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17.02.2022 ж.      № Q00038 

 

Құндылықты жаңғырту өркендеудің биік деңгейі 

 

КАЛИМОВА ГУЛМИРА МУРАТОВНА                                                                                     

Атырау облысы  Құрманғазы ауданы Құрманғазы ауылы                                               

«Мерей» бөбекжай балабақшасы 

 

Мен еліміздің бір тұлғасы ретінде заман талабына сай көштен қалмай 

соңғы жаңалықтарға көз жүгіртіп, назардан тыс қалдырмауға тырысамын. 

Елбасымыздың осы жылғы еліміз¬дегі рухани жаңғырудың тұжырым - дамалық 

бағдары қарапайым азамат түсінетін, баршаға ұғы¬нық¬ты, бай әрі ықшам 

тілмен жеткізілген. Оның басты мақсаты – Ұлт жоспарын орындау аясында 

әлемнің ең озық 30 елінің қатарына кіру болып табылады.  

Рухани жаңғыру бағдарламасының білім саласына қатысты тұсы - келешек 

ұрпақты кемел білімге сусындататын үлкен мүмкіндік. «Білекті бірді, білімді 

мыңды жығады» деген қазақ мақалының мән - маңызы ешқашан кемімек емес. 

Керісінше, уақыт өтіп, заман өзгерген сайын халық нақылының құндылығы 

артып келе жатыр. Өйткені алдағы дәуір - нағыз білімділердің дәуірі болмақ. 

Қазір бәсекеден тыс қалған бірде - бір сала жоқ. Ал барлық саланың қарыштап 

дамып, өркендеп өсуі білім мен ғылымның даму қарқынына тәуелді.  

Мұны «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында  

ҚР Президенті Н. Назарбаев ерекше атап көрсетті: «Технологиялық 

революцияның беталысына қарасақ, таяу онжылдық уақытта қазіргі кәсіптердің 

жартысы жойылып кетеді. Экономиканың кәсіптік сипаты бұрын - соңды ешбір 

дәуірде мұншама жедел өзгермеген. Біз бүгінгі жаңа атауды ертең - ақ ескіге 

айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым 

қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді. 

Осыны түсінгендіктен, біз білімге бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі 

жөнінен әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына қосылып отырмыз. 

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. 

Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші 

орында тұруы шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын 

ұлт қана табысқа жетеді».  
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Иә, үрейлі көрінуі мүмкін, бірақ алдағы санаулы жыл ішінде бүгінгі 

қолданыстағы кәсіп түрлерінің тең жартысы қажетсіз болып қалары анық. Бұл 

мыңдаған адамға табыс көзінен айрылу қаупін тудырады.  

Мұндай қатер келешегін күні бұрын болжай білген мемлекеттер үшін ғана 

қауіпсіз. Жеткен жетістігіне тоғаймай, тың бағыт, жаңа бағдар таба білген елдер 

ғана осы сындарлы кезеңнен сүрінбей өтеді. 

Елбасы жолдауына мен де, тәрбиеші, ұстаз ретінде өз үлесімді қосу 

мақсатында білім жолындағы тың идеяларды іздеймін. Біздің ең биік мақсатымыз 

келешегі кемел білімді ұрпақ тәрбиелеу. Бала бойына сапалы білім мен үлгілі 

тәрбиені сіңіру - тәрбиешінің алдына қойған басты мақсаты деп білемін. Әр үйдің 

үміті болған кішкентай бүлдіршіндерді Отансүйгіштікке, ұлттық салт - 

дәстүрімізді құрметтеуге, өлкеміздің табиғатын қорғауға қалыптастыру 

балабақша табалдырығынан бастау алуы қажет. Елбасымыздың алға қойған 

міндеттерінің бірі білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын 

жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса мән 

беруді көздеген. Мен осы бағытта өз тобымдағы балаларға экологиялық білім 

мен тәрбие беру бағытын қосымша жоспар жасақтау арқылы алдыма мақсат 

қойып алдым. Менің міндетім балаларды туған табиғатқа деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеп, оның әсемдігін терең сезінуге, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін 

қамқорлыққа алуға баулу арқылы, балабақшада табиғат жөнінде қарапайым білім 

беріп, осының негізінде тірі және өлі табиғаттағы құбылыстар туралы нақты 

жалпылама түсінік қалыптастыру болды.  

Осы міндеттерді жүзеге асыру барысында ең алдымен экология оқу 

қызметімен пәнаралық байланыс ұйымдастырдым, ертеңгілік жаттығуларды, оқу 

қызметтерін табиғат аясында өткізу арқылы табиғаттың әсемдігін сезіндіріп, оны 

қорғауға тәрбиелеу. Сонымен қатар күннің екінші жартысында табиғат 

бұрышындағы бөлме өсімдіктеріне қамқорлық жұмыстарын ұйымдастыру 

арқылы балаларды еңбекке тәрбиелеймін. Өлкеміздің көрікті жерлерін балаларға 

дәріптеу мақсатында теңіз жағасына оқу қызметтерін өткіздім.  

Алдағы уақытқа қойған бағытым: Мектепке дейінгі балалардың 

экологиялық мәдениетін құру, аймақта қоныстанғандарды бақылау, табиғат 

бұрышын безендіруді әрі қарай жалғастыру, экологиялық акциялар ұйымдастыру.  

Балаларға экологиялық сапалы білім беруге арнайы жағдай жасау негізінде 

бейнелеу пәні жетекшісімен бірлесіп, жас эколог үйірмесі жоспарын жасақтап 

жатырмын. Барлық топтар арасында апталықтар, акциялар, көрмелер 

ұйымдастыру жоспарымда тұр.  
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Отбасы және балабақша арасындағы ынтымақтастықты арттыру 

мақсатында «Құстарға қамқор болайық» тақырыбындағы экологиялық акцияны 

осы қазан, қараша айларына жоспарлап отырмын. 

Сөзімді қорытындылай келе, мен өз балабақшамда ізденімпаз тәрбиеші 

ретінде балабақша бүлдіршіндерін білімге деген құштарлығын арттырып, оны 

әрі қарай шыңдап, бүгінгі заман талабына сай етіп, жеке тұлға қалыптастыруда 

аянбай еңбек етуге жұмыстанамын. Мен өз кәсібімнің, жасап жүрген білім 

ошағын беделін арттыру мақсатында өзіндік қадамдарымды жасап келемін.  

Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі жан - жақты болуы шарт деп 

есептеймін. Мәселен, мамандығым тәрбиеші болса да, ағылшын тілі курсын 

оқып жатырмын. Мақсатым, ұрпақ тәрбиесінде үш тілділікке бағыт бұру. 

Елбасымыз «Рухани жаңғыру» мақаласында қазіргі заманды және болашақты 

терең түсіне алатын білімді адамдар ауадай қажет деп көрсеткен болатын. 

 Осы бағытта алдағы уақытта атқарылатын жұмыстар мен міндеттер көп. 

Мағжан Жұмабаев атамыз өзінің ұлағатты бір сөзінде былай деген:  

«Баланы тәрбиешінің өзіндей қылып шығармай, келешек заманына 

лайықтап дайындау керек».  

Иә, Мағжан атамыз айтқан даналық ой бүгінгі күнгі білімді ұрпаққа 

қаратылып айтылғаны көрініп тұр. Өйткені елдің ертеңгі тірегі – балабақшадағы 

тәрбиеленіп жатқан балдырғандарымыз. Олар заман талабына сай тәрбиеленуі 

тиіс деп есептеймін. 
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17.02.2022 ж.   № Q00040 

 

ТИПЫ РЕЧИ 

 

ОМАРОВА АЙЖАН СЕРЖАНОВНА                                                                                                                          

Жамбылская область, Жамбылский район   Опорная школа (ресурсный центр)  

им. Акима Тарази учитель русского языка и литературы 

 

ТЕМА УРОКА:                                         

§ 10-11 ТИПЫ РЕЧИ 

 

Дата: ФИО учителя  

Класс 7  Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели 

обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном 

уроке 

7.1.4.1-определять основную мысль текста, опираясь на 

содержание текста 

7.2.5.1-участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 

предложенной теме 

7.3.3.1-формулировать проблемные вопросы по тексту, 

позволяющие выдвигать идеи, предположения, и отвечать на 

вопросы, приводя аргументы, связывать информацию текста с 

другими фактами из реальной жизни 

7.4.7.1.-применять знаки препинания в предложениях с вводными 

словами и конструкциями; 

7.5.1.2-выбирать и использовать в соответствующей ситуации 

общения глагол совершенного и несовершенного вида в условном, 

изъявительном и повелительном наклонении 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 
Сравнивать тексты; отличить диалогическую речь от 

монологической речи; правильно употреблять существительные с 

прилагательными; передавать события, соблюдая 

последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием; находить в 

предложении прилагательные и записывать их 

Большинство учащихся будут уметь: 
согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными ; 

составлять постер на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 
составлять диалог,опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 
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Языковая 

цель 

Учащиеся могут: 
- строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: типы речи, повествование, описание, 

рассуждение, тезис, доказательство, вывод. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: К какому типу речи относятся эти 

тексты? Какие древние города Казахстана ты знаешь? 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 

Деление на группы «Байтерек» 

«Пирамида» «ЭКСПО 2017» 

 

 
Начало урока 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

Стратегия «Стоп кадр» 

(Представьте, что вы в том месте, 

что изображено на картинке) Что 

вы чувствуете? Что ощущаете? 

(Деятельность учащихся) 

К Учащиеся говорят сои 

ощущения, определяют тему 

урока. 

 

III. Изучение нового материала. 
К В русском языке различают 3 

типа речи: 

 повествование 

 описание 

 рассуждение 
Давайте подумаем, 

 От каких глаголов образованы 

эти существительные? 

 Что значит повествовать , 
                                             описать, 

Учебник. 

 

 

стихотворение 

 

 

 

 

 

Учебник 
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                                                      рас-

суждать? 
К. Работа по учебнику. 

Г. Работа в группах 
1. Составить 3 вида текста по 

данному началу 

Я хочу рассказать о пирамиде…( 

описание) 

Я считаю, что байтерек-это символ 

Астаны, потому 

что….(рассуждение) 

ЭКСПО 2017-это важнейщее 

событие года….(повествование) 

2. Работа по учебнику 

По тексту «Древние города 

Казахстана» 

Задание для первой группы: 

Город Туркестан(Ясы) 

Как вы думаете почему «Жети 

жаргы» считается знаменитым 

памятником? 
 

Задание для второй группы: 
1) Анализ текста Город Тараз 

(Талас) 

Объясните, почему Тараз был 

известен как «город купцов»? 

Задание для третьей группы: 
1)Город Атырау 

2) Верно ли,что Атырау 

расположен в двух частях света? 

Стратегия «Медаль и миссия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 
IV. Освоение изученного 

материала. 

Орфографический диктант 

Архитектурный пам…тник, 

древние г…рода, 

п…шеходный мост, т…рговый 

центр 
 

V. Закрепление изученного 

Учебник 
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материала. 

Определите по названию, какие 

будут тексты. Путешествие по 

Казахстану (повествование) 

Почему Байтерек считается 

чудом Казахстана ? 

(рассуждение) 

Какие они пирамиды? 

(описание) 

 

Конец урока 
Составить диалог «Летние каникулы» 

Синквейн «Город» «Астана» «Байтерек» 

Рефлексия «Багаж знаний» 

Что я унесу после урока? 

«Чемодан» -хорошо усвоенные знания 

«Корзина»-надо подумать над этим… 
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       18.02.2022 ж.     № Q00041 

                      

Дүниежүзілік мұхиттың географиялық  жағдайы 

 

НАЛИБАЕВА АЛМА МАДЕЛХАНОВНА                                                                                              

Нұр-Сұлтан қаласы М.Шоқай №51 мектеп-гимназиясының                                     

география пәні мұғалімі 

 

Пәні: География 

Бөлім: Физикалық география 

Мектеп:  

Мұғалімнің аты 

жөні: 

 

Күні:  

Сыныбы: 7                             Қатысқандар:           Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес  оқыту 

мақсаты: 

7.3.3.4 -Дүниежүзілік мұхиттың құрамын, географиялық 

жағдайын сипаттайды. 

7.3.3.5 – мұхит және оның құрамдас бөліктерін жоспар 

бойынша сипаттайды. 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар- Дүниежүзілік мұхиттар  туралы 

біледі. 

Басым оқушылар- Дүниежүзілік мұхиттың  бөліктерін   

анықтайды. 

Кейбір оқушылар- Мұхиттардың бөліктерінің 

географиялық жағдайын  түсінеді. 

Сабақтың 

барысы: 

 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыты 

Педагогтың іс-әрекеті Оқушы 

ның 

әрекеті 

Бағалау Ресурста

р 

Сабақтың 

жоспары 

І. Ұйымдастыру кезеңі 

«Шаттық шеңбері» 

Оқушыларды топ бөлу 

ІІ. Алдыңғы білім: 

«Зымыран сұрақтар» 

ІІІ. Жаңа сабақ 

Бейне үзінді «Мұхиттар 

қалай пайда болған» 
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Дүниежүзілік мхиттың 

географиялық жағдайы 

(Постер қорғау) 

Сергіту сәті 

ІV. Кері байланыс 

1. Сандар сөйлейді 

2. Кордиограмма әдісі 

3. Географиялық диктант 

4. Сәйкестендіру 

V. Бағалау 

Сабақтың 

басы 

 

Ұйымдаст

ыру 

 

3 мин 

 

Алдыңғы 

білімді 

тексеру 

 

5 мин 

Оқушылармен амандасып, 

оларды түгелдеу. «Шаттық 

шеңберін» құрып 

Тәуелсіздігіміздің 30 

жылдығына байланысты 

тілек тілеу. 

Оқушыларды суреттер 

арқылы 3 топқа бөлу 

Зымыран сұрақтар: 

арқылы әр топқа 5 сұрақтан 

қойылады. 

І топ. Гидросфера тобы: 

1. Планетамыздың су 

қабығы қалай 

аталады? (Гидросфера) 

2. Күн жүйесіндегі 

барлық планеталардың 

ішінде қайсы 

ғаламшар үлкен мұхит 

алабына ие? (Жер) 

3. Адам денесінің қанша 

бөлігі судан құралған? 

(2/3) 

4. Күн энергиясының 

әсерінен судың 

үздіксіз орын 

ауыстыруынан не 

пайда болады? 

(Дүниежүзілік су 

айналымы) 

Оқушылар 

өз 

тілектерін 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

Өткен 

тақырыпта

рға 

байланыст

ы 

сұрақтарға 

жауап 

береді 

Мадақта

у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Суреттер 

Плакаттар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

слайд, 

суретттер 
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5. ............өте жақсы 

еріткіш. (Су) 

Су ресурсы тобына  

1. Жалпы Жердің ауданы 

неше? (510 млн км²) 

2. Мұхит бетінен буланған су 

тамшылары атмосферада 

конденсацияға түсіп мұхитқа 

қайта жауын күйінде 

оралады оны қандай 

айналым деп атайды? (Кіші 

айналым) 

3. Дүниежүзілік мұхиттың 

0,2млн км² алып жатқан 

бөлігі қалай аталады? 

(Көлдер) 

4. Қазақстанда ірілі ұсақты 

неше өзен бар? (85 мыңнан 

астам) 

5. Гидросфера бөліктерін 

ата? (Мұхиттар, теңіздер, 

көлдер, өзендер, жер асты 

сулары, мұздықтар т.б) 

 

Мұхиттар тобына сұрақтар 
1. Жердегі ағзалардың 

тіршілік етуін 

қамтамасыз ететін 

бағалы қасиеттерге ие 

минерал? (Су) 

2. Мқхит және 

атмосферамен қатар 

құрлықты қамтитын су 

айналымын ......деп 

аталады? 

(Дүниежүзілік су 

айналымы) 

3. Жер асты сулары 

нешеге бөлінеді 

оларды ата? (Грунт 

сулары, артезиан 
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сулары, минералды 

сулар) 

4. Дүниежүзіндегі ең суы 

мол өзенді ата? 

(Амазонка өзені) 

5. Аадамның немесе 

антропогеннің 

қолымен жасалған 

көлді не деп атаймыз? 

(Су қойма) 

Дискриптор 

-Алдыңғы тақырыпты 

еске түсіріп жауап береді 

1. Қ/Б Түрлі 

смайликтер арқылы 

бағалау 

Сабақтың 

ортасы 

 

10  минут 

 

III. Жаңа  сабақ  

1.Тақырыпты ашу  

барысында  

«Кинометафора»  әдісі 

бойынша  «Мұхиттар қалай 

пайда болған?» 
тақырыбында  бейнеролик 

көрсетемін.  

2.Дүниежүзілік мұхит. 

Глобусты алып қарасақ, жер 

шарының көпшілік бөлігін 

су басып жатқанын көреміз. 

Ол Дүниежүзілік мұхит деп 

аталады. Дүниежүзілік 

мұхиттың үлесіне бүкіл Жер 

бетінің 3/4 бөлігі немесе 361 

млн км2 тиеді. 

Дүниежүзілік мұхит бөлек - 

бөлек аттары бар жеке 

мұхиттардан тұрады, бірақ 

олардың бәрі бір - біріне 

жалғасып жатыр. 

Дүниежүзілік мұхиттың кез 

келген нүктесінен келесі 

нүктесіне құрлыққа аяқ 

 

 

Дискрип 

тор: 

1.Бұрынғы 

уақытта 

жердің 

қандай 

күйде 

болғанын 

айтып бере 

алады.  

2.Жер 

ғаламшары

нда 

мұхиттард

ың қалай 

пайда 

болғанын 

баяндайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

слайд, 

бейне 

материал 
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баспай жетуге болады 

(жарты шарлар картасынан 

байқап көріңдер). 

Мұхиттар мен теңіздер 

қоршап жатқан құрлықты 

материктер немесе 

континенттер деп атайды. 

Дүние жүзінде алты материк 

бар. Олар: Еуразия, Африка, 

Солтүстік Америка, 

Оңтүстік Америка, 

Аустралия және Антарктида. 

Құрлықтың барлық жағынан 

су қоршаған шағын бөлігі 

арал деп аталады (картадан 

Гренландия, Мадагаскар, 

Исландия аралдарын 

табыңдар). 

Құрлықтың су кеңістігіне 

терең сұғынып кіріп тұрған 

бөлігін түбек деп атайды 

(картадан Апеннин және 

Лабрадор түбектерін 

табыңдар). 

Дүниежүзілік мұхит төрт 

бөліктен тұрады. 

Тынық мұхит – Жер 

шарындағы ең үлкен (180 

млн км2) әрі ең терең мұхит. 

Көлемі жағынан қалған үш 

мұхитқа парапар. 1520 – 

1521 жылдары Ф. Магеллан 

дүние жүзін айналу саяхаты 

кезінде осы мұхитты алғаш 

рет жүзіп өтті. Жүзу кезінде 

ешқандай дауылға 

ұшырамағандықтан, 

саяхатшылар оған «Тынық 

мұхит» деген ат берді. 

Мұхит пен құрлық 

аудандарының арақатысы 
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Тынық мұхит Солтүстік 

және Оңтүстік Американың 

батыс жағалауларынан 

бастап Еуразияның шығыс 

бөлігіне және Аустралия мен 

Антарктидаға дейінгі 

аумақты алып жатыр. 

Тынық мұхитта бүкіл 

Дүниежүзілік мұхиттың ең 

терең жері – Мариан 

шұңғымасы бар, оның 

тереңдігі 11022 м. 

Атлант мұхиты Тынық 

мұхиттан екі есе кіші (92 

млн км2). Солтүстік және 

Оңтүстік Американың 

шығысынан бастап Еуразия 

мен Африканың батысына 

және Антарктидаға дейін 

барады. 

Үнді мұхиты оңтүстік жарты 

шардың едәуір бөлігін алып 

жатыр (75 млн км2). Бұл – ең 

жылы мұхит (жарты шарлар 

картасынан Үнді мұхитының 

қандай материктердің 

аралығында жатқанын 

анықтаңдар). Үнді мұхиты 

суының таза, көгілдірлігімен 

де ерекше көзге түседі. 

Өйткені оның оңтүстік 

бөлігіне құятын өзен аз. 

Солтүстік Мұзды мұхит – 

мұхиттардың ішіндегі ең 

шағыны (14 млн км2). Ол 

Солтүстік Америка және 

Еуразия жағалауларымен 

шектеледі. Оның көпшілік 

бөлігін жыл бойы мұз басып 

жатады. Солтүстік Мұзды 

мұхиттың тағы бір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискрип 

тор 

1.карталар

ды 

құрастыра 

алады. 

2.Берілген 

нысандард

ы тауып 

түсіріп 

көрсете 

алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакаттар

, түрлі 

түсті 

суреттер 

бояғышта

р, карта 
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ерекшелігі – ол басқа 

мұхиттарға қарағанда тайыз 

болып келеді. 

Материктердің шеті мұхит 

түбіне өтетін жерінде 

тереңдік 200 м - ден 

аспайды. Ол әсіресе Еуразия 

жағалауында жалпақ өңір 

құрайды. Мұхитта ірі 

аралдар көп. 

2. Мұхит бөліктері. Мұхит 

бөліктеріне теңіздер, 

шығанақтар, бұғаздар 

жатады. 

Теңіз – мұхиттың суының 

қасиеті мен жануарлар 

дүниесі жөнінен 

оқшауланып тұратын бөлігі. 

Теңіздер көбінесе құрлық 

жағалауында болады, бірақ 

кейде ашық мұхитта да 

кездеседі (мысалы, Саргасс 

теңізі, Фиджи теңізі). 

Әдетте, теңізді мұхиттан 

түбектер, аралдар немесе су 

астындағы жоталар бөліп 

тұрады. 

Материкке сұғына еніп 

жататын теңіздерді ішкі 

теңіздер деп атайды 

(мысалы, Қара теңіз, 

Жерорта теңізі. Олар қай 

мұхиттың бөліктері болып 

табылады?). Материктердің 

маңында орналасқан 

теңіздерді шеткі теңіздер 

дейді. Шеткі теңіздерге – 

Еуразия жағалауындағы 

Баренц, Кара, Лаптевтер, 

Жапон, Охота, Шығыс 
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Қытай және т. б. теңіздер 

жатады. 

Шығанақ – мұхиттың немесе 

теңіздің құрлыққа сұғына 

еніп жатқан шағын бөлігі.  

«Дүниежүзілік мұхиттарға 

саяхат» (Постер қорғау) топ 

мүшелеріне материктердің 

пазлы беріледі, олар оны 

құрап әр топқа жеке 

тапсырмалар беріледі. 

1.  Гидросфера тобына 

теңіздерді түсіру 

2. Су ресурсы тобына 

шығанақтарды түсіру 

1. Мұхиттар тобына 

бұғаздарды түсіру 

Қ/Б: "Екі жұлдыз бір 

тілек" 

IV. Сергіту сәті 

 «Тәуелсіз жастар ұраны» 

 
 

 

Сабақтың 

соңы 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақты бекіту 

1. «Сандар сөйлейді» 

әдісінде 3 топ мүшлеріне 

сандар беріледі. 

Гидросфера тобына-  

1. 96,5%-судың мұхитқа 

тиесілі пайызы, 

2. 1,7%- жер асты суларына 

тиесілі пайызы, 

3.  0,01%- құрлықтағы жер 

үсті суларына тиесілі бөлігі,  

4.   3\4- жер бетінен 

гидросфераның алып жатқа 

бөлігі, 

 

 

 

 

Дискрип 

тор 

1.Мұхитта

рдың 

ауданың 

біледі 

2.Тереңдік

терін 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

Қ/Б 

Смайли

ктер 

 

 
 

 

 

 Интер 

белсенді 

тақта, 

суреттер 
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3 мин 

 

 

5.  40С-су осы градусқа дейін 

қыздырғанда  көлемі азайып, 

Су ресрурсы тобына –  

1. 510 млн км²- жердің 

ауданы 

2. 85 мыңнан астам – 

Қазақстандағы өзендер 

3.  71% - судың үлесі 

4.  178,7 млн км² - Тынық 

мұхиты ауданы 

5. 11022 м – Мариана 

шұңғымасының тереңдігі 

 Мұхиттар тобына 

1. 91,6 млн км² - Атлант 

мұхитының ауданы 

2. 29% - құрлықтың үлесі 

3. 8742м – Пуэрто –Рико 

шұңғымасы 

4. 76,2 млн км² - Үнді 

мұхитының ауданы 

5. 5625м – Гренлант 

теңізінің тереңдігі 

2. «Кардиограмма» әдісі 

Ия(˄) Жоқ(˗) 

Гидросфера тобы: 

1.Гидросфера жердің су 

қабаты (˄) 

2. Планетамыздың 29% су 

алып жатыр (˗) 

3. Жер бетіндегі ең ірі арал 

Гренландия (˄) 

4. Қызыл теңіз Африка мен 

Азияны бөліп жатыр (˄) 

5. Дүниежүзіндегі ең суы 

мол өзен Ніл (˗) 

     ˄˗˄˄˗ 

Су ресурсы тобы: 

1.Грунт сулары жер асты 

суларына жатады(˄) 

2.Тынық мұхитының ауданы 

178,7 млн км² (˄) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискрип 

тор: 

1.Оқушыла

р «ия», 

«жоқ» 

белгілері 

арқылы 

дұрыс 

белгілейді 

2. Өздерін 

тексеріп 

бағалайды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/Б 

Басбарм

ақ 

арқылы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйлес 

тірме 

қағаз дар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

интер 

белсенді 

тақта, 

үйлестірм

елер 
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4 мин 

3. Пуэрто-Рико шұңғымасы 

Үнді мұхитында орналасқан 

(˗) 

4.Гибралтар бұғазы 

Солтүстік Америка мен 

Оңтүстік Американы бөліп 

жатыр (˗) 

5.Қазақстанның ең ірі өзені 

Ертіс (˄) 

             ˄˄˗˗˄ 

Мұхиттар тобы: 

1.Жер шарының 71% су 

алып жатыр (˄) 

2.Мариан шұңғымасының 

тереңдігі 5625м (˗) 

3.Беринг бұғазы Солтүстік 

Америка мен Еуразияны 

бөліп жатыр (˄) 

4. 361 млн км² құрлықтың 

ауданы (˗) 

5 Үнді мұхитының ең терең 

нүктесі Зонд шұңғымасы (˄) 

      ˄˗˄˗˄ 

Географиялық диктант 

Әр топқа мәтін беріледі 

топтасып орындап 

оқушылар оқиды. 

Гидросфера тобы: 

1. Жер бетін жайлаған 

су.......................... құрайды? 

(дүниежүзілік мұхитты) 

2. Дүниежүзілік 

мұхит...................... бөліктен 

тұрады? 

3. Жер шарындағы ең терең 

мұхитқа..................... 

мұхитын жатқызамыз. 

Су ресурсы тобы: 

1. Дүниежүзілік мұхиттың 

үлесіне бүкіл жер бетінің ¾ 

 

Дискрип 

тор: 

Оқушылар 

тақырыпқа 

байланыст

ы нүктелер 

орнын 

жаза алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискрип 

тор: 

1.Оқушыла

р 

мұхиттарға 

байланыст

ы 

теңіздерді 

сәйкестенд

іре алады. 

2. Оларды 

ажырата 

алады 

 

Қ/Б 

Смайли

ктер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қ/Б: 

Басбар 

мақ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлас 

Үйлестірм

е қағаз 

дар 
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бөлігі немесе.................... 

млн км² тиеді. 

2. Құрлықтың барлық 

жағынан су қоршаған шағын 

бөлігі..................... деп 

аталады. 

3. Құрлықтың су кеңістігіне 

терең сұғынап кіріп тұрған 

бөлігін................... деп 

атайды. 

Мұхиттар тобы: 

1. Дүниежүзілік мұхиттың 

бөліктері бір – 

бірімен...................... арқылы 

жалғасады. 

2. Дүниежүзілік мұхиттың 

ең терең жері -

............................. 

шұңғымасын айтамыз. 

3. Көлемі жөнінен ең шағын 

мұхит.......................................

.................. 

Сәйкестендіру: 

Гидросфера тобы: 

Тынық м                         

Саргас, Кариб, Лабрадор 

Атлант м                    Баренц, 

Боффорт, Гренланд 

Үнді м                         

Филиппин, Коралл, Тасман 

Солтүстік мұзды м      

Арабия,Андаман 

Су ресурсы тобы: 

Тынық м                       

Мексика ш, Бискай ш   

Атлант м                    Бенгал 

ш, Аден шығанағы 

Үнді м                         Аляска 

шығанағы 

Солтүстік мұзды м      

Шығыс Сібір, Кар 
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Мұхиттар тобы: 

Тынық м                     

Мозамбик бұғазы    

Атлант м                    Корея 

б, Торрес б 

Үнді м                         

Гибралтар б, Ла-Манш бұғ 

Солтүстік мұзды м     Беринг 

б, Карск қақпасы б 

 

Бағалау 

2 мин 

Критерийалды бағалау 

Әр топтағы оқушылардың 

бағалау парақшасы арқылы 

ұпай санын санап бағалау 

Рефлексия 

Кері байланыс 

 
 

      Өте жақсы 

түсіндім 

Үйге тапсырма : мәтінді 

пайдаланып, кескін 

картаға мұхиттарды 

түсіріп келу. 
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  18.02.2022 ж.    № Q00042 

 

Монтессори әдістемесі бойынша заттық ойындар топтамасы 

 

МЕНДИБАЕВА АРУХАН ЖУМАБАЕВНА                                                                                    

Маңғыстау облысы. Жаңаөзен қаласы                                                                                   

«№12 Рахат» бөбекжай балабақшасының тәрбиеші 

 

Баланы жан-жақты тәрбиелеу, оның дүниетанымын жетілдіру, заттық орта 

туралы түсінік ой-өрісін дамытып, еңбекке баулу балабақшалардағы барлық 

топтарға бірдей ортақ міндеттер. Заттық орта жұмысында айналадағы қоғамдық 

өмір шындығын, табиғат тамшыларын бақылатып, баланың таным, сезім 

қабілетін жетілдіру басты роль атқарады.  Балалармен арнайы өтілетін осы 

жұмыс барысында тәрбиеші әр заттың аты, сапасы, қажеттігі жайында 

түсіндіреді. Баланы заттың атын сөзбен айтуға үйретеді. Айналадағы қоғамдық 

өмір өлі, тірі табиғат құбылысын бақылатқанда да әр объектіні сөзбен атап, 

түсіндіріп баланы заттық ортаға сөзбен қызықтырып, қабілетін дамыту 

көзделеді.  

       Мектепке дейінгі оқу тәрбие жүйесін жетілдіру мақсатында шынайы өмірде 

тиімді ету қабілеттерін дамыту үшін – монтессори әдісін қолдану тиімді. 

Монтессори  материалы арқылы бала  затты түсінеді және оны қолдануға 

тырысады. Монтессори  материалы қандайда бір іс- әрекетке итермелейді. 

  Монтессори  әдістемесі келесі аймақтар бойынша  іске асады: 

1.Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар (Күнделікті өмір 

жаттығулары) - ең алғашқы жылында бала қозғалыс жасау үстінде жүреді. Онда 

сензитивтік кезеңнің даму жолы қалыптасады. Алғашында қозғалысы онша 

болмағандықтан, моторлық жүйесін қосу үшін тәрбиенің негізіне үлеседі. 

Моторлық даму жеке -дара қозғалыс темпін құлшындыруға әсерін тигізеді. Оған 

қозғалыс жасау үшін түрлі жаттығулар жасалады, өзіндік іс-әрекетке 

итермелейді. Бір сызықтың бойымен жүру тепе-тендік сақтауға итермелейді. 

Басқада топтық жаттығулар балалар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға 

көмектеседі. Мысалы, рөлдік ойындар бір-бірін сыйлауға үйретеді. Жаттығуға 

арналған материал тәжірибе жасау барысында жас ерекшелігіне сай болу керек. 

Жаттығудың шарты түсінікті болу керек. Нәтижесінде өзін-өзі тәрбиелеуге 

үйренеді. Жаттығулардың негізгі мақсаты: баланы қоршаған ортаға деген 

жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Тәжірибелік жолмен 

іске асатын жаттығулардың түрлері: 

1.Суды бір ыдыстан екінші ыдысқа құю. 

2.Металды тазалау. 

3.Кесілген гүлдерді күту жолдары. 
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4.Бір сызықтың бойымен жүру. 

5.Тыныштандыру жаттығулары. 

6.Қоғамдық өмірге қатысы бар жаттығулар. 

   

 

 

2.Сезім мүшесін дамытатын материалдар (Сенсорлық аймақ) - әр сезім 

мүшелерін дамытуды ұсынады. Бұл материал арқылы заттардың көлемін, түсін, 

өлшемін, дыбысын ажырата алады. Жеңілден ауырға көтеру ұғымы 

қолданылады. Бала моторикасымен сенсорикасын жаттықтыру үшін материалды 

қайталауға тура келеді. Материалды қолданған соң бала жоспарлау, дайындау, бір 

тапсырманы соңына дейін орындауға тырысады. Бірақ ұйымдастырылған іс-

әрекет кезінде бала сол материалмен жұмыс жасау жолын толығымен таныс болу 

керек. Мұнда жұмыс барысында балаға сөз беріледі. Тапсырманы орындай 

алмайтындарға қайтадан тағы бір сабақ өткізу керек. 

«Қызғылт мұнара» ойыны 

Мақсаты: үлкен, кішкентай түсініктерін қалыптастыру, ұсақ қол моторикасын 

дамыту.  

Шарты: кілемнің үстінде шаршылар шашылып жатады. Тәрбиеші баланың 

алдына ең үлкен шаршыны қояды, ал бала сондай шаршыны сол шаршының 

үстіне қою керек. 

Қажетті құралдар: «Қызғылт мұнара» 10 шаршыдан құралады (ауыр ағаш, 

қызғылт түс) шаршының мөлшері 1см ден 10 см ге дейін барады. 

«Пирамида» ойыны 

Мақсаты: түстер туралы негізгі білімдерін бекіту, пішіндерді дұрыс атай білуге 

үйрету, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін дамыту.  

Шарты: бала ойыншықты алдына қойып дөңгелек пішіндерді,олардың түстерін 

атайды, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған жасыл, сары, көк, қызыл түсті дөңгелек 

пішіндер. 

«Пингвин-пирамида»ойыны 
Мақсаты: түстер туралы білімдерін бекіту, пішіндерін дұрыс атай білуге 

дағдыландыру, қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілетін дамыту. 

Шарты: бала түрлі-түсті пішіндердің түсін атайды және көлеміне қарай пингвин-

пирамида құрастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, сары, жасыл, көк және қара түсті 

дөңгелектер.  

«Моншақтар лабиринті»ойыны. 
Мақсаты: түстерді ажырата білуге үйрету, саусақ моторикасын, ойлау, есте 

сақтау қабілетін, қиялын дамыту, қызығушылығын арттыру. 

Шарты: ойыншықты алдына қойып, түрлі-түсті шарларды екі немесе үш 
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саусақпен ұстау арқылы бірізділік принципін сақтай отырып жоғарыдан төменге 

қарай және керісінше жүргізу. 

Қажетті құрал: қызыл, сары, көк, жасыл түсті шарлар, лабиринт. 

«Ойыншықтарды жіптен өткізу» ойыны 

Мақсаты: балалардың қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін, қиялын 

дамыту, ептілікке, икемділікке тәрбиелеу. 

Шарты: бала жіппен бекітілген ойыншықты алдына қояды, оларды қайтадан 

жіптен өткізу арқылы бекітеді, суреттегі ойыншықтардың атын атайды. 

Қажетті құралдар: жіптен өткізілген ойыншықтар. 

3.Математикалық материалдар (Математикалық аймақ) -

математикалық материалдар ойлау қабілетінің дамуына көп септігін тигізеді. 

Бала ең алғашқыда көптеген заттармен жұмыс жасау арқылы өз білімін 

жетілдіреді. Монтессори  материалы сезімді дамытады, оған қоса математика 

әлеміне жетелейді. Бала мұнда математикалық ұғымдарды тез игереді. Сан және 

онға дейін санау жүйесін тез игереді. Математикалық монтессори материалы 

баланы сенсоматорлық ішкі қажеттілігіне сүйене отырып қанағаттандыру 

жолдарын іздеуге тырысады. Математикалық материалды пайдалану жүйесін 

білген соң, түрлі қиын тапсырмаларын қиындықсыз орындайды. Мысалы: ашық 

түсті моншақтарды пайдалану арқылы сан құрамымен пішін туралы түсініктері 

пайда болады. 

«Геометриялық пішіндер пирамидасы» ойыны 

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға үйрету, ойлау қабілеттерін дамыту, 

саусақ моторикасын жаттықтыру. 

Шарты: бала геометриялық пішіндерді атайды, түстерін ажыратады, пирамида 

құрастырып ойнайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, жасыл, сары, көк түсті геометриялық 

пішіндер. 

 «Сылдыр қағаздағы сандар» ойыны 

Мақсаты: 0-9-ға дейін сандардың атауларымен таңбаларымен таныстыру. Қол 

икемділіктерін дамыту. 

Тәрбиеші 1-5 сандарды үстел үстіне қойып бастырады. Балаға кез-келген санды 

таңдауға рұқсат етіледі. Бала алдына тәрбиеші санды жазу кестесін қойып, 

санның жазылу ережесіне сүйеніп таңбасын түсіреді. Бала алдымен санды атап, 

сосын таңбасын жазуға кіріседі. 

Керекті құралдар: ағаш кестелер, сылдыр қағаздар 

«Шытырман-көлік» ойыны.  

Мақсаты: түстерін ажырата білу, тура және кері санауға жаттықтыру, көліктің 

құрылысын дұрыс атай білуге үйрету. 

Шарты: бала көлікпен ойнайды, көліктің құрылысын атап шығады, 

шытырмандағы моншақтарды түсіне қарай ажыратады, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған көлік, түрлі-түсті моншақтар 
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 «Паравоз» ойыны.  

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға, ажыратуға үйрету, пішіндерді 

дұрыс орналастыра білуге үйрету, икемділікке, ептілікке, тапқырлыққа 

тәрбиелеу. 

Шарты: бала паравоз ойыншығын алдына қояды, оның барлық құрылысын атап 

шығады (паравоз ағаштан жасалған, екі арбасы бар, 12 дөнгелегі бар), 

пішіндерін, түсін атайды, оларды паравоз арбасына орналастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған паравоз екі арбасымен және түрлі-түсті 

пішіндер. 

4.Сөздік қорын дамыту материалдары (Тілдік аймақ) - қарым-қатынас 

жасау үшін адамның сөздік қоры ең басты роль атқарады. Бала туғаннан өсе келе 

қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеуге тура келеді. 

Балабақшаға келген балаларда сенсорлық кезең болғандықтан, түрлі ойындар, 

әңгімелесу мен сұрақтар қою арқылы ойлау қабілетімен сөйлеу қабілеті күрт 

дамиды. Жалпы 2 жастағы бала негізінен 200-ден астам сөздерді меңгереді, ал 5 

жастағы бала 3000-нан астам сөздерді  игереді. Бала түрлі сұрақтар қою арқылы 

өзіндік сөздік қорындағы жетпей жатқан қажеттілігін қанағаттандырады. Сөйлеу 

қабілетін дамыту үшін ойындар мен түрлі жаттығулар қолданады.  

«Қозғалмалы алфавит» ойыны 

Мақсаты: әріппен дыбыс туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Шарты: Тәрбиеші себетке бірнеше заттарды салады. Мұнда атаулары мен 

жазулары  сәйкес болады. Бала затты алып атын атайды,  ал тәрбиеші оған сәйкес 

бірінші әріпін таңдап береді. Бала сосын  қалған әріптерді құрып, сөзді тізіп 

береді. 

Керекті құралдар: екі жәшікте толық алфавит бойынша әріптердің 

бірнешетүрлері салынады. Сылдыр қағаздың көлеміндей әріптер болуы керек. 

Дауысты дыбыстар қызыл түспен, ал дауыссыз дыбыстар көгілдір түспен 

белгіленеді. Екі жәшікте бір жолда жазылған әріптер салынады. 

«Ыдыстар» ойыны 

Мақсаты: балалардың күнделікті ыдыстар туралы түсініктерін кеңейту, олардың 

қажеттіліктерін ұғындыру, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: ыдыс-аяқтардың аттарын атайды, оларды қандай мақсатта және қалай 

қолдануға болатындығын айтады. 

Қажетті құралдар: ыдыс-аяқтардың суреттері 

«Жылжымалы жемістер мен көкөністер» ойыны 

Мақсаты: жемістерді көкөністерден ажырата білуге, оларды өз орнына қойып 

шығуға үйрету, қол, саусақ  бұлшықеттерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Шарты: бала тақтайшаны алдына қойып, ондағы шашыраған жемістер мен 

көкөністерді шытырман жол арқылы өз орнына апарып қояды, жемістер мен 

көкөністердің атын, ерекшелігін, түсін атайды. 
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Қажетті құралдар: тақтайшада орналасқан жемістер мен көкөністер. 

«Қуыршақ театры» ойыны 

Мақсаты: балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін, қиялын, ролдік 

ойындарды меңгере білуге, өз ойларынан ертегі құрастыра білуге үйрету, 

қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала қуыршақ театрын алдына қояды, олардың әрқайсысына өзінше ат 

қояды, рол береді, өз қиялынан ертегі желісі бойынша немесе өмірлік тәжірибесі 

бойынша сюжетті-ролдік ойындар құрастырып ойнайды. Қажетті құралдар: 

әкесі, анасы, әжесі, атасы, ағасы, әпкесі және бауырынан құралған қуыршақ 

театры. 

5. Қоршаған ортамен таныстыру материалдары. (Ғарыштық аймақ) 
Бала туғаннан өсе келе қоршаған ортадағы заттармен қарым-қатынас жасай 

бастайды. Бұл аймақта астрономия, биология, география ғылымдарымен 

танысады. 

«Жер шары» ойыны 

Мақсаты: балалардың жер шары туралы түсініктерін кеңейту, өзендермен, 

көлдермен таныстыру, тілдерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: бала глобусты айналдыра отырып жер шарымен танысады, өзендерін  

т.сін атайды, Қазақстан мемлекетін көрсетеді. 

Қажетті құралдар: жер шарының макеті 

«Микроскоп» ойыны 

Мақсаты: балаларды микроскоппен таныстыру, мән-мағынасын түсіндіру, 

қоршаған әлемге деген қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала микроскопты алдына қойып оның құрылысымен танысады, онымен 

ұсақ заттарды зертейді, микросптың атын атау арқылы тілін жаттықтырады. 

Қажетті құралдар: микроскоп 

Заттық ортаны алдымен қоршаған ортадағы болмысты қабылдау мен 

түйсікке негізделеді. Айналадағы қоршаған ортаны, заттар мен құбылыстарды 

көру, есту қабылдау арқылы өзіндік үрдістер: ес, қиял, ойлау пайда болады. Бір  

нәрсені еске түсіру үшін алдымен оны көру, не есту керек. 

Адамның ақыл-ойының дамуына қабылдау мәнді рөл атқарады, әр түрлі іс-

әрекетте әрқилы тәжірибелік істердің реттеушісі болады.Көркемдік шығармада 

заттық ортаның рөлі зор. Мысалы: музыкалық  шығармаларды музыкалық есту 

қабілетінсіз, бейнелеуді нәзік түстерді қабылдаусыз, поэзияны жетілген тіл 

сенімінсіз түсіну мүмкін емес.Психологиялық дамуда заттық үрдісінің рөлін 

бағалай отырып, белгілі бір білім мен дағдыны меңгеруде баланың жеке қабілетін 

ескеру өте маңызды.  
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                                              19.02.2022 ж.    № Q00046 

 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау 

технологиясын тиімді қолдану 

 

САЙМАСАЕВА КАМШАТ АИТЖАНОВНА                                                                                         

Алматы қаласы, Алатау ауданы,                                                                                                               

“№ 185жалпы білім беретін мектеп”КММ .                                                                                          

Бастауыш сынып мұғалімі. Зерттеуші-педагог 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

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

дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, 

әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

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

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

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

беру. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу 

үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда 

дұрыс түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа 

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

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

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

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

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

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

көмегінсіз атқаруы; 
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 
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жүргізуге; 
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

тәрбиелеуге. 
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі 

кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе, 

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

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

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

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

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

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

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

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

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

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

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

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

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

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

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

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

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

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

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

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

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

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

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

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

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

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

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

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

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

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

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

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

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

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

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

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

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

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

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
 

 

19.02.2022 ж.   № Q00048 

 

Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы 

 

МОЛДАБАЕВА ЭЛЬВИРА ПАШЕНОВНА                                                                                    

Нұр-Сұлтан қаласы Мұстафа Шоқай атындағы                                                                 

№51 мектеп гиназия биология пәнінің мұғалімі   

 

Бөлімше:Микробиоло

гия  және биотехноло-

гия 

 Күні:  

Сынып: 9 

 

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы: Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы 

Осы сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.3.2 биотехнологияда өндірілетін өнімдерге мысал 

келтіру 

Сабақтың 

мақсаты 

-Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызын 

сипаттау 

-Биотехнология нысаны мен қызметінің құрылымдық деңгейін 

анықтау 

-Биотехнология әдісі арқылы алынатын өнімдерге мысал келтіру 

Бағалау 

критерийі 

-биотехнология ұғымына түсінік беріп, селекциясындағы 

маңызын сипатайды.  

-биотехнология нысандары мен қызметін анықтайды. 

-биотехнология әдісімен алынатын өнімдерге мысалдар келтіре 

алады. 
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Тілдік 

мақсаттар 

Оқушылар қолданады:  
- Биотехнологияны жануарлар селекциясында қолдану маңызын 

оқулықтан оқып, топта талдап, сыныпта қорғайды. 

- Биотехнология нысандары мен қызметтерінің құрылымдық 

деңгейін оқулықтан оқып анықтайды. 

- Мұғалімнің көмегімен биотехнологияда пайдаланылатын 

зерттеу әдістерін таныстырылым мен электрондық оқулық 

арқылы анықтайды.  

Пәнге қатысты терминдер мен негізгі сөз тіркестері: 

биотехнология, бактерия, саңырауқұлақтар, плазмидалар, 

жұмыртқалағыштық.  

Талқылауға арналған тармақтар: 

Биотехнология дегеніміз ... 

Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызы ... 

Биотехнология нысандары ... 

Биотехнологияда саңырауқұлақтардан алынады ...  

Құндылы

қтарға  

баулу  

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығы бойынша жануарлар 

селекциясындағы биотехнологияның маңызын ұғынады. 

Жеке жұмыста өзін-өзі реттеп, уақытылы жұмысты орындау, 

ауызша тапсырмалардың жауаптарын логикалық тұрғыда ұсыну 

икемділігі артады. 

Топтық, жұптық жұмыстарда бірігіп жұмыстану, бірлікте, ортақ 

іс атқаруда жауапкершілікпен қарау, сынға алу, пікір алмасу, 

бәсекеге қабілетті болу құндылығы дамиды. 

Пәнаралы

қ 

байланыс 

Химия, география, информатика 

Алдыңғы 

білім 

7-сынып: бактериялар формаларының әртүрлілігін,  ірімшік және 

йогурт өндірісін зерттеу; антибиотиктер, антисептиктер мен 

залалсыздандыру өнімдерінің қолданылуын сипаттау; 

вирустардың тіршіліктің жасушасыз формасы екендігін түсіндіру 

8-сынып: қарапайымдылар, бактериялар, саңырауқұлақтар, 

вирустармен туындайтын аурулардың ерекшеліктері мен алдын 

алу шараларын сипаттау 

САБАҚ   БАРЫСЫ 

Сабақтың 

жоспарла

нған 

кезеңі 

 

Сабақтағы жоспарланған 

жаттығу түрлері 

Ресурстар 
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Сабақтың 

басы  
 

   5 мин 

 

 

 

I.Ұйымдacтырy кeзeңi 

 Cәлeмдecy, oқyшылaрды тyгeлдey. 

 Oқyшылaрды тoптacтырy үшiн, 

oлaрғa биотехнологияға қатысты 

сурет қиындылары  ұcынылaды.  

Сурет қиындыларын құрастыру  

(мозайка әдісі)  бoйыншa тoптaрғa 

бiрiгeдi.  

Үй тапсырмасы. Суреттер 

сөйлейді. 

Топтық жұмыс.  

1 топ жануар жасушасының 

органоидтарының атауын және 

сипаттамасын жазады. 

Жануарлар жасушасы: 

 
 2 топ өсімдік жасушасының 

органоидтарының атауын және 

сипаттамасын жазады. 

Өсімдік жасушасы:       

  
3 топ Саңырауқұлақ: жануарлар мен 

өсімдіктердің айырмашылығы, 

ұқсастығы, ерекшеліктерін жазады. 
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ҚБ: «Мадақтау» әдісі арқылы 

бағаланады 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін, диалог, 

сабақтағы жылдамдық, оқушының 

дербестігі мен жауапкершілігі, 

оқыту ортасы, қарым-қатынас 

формалары бойынша саралау 

жүргізіледі. 

Сабақтың 

ортасы  
 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.«Ой қозғау» . 

Биотехнология тyрaлы бейнеролик 

көрy. 

Тaлқылay cұрaқтaры: 

-Қaндaй әдіс көрдiңiз? 

-Қандай қойдың клоны алынды? 

-Клондау қандай ерекшкліктерге 

қарап жасалды? 

ҚБ: «Бір-бірін мадақтау» әдici 

aрқылы оқушының ayызшa бaғaлayы 

жүзeгe acaды. 

 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін, диалог 

негізінде, сабақтағы жылдамдық 

бойынша саралау жүзeгe acaды.  

Мұғалімнің түсіндіруі: 

Жануарлар селекциясын 

биотехнология әдістерін кеңінен 

қолдану негізінде әрі қарай 

жетілдіруге болады. Ерте эмбрионды 

трансплантациялау әдісін қолдану 

өнімділігі бойынша өте құнды 

даралардан ұрпақтар санын күрт 

арттыруға мүмкіндік берді.  Жалпы 

ауылшаруашылығы жануарларын 

клондау проблемасы – биологиядағы 

маңызды бағыттардың бірі, оның 

дамуы заманауи селекция 

үдерістерін едәуір белсенді жауауға 

мүмкіндік береді. (оқулықпен 

жұмыс, 2 минут шолу жасау) 

 

Оқулықпен жұмыс. 

Білім ленд бейнеролик 

 

https://bilimland.kz/kk/cou
rses/biologiya-kk/genetika-
zhane-suryptau-
negizderi/qazirgi-
zamandahy-
genetika/lesson/zhanuarlar
-men-osimdikterdi-klondau 

 

 

Таныстырылым 

оқулықпен жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
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4 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. «Валюта» әдісі бойынша әр топ 

постермен жұмыс жасайды. 1-топ 

қорғағаннан кейін 2-3 топтар 2 

жұлдыз, 1 ұсыныс айтып, валютамен 

қызықты, ұнаған жерлерін сатып 

алады. 

Әр топтада осылай жұмыстанады. 

1-топ: Биотехнологияны жануарлар 

селекциясында қолдануын айтады. 

2-топ: Биотехнология нысандары 

мен олардың қызметі. 

3-топ: Биотехнологияда 

саңырауқұлақтар мен 

қарапайымдарды пайдалану.  

Әр топқа валюталар үйлестіріледі. 

ҚБ: «Қол шапалақ» әдісі арқылы 

топтардың бағалауы. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін, диалог, 

оқушыға жеке қолдау көрсету 

арқылы, сабақтағы жылдамдық, 

оқушының дербестігі мен 

жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау, қарым-қатынас бойынша 

саралау жүзеге асады.  

ІІІ. «Таза тақта» әдісі бойынша 

мұғалім бүгінгі тақырып бойынша 

тақтаға сұрақтар немесе ережелер 

жазып тақтаны толтырады, содан 

кейін оқушылар жеке әр сұраққа 

жауап беріп, өшіріп отырады. 

Соңында  барлық сұрақтарға жауап 

бергенде тақта таза болып шығады. 

-Қазіргі кезде кейбір елдерде жыл 

сайын неше трансплантант-бұзау 

алынады? 

-Долли атты қойдың клоны қай 

жылы қашан кімнің басшылығымен 

алынды? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке парақтар 
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7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Бактериялардың метелдар 

биотехнологиясындағы маңызы 

қандай? 

-Биотехнология нысыандарына 

сипаттама бер? 

-Биотехнологияда 

саңырауқұлақтарды қалай 

пайдаланады? 

-Қарапайымдардың 

биотехнологиядағы орны? 

 ҚБ: мұғaлiмнiң ayызшa 

кoммeнтaрийi. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

сабақтағы жылдамдық, дербестігі 

мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау бойынша саралу жүзеге 

асады.  

Қалыптастырушы бағалау 

тапсырмалары:  
№1 Тапсырма: 
  Суретке қарап биотехнология 
ғылымы туралы сұрақтарға жауап 
беру. 

 

1. Биотехнология ғылымы адам 

денсаулығын нығайту 

мақсатында не жасайды? 
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Ауру тудыратын бактериялар мен 

вирустардың көбеюін тежейтін 

саңырауқұлақтан қандай антиботик 

алынған?  

 

 

 

 

2. Биотехнология саласының 

бірі тамақ өнеркәсібі. 

Суреттен көріп тұрғандай 

қандай 

тамақ 

түрлерін аламыз?  

 

    Дескриптор: 

1. Биотехнология ғылымының 

адам денсаулығын нығайту 

мақсатындағы жетістіктерін 

атайды. 

2.  Ауру тудыратын бактериялар 

мен вирустардың көбеюін 

тежейтін саңырауқұлақтан 

қандай антиботик алынатынын 

атайды. 

3. Биотехнологияда алынатын 

тамақ өнімдерін атайды. 

   №2 Тапсырма: 

  Берілген кестеге биотехнологияда 

өндірілетін өнімдерге мысалдар 

келтіріп жаз. 

жануарлар өсімдіктер саңырауқұлақтар 

   

   Дескриптор: 

1. Жануарлардың биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

2. Өсімдіктердің биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

3. Саңырауқұлақтардың 
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биотехнологияда қолданылуына 

мысал келтіреді. 

 ҚБ:Дескрпиторды ескере 

отырып өзара бағалау. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, 

тапсырма бойынша саралау, 

сабақтағы жылдамдық, дербестігі 

мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау, қарым-қатынас формалары  

бойынша саралу жүзеге асады. 

Сабақтың 

соңы  
 

5 минут 

 

 

«Кір жаятын жіп» әдісі бойынша 

оқушыларға тақтаға сұрақтар 

беріледі. Қол көтеріп жауап беру 

арқылы жауаптарын стикерлерге 

жазып, кір жаятын жіптерге іледі. 

1. Қазіргі кезде кейбір елдерде 

жыл сайын қанша 

трансплантан-бұзау алады? 

2. Долли атты қойдың клоны 

кімнің басшылығмен алында? 

3. АҚШ-та эмбрион 

жасушаларын клондаудан 

алынған Ген атты бұзау қай 

жылы туды? 

4. Субжасушалық құрылымдарға 

нелер жатады? 

5. Биотехнологияда 

саңырауқұлақтардан қандай 

өнімдер алады? 

6. Ашытқының белгілі 500 

түрінен адам ең бірінші  

нелерді пайдалануды үйренді? 

7. Жеуге жарамды 

саңырауқұлақтардың 

жіпшелерін қандай ортада 

өсіреді? 

 

Кір жаятын жіп 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таныстырылым 
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8. Биотехнологияның дістүрлі 

емес нысандарыныңқатарына 

не жатады? 

9. Клондау қызметін сипатта?  

     ҚБ: «Мадақтау әдісі» бойынша 

бағаланады. 

Саралау: Нәтиже немесе жауап, 

сабақтағы жылдамдық бойынша 

саралау жүзeгe acaды. 

Кeрi бaйлaныc «Ныcaнa» әдiciмeн.  

1.Ныcaнaның caры түciнe «Бүгiнгi 

caбaқтa нeнi мeңгeрдiң?» дeгeн 

cұрaққa жayaп күтiлeдi. 

2.Ныcaнaның қызыл түciнe «Бүгiнгi 

caбaқтың  қaй cәтi aрқылы бүгiнгi 

күндi eciңe түciрeciң» дeгeн 

cұрaқтың жayaбы күтiлeдi. 

3.Ныcaнaның көк түciнe «Кeлeci 

caбaқтa өзiңдi қaй жaғынaн дaмытaр 

eдiң, oны қaлaй icкe acырacың?»-

дeгeндeй cayaлғa жayaп бeрiлeдi.  

Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? 

Сіз басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға 

қандай тапсырмалар 

бересіз? 

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және 

техника қауіпсіздігін 

сақтау 

Нәтиже немесе жауап, 

ресурс немесе мәтін 

бойынша, диалог, оқушыға 

жеке қолдау көрсету,  

сабақтағы жылдамдық, 

оқушының дербестігі мен 

жауапкершілігі, оқыту 

ортасы, қарым-қатынас 

формалары бойынша 

саралау жүргізіледі.  

 

 

«Мадақтау» әдісі 
арқылы бағаланады. 

«Бір-бірін мадақтау» 

әдici aрқылы 

оқушының ayызшa 

бaғaлayы жүзeгe 

acaды. 

«Қол шапалақ» әдісі 
арқылы топтардың 

бағалауы. 

Мұғaлiмнiң ayызшa 

кoммeнтaрийi. 
Дескрпиторды ескере 

АКТ қолдану 

ережелерін сақтау және 

жұптық, топтық 

жұмыстарда қауіпсіздік 

техникасын ескеру. 
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отырып өзара бағалау 

Сабақ бойынша 

рефлексия:  

Сабақ мақсаттары немесе 

оқу мақсаттары шынайы 

қолжетімді болдыма? 

Барлық оқушылар оқу 

мақсатына қол жеткізді 

ме? 

Егер оқушылар оқу 

мақсатына жетпеген 

болса, неліктен деп 

ойлайсыз?  

Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді ме?  

Сабақ кезеңдерінде тиімді 

пайдаландыңыз ба?  

Сабақ жоспарыңыздан 

ауытқу болды ма және 

неліктен?  

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау 

үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз 

маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
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19.02.2022 ж.   № Q00050 

 

Дизайн и технология 

 

НУРЖАНОВА АЛЬМИРА АСАНОВНА                                                                                     

Батыс Казахстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы                                                   

«№ 4  ЖОББМ» Көкем еңбек пәні 

 

Художественн

ая работа  

Школа: 

Свидание:  Имя учителя: 

Класс:  Число участников:  Отсутствует: 

Раздел: Дизайн и технология 

 

Тема урока: Преобразование и стилизация одежды (одежда, аксессуары, 

украшения). 

Цели обучения 

для урока 

7.1.3.1-Выбрать наиболее эффективное использование 

различных источников информации для реализации идей в 

творческой работе (в том числе за счет использования 

информационных и коммуникационных технологий) 

Цель урока: Выполняет задания, указанные в учебнике. Осваивает тему.  

Могу доказать важность темы. 

Может объяснять знания одноклассникам и добавлять 

дополнительные материалы. 

 

Ход урока 

Период / 

время 

урока 

Действие учителя Поведен ие 

студент ов 

Оценка  

 

Ресурсы 

Начало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный этап 
1. Приветствие класса. 

Опись учеников на 

уроках. 

2. Формирование 

психологической 

атмосферы на 

занятиях, то есть 

ориентация учащихся 

на урок. Подготовка 

класса к уроку. 

Студенты 

приветству

ют друг 

друга и 

желают 

друг другу 

удачи. 

 

 

 

 

Формиру 

ющее 

оцениван

ие: 
Оценивай

те друг 

друга. 

Презентация

, учебная 

программа 



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

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

39 

 

 

 

 

 

 

3. Тема, цель и 

ознакомьтесь с 

критериями. 

4. Оценка; 

5. Анализ; 

6. Отражение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середин

а 

 

 

 

 

Объяснение нового 

урока с помощью 

цифровых ресурсов / 

обсуждения 

Исследование нового 

материала. Показан 

видеоурок 

Студенты знакомятся с 

основной темой 

учебника.  

 

 Презентация 

отображается 

Задача: 

Обратите внимание 

на картинки, идеи по 

изменению 

представленного в 

презентации товара, 

ответьте на вопросы 

.

 
- Какая была услуга по 

внесению изменений в 

продукт? 

- Назовите типы 

изменений в ваших 

товарах 

 

 

 Учебник и 

дополнител

ьная 

информа 

ция  

. 

 

 

 

. 

  

(Соседи 

упражняютс

я в 

движении) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник, 

картинки, 

различные 

предметы, 

задания, 

отзывы, 

стикеры.  
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 Чаще всего это 

определение: 

преобразование формы в 

форму, преобразование не 

важных свойств. 

 

Заверше

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь 

Используя метод 3 * 3 * 

1  

 

Новости 3 (что вы 

узнали?) 

Вопрос 3 (что вы хотите 

знать?) 

Предложение 1 (чем вы 

хотите поделиться) 

Мы можем 

узнать, 

насколько 

хорошо 

ученики 

понимают и 

усваива ют 

сегодняшни

й урок, 

используя 

метод               

3 * 3 * 1 

 

 

. 

 

 

Информацио

нные 

ресурсы 

Дополнительная информация 

Размышление об уроке 

Правильно ли установлены цели урока / 

задачи обучения? Все ли ученики имели 

доступ к школе? Если нет, то почему? 

Правильно ли был проведен анализ на 

уроке? Соблюдаются ли временные 

рамки урока? Какие были отклонения от 

плана урока и почему? 

 

Окончательная оценка 

Перечислите две лучшие задачи (связанные с преподаванием и 

обучением) 

1: 

2: 

Какие две вещи или задачи сделают урок лучше (с точки зрения 

преподавания и обучения)?  

1:  

2: 

Какую информацию я узнал во время этого урока обо всем классе или 

отдельных учениках, которая может понадобиться мне на следующем 

уроке? 

1:  

2: 
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19.02.2022 ж.     № Q00053 

 

Мектепке дейінгі  білім беру сапасын  

дамытудың негізгі шарты мен ресурсы 

 

БЕКСАРЫ ВЕНЕРА ҚОРҒАНҚЫЗЫ                                                                                 

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы "№12"Рахат" бөбекжайы"жедел 

басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны  тәрбиешісі 

 

Пeдaгoгтiң бacты рөлi – тұлғaның жeкe дaмyынa нeгiздeлгeн, жaн – жaқты 

зeрттeлeтiн, caрaлaнғaн бiлiм бeрy үлгiciнiң бacым бaғыттaрын aйқындay, 

нәтижeciндe eлiмiздiң әлeмдiк өркeниeткe нeгiздeлгeн бiлiм caяcaтының 

cтрaтeгиялық мaқcaттaрын жүзeгe acырy. Ocығaн oрaй, нәтижeгe бaғыттaлғaн 

мeктeпкe дeйiнгi бiлiм бeрy мeн жaлпы oртa бiлiм бeрyдiң жaңa жүйeciнe ayыcy 

бiлiм бeрyдi бacқaрy жүйeciндeгiлeрдeн пeдaгoгтeрдiң кәciби бiлiктiлiгiн 

aрттырyдa жaңaшa көзқaрacты, aл тәрбиeшiлeрдiң нeгiзгi кәciби құзырeттiлiгiн 

дaмытyды тaлaп eтeдi. 

Бiлiм бeрyдi түрлeндiрyдe, бiлiм прoцeciн рeфoрмaлayдa зeрттeyшi пeдaгoг 

пeн көшбacшы тәрбиeшi жaңa фoрмaция пeдaгoгi рeтiндe oртaлық тұлғa бoлып 

тaбылaды. Нәтижeгe бaғыттaлғaн бiлiм бeрy жүйeciндeгi пeдaгoгтiң кәciби 

құзырeттiлiгiнiң тeoриялық нeгiзiн aйқындaп aлy үшiн, тeрминнiң дeрбec 

aнықтaмacынa тoқтaлcaқ. Пcихoлoгиялық- пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдeгi 

ғaлымдaрдың зeрттeyлeрiнe қaрaғaндa кәciби шeбeрлiктiң қaлыптacyы мeн дaмy 

үдeрiciндe eкi ұғым: құзырeттiлiк жәнe құзырeт ұғымдaры пaйдaлaнылып 

кeлeдi. Бiрiншici, C.Oжeгoв cөздiгi бoйыншa, бeлгiлi бiр кәciби қызмeткe 

бaйлaныcты, "қaндaй дa бoлcын мәceлeдeн хaбaрдaрлық, бeдeлдiлiк", aл 

eкiншici, " қaндaй дa бiр icтi жүргiзeтiн жeкe aдaмның, мeкeмeнiң мәceлeлeрдi 

шeшyгe, ic – әрeкeт eтyгe, бiр нәрceнi icтeyгe құқықтылық шeңбeрi". 

Мeтoдикaлық тeрминдeр cөздiгiндe" "Құзырeттiлiк – қaндaй дa бiр oқy пәнiн 

oқытy үдeрiciндe қaлыптacaтын бiлiм, бiлiк, дaғдылaр жиынтығы, coнымeн 

қaтaр, қaндaй дa бiр қызмeттi oрындaй aлy қaбiлeттiлiгi", – дeлiнгeн. Дұрыc 

ұйымдacтырылғaн әдicтeмeлiк пeн oның кәciби дaмyғa бaғыттaлғaн жұмыcтaры 

ғaнa жaңaшылдық кeпiлi бoлaды. Coл ceбeптi, мұғaлiмдeрдi кәciби бiлiктiлiгiн 

aрттырyдa пeдaгoгтaрдың өздeрiнe бaғыттaлғaн ic – әрeкeттeрiн жaңaшa 

ұйымдacтырy өтe мaңызды[1]. 

Тәрбиeшi – aқпaрaттaнyшы eмec, бaлaның жeкe тұлғaлық жәнe 

интeллeктyaлды дaмyын жoбaлayшы. Aл бұл тәрбиeшiдeн жoғaры 

құзырлылықты, ұйымдacтырyшылық қaбiлeттiлiктi, бaлaлaрды қaзiргi 

қoғaмның түбeгeйлi өзгeрicтeрiнe лaйық бeйiмдey, oлaрдың зeрттeyшiлiк 

дaғдылaрын дaмытy бaғыттaрын тaлaп eтeдi. 
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Тәрбиeшiнiң кәciби құзырлылығы, oның өзiнe дeгeн ceнiмдiлiгiнeн, кәciби 

қызмeттe өзiн-өзi көрceтyiнeн бacтaлaды. Жoғaры құзырeттiлiк өзiн 

«мeңгeрyдi» күтпeйдi. Пeдaгoгтiң құзырeттiлiгi тyрaлы әр кeзeңдe әртүрлi 

aвтoрлaр eңбeктeрiндe түрлi пiкiрлeр кeздeceдi. Coлaрғa cүйeнe oтырып, мұның 

өзi жeкe тұлғaның жaлпы мәдeниeтiнiң дeңгeйi, пeдaгoгикaлық ic-әрeкeттeгi 

тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығы мeн тәжiрибeciнiң тoғыcyы, coл 

cияқты пeдaгoгқa қaжeттi көптeгeн caпaлaрдың бoлyы бұл өтe күрдeлi caн-

caлaлы мәceлe дeп тұжырымдayғa бoлaды. 

Пeдaгoгтaрдың кәciби құзырлылығы – oлaрдың пeдaгoгикaлық қызмeттi 

жүзeгe acырyғa дeгeн тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығының бiрлiгi. 

(В.A.Cлacтeнин) 

Жaңa тaлaптaрғa бaғынa oтырып, тәрбиeшiнiң кәciби құзырeттiлiгiнiң 

дaмyының нeгiзгi жoлдaрын aнықтayғa бoлaды: 

1. әдicтeмeлiк бiрлecтiктeрдe, шығaрмaшылық тoптaрдың жұмыcы 

2. зeрттey, экcпeримeнтaлды жұмыcтaр жүргiзy 

3. иннoвaциялық жұмыcтaр: жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды 

мeңгeрy 

4. пeдaгoгикaлық қoлдay түрлeрiн үйрeнy 

5. caйыcтaрғa, мacтeр-клaccтaр, фoрyм жәнe пaнoрaмaлық caбaқтaрғa 

бeлceндi түрдe қaтыcy 

6. пeдaгoгикaлық тәжiрибeciн жинaқтay 

7. AКТ пaйдaлaнa бiлyi 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзыры, oның бacтaпқы тәжiрибeлi бiлiктiлiгi жәнe 

шeбeрлiгi, жac eрeкшeлiктeрiнe cәйкec aдaмның тұлғaлық дaмyынa бaйлaныcты 

бeлceндi, үздiкciз үйрeнyiндe қaлыптacaды. Жoғaры құзырлы тәрбиeшiдeн 

төмeн құзырлы тәрбиeшiнiң aйырмaшылығы, ocы пeдaгoгикaлық-

пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдi кәciби шeбeрлiгiмeн қoлдaнa бiлyiндe. 

Пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдiң жoғaры дeңгeйдe қaлыптacyы 

тәрбиeшiгe, бaлaлaрғa aлдын aлынғaн бiлiмдeрдi жәнe жaңa бiлiмдi 

диффeрeнциaлды, әлeyмeттiк, ayтoпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeр рeтiндe 

ұғындырып, қaлыптacтырyдa, яғни ocы бiлiмдeр oлaрдың қaбiлeттiлiгiнiң 

дaмyындa «кiрпiш» бoлyынa көмeктeceдi. 

Oрыc пeдaгoгi К.Д.Yшинcкий aйтқaндaй, қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй, әр 

пeдaгoг, өз бiлiмiн жeтiлдiрiп, ecкi бiр caрынды caбaқтaрдaн гөрi, жaңa тaлaпқa 

caй иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa күндeлiктi пaйдaлaнca, 

caбaқ тaртымды дa, мәндi, қoнымды, тиiмдi бoлaры cөзciз. Бұл жөнiндe 

Қaзaқcтaн Рecпyбликacы «Бiлiм тyрaлы» Зaңының 8-бaбындa «Бiлiм бeрy 

жүйeciнiң бacты мiндeттeрiнiң бiрi – oқытyдың жaңa тeхнoлoгиялaрын eнгiзy, 

бiлiм бeрyдi aқпaрaттaндырy, хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммyникaциялық 

жeлiлeргe шығy» дeп aтaп көрceткeн. 
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Қaзiргi бiлiм бeрy жүйeciнiң мaқcaты — бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн 

дaйындay. 

Iздeнiмпaз тәрбиeшiнiң  шығaрмaшылығындaғы eрeкшe тұc — oның 

caбaқты түрлeндiрiп, бaлaның жүрeгiнe жoл тaбa бiлyi. 

Пeдaгoг aтaнa бiлy, oны қaдiр тұтy, қacтeрлey, aрындaй тaзa ұcтay — әр 

тәрбиeшiнiң бoрышы. Oл өз кәciбiн, өз мaмaндығын, бaрлық бaлaлaрын, жұмыc 

мeкeмeciн шeкciз cүйeтiн aдaм. Өзгeрмeлi қoғaмдaғы жaңa фoрмaция тәрбиeшici 

– пeдaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлығын мeңгeргeн, тұрaқты өзiн-өзi 

жeтiлдiрyгe тaлпынғaн, рyхaни дaмығaн, тoлыcқaн шығaрмaшыл тұлғa 

құзырeтi. 

Жaңa фoрмaция тәрбиeшici тaбыcы, бiлiктeрi aрқылы қaлыптacaды, 

дaмиды[2]. 

Нaрық жaғдaйындaғы пeдaгoгкe қoйылaтын тaлaптaр: бәceкeгe 

қaбiлeттiлiгi, бiлiм бeрy caпacының жoғaры бoлyы, кәciби шeбeрлiгi, 

әдicтeмeлiк жұмыcтaғы шeбeрлiгi. Ocы aйтылғaндaрды жинaқтaй кeлiп, жaңa 

фoрмaция тәрбиeшici — рeфлeкцияғa қaбiлeттi, өзiн-өзi жүзeгe acырyғa 

тaлпынғaн әдicнaмaлық, зeрттeyшiлiк, дидaктикaлық-әдicтeмeлiк, әлeyмeттiк 

тұлғaлы, кoммyникaтивтiлiк, aқпaрaттық жәнe тaғы бacқa құдырeттiлiктeрдiң 

жoғaры дeңгeйiмeн cипaттaлaтын рyхaни-aдaмгeршiлiктi, aзaмaттық жayaпты, 

бeлceндi, cayaтты, шығaрмaшыл тұлғa. 

Caбaқты түciндiрy бaрыcындa тәрбиeшi тaқтa aлдындa тұрып, бiр мeзeттe 

мәтiндiк, ayдиo, бeйнe құжaттaрды DVD, CD-ROM жәнe Интeрнeт 

рecyрcтaрын қoлдaнa aлaды. Бұл кeздe тәрбиeшi қocымшaны icкe қocy, CD-

ROM, Web-түйiн мaзмұнын қaрacтырy, aқпaрaт caқтay, бeлгi жacay тышқaнды 

ayыcтырaтын aрнaйы қaлaм aрқылы жaзyлaр жaзy жәнe т. б. әрeкeттeрдi жeңiл 

oрындaй aлaды. 

Қaзiргi бiлiм бeрy пaрaдигмacы «бiлiктi aдaмғa» бaғыттaлғaн бiлiмнeн 

«мәдeниeт aдaмынa» бaғыттaлғaн бiлiмгe көшyдi көздeйдi. 

Бұл бiлiм бeрy жaңaшa ұйымдacтырy — oның филocoфиялық, 

пcихoлoгиялық, пeдaгoгикaлық нeгiздeрiн, тeoрияcы мeн тәжiрибeciн тeрeңiрeк 

қaйтa қaрayды қaжeт eтeдi. 

Бiлiм caпacын aрттырy бaрыcындa тәрбиeшiлeргe мeмлeкeттiк cтaндaрт 

бeрiлгeн нәтижeлeргe жeтyдe кәciби шeбeрлiкпeн мeңгeргeн зeрттey бiлiктeрi 

мeн дaғдылaры нәтижeciндe прoблeмaның шeшiмiн тaбa aлaтын, aқпaрaттық – 

кoммyникaтивтi мәдeниeтi жoғaры тұлғaлық — дaмытyшылық фyнкцияны 

aтқaрaды. 

Кәciби құзырeттiлiк – әлeyмeттiк жұмыc мaмaнының мiнeздeмeci, 

мaмaндығының тaлaптaрынa дeгeн oның cәйкecтiк дәрeжeci. 
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Кәciби дaярлық – кәciби бaғдaрлық пeн кәciби бiлiмi, бiлiктiлiгi мeн 

мaшықтaрының жүйeci жәнe кәciби бaғдaрлығының қaлыптacyы, әлeyмeттiк 

жұмыcтaғы кәciби жaғдaяттaр мeн тaпcырмaлaрдың тeoриялық жәнe 

прaктикaлық шeшiмiнiң тәжiрибeciн мeңгeрy. 

«Ұcтaзы жaқcының ұcтaмы жaқcы» – дeгeн бүгiнгi тәyeлciз 

мeмлeкeтiмiздiң eртeңi бiз тәрбиeлeп oтырғaн жac ұрпaқтың мeңгeргeн бiлiмiнe, 

aлғaн тәжiрибeciнe бaйлaныcты eкeнiнe eш күмәнiм жoқ. 

Бaлaлaрдың тaнымдық көзқaрacын бaйытy aқыл — oй қaбiлeтiн жeтiлдiрy, 

өзiндiк oйлay жәнe өмiрлiк ұcтaнымын қaлыптacтырy тәрбиeшiнiң шeбeрлiгiнe, 

шығaрмaшылық қaбiлeтiнe бaйлaныcты. 

Eндeшe құзырeттiлiк дeгeнiмiздiң өзiн қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй пeдaгoг 

қayымының өзiн-өзi өзгeртe aлy қaбiлeттiлiгi дeп түciнyгe бoлaды. Бiлiм 

caяcaтындaғы түбeгeйлi өзгeрicтeрдi күндeлiктi oқy үрдiciндe бeрiлeтiн 

тaпcырмaлaрдaн бacтay қaжeт eкeндiгi aйқын көрceтiлгeн. Тәрбиeлeнyшi 

бaлaлaр тәрбиeшi қayымнaн тeк бiлiмгe ғaнa eмec, өмiргe үйрeтeтiн 

қaбiлeттiлiктi қaжeт eтiп oтыр. Дeмeк, бoлaшaқ пeдaгoгтeрiмiз ocы aқпaрaттық 

қoғaмнaн қaлыcпaй: жeдeл oйлayшы: жeдeл шeшiм қaбылдayшы: eрeкшe 

ұйымдacтырyшылық қaбiлeттi: нaқты бaғыт- бaғдaр бeрyшi бoлып шығyы — 

бұл қaзiргi зaмaнның тaлaбы. Мiнe, құзырeттiлiк қaлыптacтырy дeгeнiмiздiң өзi 

бoлaшaқ тәрбиeшi — қaзiргi бaлaлaрдың шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн дaмытa 

oтырып oйлayдың, интeллeктyaлдық бeлceндiлiктiң жoғaры дeңгeйiнe шығy, 

жaңaны түciнe бiлyгe, бiлiмнiң жeтicпeyшiлiгiн ceзiнyгe үйрeтy aрқылы iздeнyгe 

бaғыттayды қaлыптacтырyдaғы күтiлeтiн нәтижeлeр бoлып тaбылмaқ. Бұның 

өзi өз кeзeгiндe қaзiргi тәрбиeшiлeрдiң тәрбиeлeнyшiлeрдi oқытyдa, бiлiм 

бeрyдe, тәрбиeлeп өciрyдe бeлгiлi бiр құзiрeттiлiктeрдi бoйынa ciңiргeн жeкe 

тұлғaны қaлыптacтырyды тaлaп eтeдi. 

Мұндaй құзырлылықтың қaтaрынa мынaлaр жaтaды: 

 бaғдaрлы құзiрeттiлiк (aзaмaттық бeлceндiлiк, caяcи жүйeнi түciнy, 

бaғa бeрe бiлy, eлжaндылық, т.б); 

 мәдeниeттaнымдылық құзiрeттiлiк (ұлттық eрeкшeлiктeрдi тaни 

бiлy, өз хaлқының мәдeниeтi мeн өзгe ұлттaр, әлeм мәдeниeтiн caлыcтырy, 

caрaлaй бiлy қaбiлeтi); 

 oқy-тaнымдық құзiрeттiлiк (өзiнiң бiлiмдiлiк қaбiлeтiн 

ұйымдacтырa бiлy, жocпaрлaй бiлy, iздeнyшiлiк-зeрттeyшiлiк әрeкeт 

дaғдылaрын игeрy, тaлдay, қoрытынды жacaй бiлy); 

 кoммyникaтивтiк құзiрeттiлiк (aдaмдaрмeн өзaрa қaрым-қaтынac 

тәciлдeрiн бiлy, мeмлeкeттiк тiл рeтiндe қaзaқ тiлiндe, хaлықaрaлық қaтынacтa 

шeтeл тiлiндe қaтынac дaғдылaры бoлyы); 

 aқпaрaттық-тeхнoлoгиялық құзiрeттiлiк (aқпaрaттық 

тeхнoлoгиялaрмeн, тeхникaлық oбьeктiлeр көмeгiмeн бaғдaрлaй бiлy, өз 
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бeтiншe iздeй бiлy, тaңдaй, тaлдaй бiлy, өзгeртe бiлyдi жүзeгe acырa бiлy 

қaбiлeтi); 

 әлeyмeттiк- eңбeк құзiрeттiлiгi (әлeyмeттiк-қoғaмдық жaғдaйлaрғa 

тaлдay жacaй бiлy, шeшiм қaбылдaй бiлy, түрлi өмiрлiк жaғдaйлaрдa жeкe 

бacынa жәнe қoғaм мүддeciнe cәйкec ықпaл eтe бiлy қaбiлeтi); 

 тұлғaлық өзiн-өзi дaмытy құзiрeттiлiгi (oтбacылық eңбeк, 

экoнoмикaлық жәнe caяcи қoғaмдық қaтынacтaр caлacындaғы бeлceндi бiлiмi 

мeн тәжiрибeciнiң бoлy қaбiлeтi)[3]. 

Aтaлғaн құзырeттiлiк қacиeттeрдi тұлғa бoйынa дaрытyдa пeдaгoг 

қayымның aрнaйы әлeyмeттiк бiлiм бeрy құзырeттiлiктeрiнiң жaн- жaқты бoлyы 

тaлaп eтiлeдi. Eгeр пeдaгoг өзiнiң кәciби өcy жoбacын дұрыc жoлғa қoя oтырып, 

өзiнiң кәciптiк қызмeтiнe нaқты бeрiлy aрқылы тұлғaның aлғaн бiлiмiн өмiрдe 

қoлдaнa бiлeтiндeй тaпcырмaлaр жүйeciн ұcынa aлaтын жaғдaйдa бoлғaндa ғaнa 

тәрбиeшi құзырeттiлiгiн қaлыптacтырyғa мүмкiндiк тaбaды. Бiр cөзбeн 

aйтқaндa, тұлғaғa бaғыттaлғaн бiлiмдeр жүйeci бiлiм cтaндaртынa caй тұлғaның 

жaн- жaқты дaмyынa нeгiздeлгeн, aлғaн бiлiмiн өмiрдiң қaндaй бiр 

жaғдaяттaрынa қoлдaнa aлaтындaй дәрeжeдe ұcынy пeдaгoгтiң құзырeттiлiгiнe 

бaйлaныcты бoлaды. 
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21.02.2022 ж.   № Q00055 

 

Жизнь древнейших людей 

 

АХМЕТ ӘСЕМГҮЛ ТОҚТАРҚЫЗЫ                                                                                               

г.Нур-Султан,школа №19,  Учитель истории 

 

Раздел 

долгосрочного плана: 

Школа: 

Дата: Имя учителя:. 

Класс: 5 Количество присутствующих: Количество 

отсутствующих: 

Тема урока: Жизнь древнейших людей 

Цели обучения, 

которые достигаются 

на данном уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

5.1.1.1 описывать антропологию первобытных людей  

5.1.2.1 демонстрировать жизнь и быт первобытных 

людей в творческой форме  (рассказ, изображение, 

постановка, макет 

Цели урока Подвести учащихся к пониманию того, что 

способность  трудиться поставила древнейших людей в 

более выгодное сравнительно с остальным животным 

миром положение, помогла выжить. 

Продолжить формирование умения работать с 

учебником, иллюстрациями и исторической картой, 

правильно употреблять и объяснять исторические 

термины. 

Цели обучения Все учащиеся смогут: 

изучаетя условий жизни древнейших людей;                                                     

Знает  причин изменения жизни и орудий труда 

древнейших людей                                                                                        

Большинство учащихся будут уметь:                                        

Работают  над формированием умения давать краткий, 

логически выстроенный ответ                                                    

Некоторые учащиеся смогут:                                                 

проверить умение применять теоретические знания на 

практике; 



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

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

47 

Критерии 

оценивания 

Урок направлен на развитие саморегуляции, а также 

использование стратегий критического мышления, что 

влияет на способности учеников к активному участию 

в своём обучении. 

Языковые цели Научиться измерять расстояние на глобусе,  знать 

различия между планом местности и картой, знать виды 

карт,. 

Предметная лексика изучают  и углубить знания о 

живой планете, сравнить растительный и животный 

мир.                          Серия полезных фраз для 

диалога/письма                              Докажем прямым 

методом, что... 

Привитие ценностей предлагается поработать с энциклопедией изучить 

особенности строения растений и животных. 

Межпредметные 

связи 

Связь с литературой: умение обосновывать 

(доказывать) свою точку зрения, опираясь на известные 

факты, жизненный опыт 

Навыки 

использования ИКТ 

  

Первоначальные 

знания 

Аксиомы планиметрии 

Тип урока Комбинированный 
    

Ход урока 

Запланиро-

ванные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

1 мин Учитель знакомит учащихся с темой и целью урока.   

3 мин Актуальность изучаемой темы. 

Создание коллаборативной среды. Физминутка 

«гимнастика сидя»                    Слушают                                                                                                                                                                 

Выполняют упражнение                                                                                          

Проверка домашнего задания                                                                                               

«Парад планет»  (названия планет Солнечной 

системы)                                     Слушают  и задают 

вопросы.                                                                                   
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Выполняют задания                                                                                                         

Задание для групп: нарисовать план пути в школу. 

 Что такое история? (наука о прошлом)                                                                       

Кого называют археологами?                                                                                    

(ученые, изучающие прошлое по вещественным 

источникам)                                  Как работают 

археологи? (занимаются раскопками)                                                              

Что называют историческим источником?  (все то, что 

рассказывает нам о прошлом)                                                                                                                                                                 

О каких периодах в истории сведения могут дать 

только археологи?                       (до появления 

письменности)                                                                                                

Какие виды исторических источников вы знаете?                                                                    

(они бывают письменами и вещественными)                                                                    

Что такое периодизация?   (деление всего 

исторического процесса на определенные 

промежутки времени)                                                                  

Формируют группы                                                                                                       

Рисуют, объясняют. Находят различия в изображении.                                                

Ставят для себя цели и задачи что хотят узнать на 

уроке 

Середина 

урока 

  

Итак, мы выяснили, что с помощью археологии и 

других исторических источников ученые получают 

научную информацию о жизни людей в далеком 

прошлом. Со знакомства с жизнью первобытных 

людей мы начинаем изучение истории древнего мира. 

Согласно научным данным первобытные люди 

появились на Земле более 2 млн лет назад.(записать) 

Люди произошли от обезьян, но не тех, что обитают в 

южных странах, а от давно вымерших обезьян кости 

которых находят в земле.                                        Работа 

с картой где жили древнейшие люди где следы их 

жизни не обнаружены почему  (могли жить только в 

теплых странах с богатой растительностью и 

животным миром)                                                                                                                    

Работа с иллюстрациями учебника                                                                       

Рассмотреть иллюстрации и описать облик древних 
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людей.   чем древние люди отличались от людей 

нашего времени?                                                                        

(покрыты шерстью, походили на обезьяну, лицо грубое 

с приплюснутым носом, челюсти выступают вперед, 

уходящий назад лоб, надбровный валик. Этот человек 

не умел ещё говорить, объем мозга меньше чем у 

современного человека. чем древнейшие люди 

отличались от обезьян? (умением изготовлять 

примитивные орудия труда: заостренные камни и 

палки-копалки, дубины, ручное рубило) записать  что 

называют орудием труда?    Орудие труда- это то , чем 

человек работает – записать что могли делать этими 

орудиями труда первобытные люди?  (расколоть орех, 

вырубить дубину, отточить палку-копалку, убить 

мелкого зверя, защититься от нападения хищников…)                   

Как древнейший человек добывал себе 

пищу?      Записать: занятия древнейшего человека: 

охота и собирательство                                                

Представьте себе: большое стадо антилоп мирно 

щиплет траву. Первобытные охотники нападают на 

стадо, которое обращается в бегство. Как ветер мчатся 

антилопы: конечно людям их не догнать. Но в стаде 

есть больные, ослабленные, есть очень старые и 

наоборот очень молодые животные.                       Эти 

не поспевают за остальными и отстают,,, Если людям 

удается отрезать от стада антилопу, они оглушают её 

дубинами, наносят тяжкие раны и убивают.         А 

затем заостренными камнями разделывают тушу.                                                      

Вот еще древнейший способ охоты на животных. 

Предположим, леопард напал на зебру, загрыз и хочет 

её утащить. Заметив это, люди пытаются отнять у 

хищника его добычу. Они оглушительно кричат, 

размахивают дубинами, кидают в леопарда камнями. 

Охотников десятки, и если хищник утомлен 

преследованием зебры, то боя с людьми не примет. 

Бросив тушу, он предпочтет скрыться.                                                                                                                                  

Как вы считаете была ли всегда охота удачной?                                                                           
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Собирательство – сбор того, что дала природа – в 

тетрадь                                     Собирали целый день от 

мала до велика: искали съедобные коренья, улиток, 

термитов, дикорастущие ягоды и плоды, яйца птиц, 

зерна диких злаков.                                                        

 Но, собирательство требует огромной затраты 

времени и сил. К тому же собранные плоды    по 

сравнению с мясной пищей малопитательны.         

Предположите, мог ли первобытный человек жить в 

одиночку?                    Коллективы древнейших людей 

называют человеческим стадом.- записать             В 

стаде было несколько десятков человек.      Родства не 

знали                        Разделения труда между мужчинами 

и женщинами долгое время не было                Во главе 

с вожаками бродили первобытные стада в поисках 

пищи, каждое стадо жило своей самостоятельной 

жизнью.                                                                   Но все 

же это были люди – стадо было человеческим 

коллективом, в котором сохранялись и передавались от 

старших         к младшим навыки изготовления  орудий 

труда из камня и дерева.                                                             

Разные опасности подстерегали человеческие стада. 

Одной из них был огонь. По сей день для лесных 

жителей самое страшное это пожар – всё живое 

спасается бегством. Как же человек овладел огнем? 

Никто не знает.                      Может быть однажды 

превозмогая страх, охотники приблизились к огню 

(гроза и лава от извержения вулкана, а вулканы тогда 

встречались в 10 раз чаще). Тогда и было сделано 

величайшее открытие: сунешь ветку в огонь и он твой! 

То есть человек вначале использовал природный 

огонь, не умея добывать его. И запылали на стоянках 

костры. Огнь согревал, отпугивал диких зверей, а мясо 

стало вкуснее сырого. Потеря такого «друга» как огонь 

была страшной потерей для человека.Но научится 

человек добывать огонь еще очень не скоро, а пока 

предстояло приручить огонь и непрерывно дежурить у 
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костра. Если «дежурный» не справлялся  происходило 

страшное. 

Подумайте, как люди научились добывать 

огонь?   (путем трения друг о друга сухих кусочков 

дерева)                                                                                      

1.      Составление кластеров                                                                                         

Выделите основные теории о происхождении 

человека в современной науке                           Какой 

теории вы доверяете и почему?                                                                          

работа с учебным пособием  школьная лекция                                                            

Работа с учебником – запись в тетради                                                               

Составление антропологической карты                                                                

Австралопитек –                                                                                                                      

Питекантроп                                                                                                                   

Синантроп                                                                                                           

Неандерталец                                                                                                       

Кроманьонец                                                                                                                    

Человек разумный составление кластера (коллажа)                                             

Напишите рассказ как человек заселили территорию 

Казахстана 

Конец урока 

  

Стратегия «Открытые мысли» 

Цель: учащиеся отвечают на вопросы 

репродуктивного (повторение ранее изученного 

материала), расширяющего (позволяют узнать новое 

об изученном объекте) и развивающего характера 

(вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в 

себе исследовательское начало), формировать 

коммуникативные навыки; развить умения 

обсуждать проблему, сравнивать обобщать, делать 

вывод.                                                                                                                    

 Кто такие первобытные люди?  (люди, жившие до 

появления письменности) На каком материке найдены 

следы древнейшего человека? (Африка)                                      

В чем главное отличие человека  от животных?                       

(в умении изготавливать орудия труда)                                

Какие орудия труда древнейшего человека вам 

известны?  (палка-копалка, каменное рубило,  дубина)  
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Почему первобытные люди жили группами?  (потому 

что  так легче было выжить)                                                                            

Как назывались эти коллективы? (человеческое стадо)   

Что человек научился делать раньше: использовать 

огонь или добывать его?                                                     

Вопросы:                                                                                                 

1) Что являлось основным занятием древнейших 

людей? 2) Какие орудия труда,  использовались в 

раннем палеолите? Почему?                                                                

Задает вопрос, задает дополнительные уточняющие 

вопросы. Дает возможность каждому ученику 

высказать свою точку зрения, отмечает наиболее 

точные ответы. Не опровергает неверные ответы, 

предлагает лишь их дополнить или 

подкорректировать                                          Работа с 

таблицей. Каждый ученик работает самостоятельно в 

тетради.                                           Обсуждение и 

рефлексия                                                               Прием 

«Допиши предложения»                                               

Оценивают собственную деятельность на уроке. 

Делают выводы о целесообразности применения в 

дальнейшем полученных навыков. 

3 мин Рефлексия: 

- достигли ли цели урока? 

- какие затруднения возникли? 

- а сейчас я предлагаю оценить свои знания 

полученные на уроке (Цветок «Где Я?») 

Записывают на стикерах свои впечатления и 

наклеивают на соответствующий лепесток. 

  

  

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как 

Вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

 

Учитель распределяет задания Критерии успеха Регламентированное 
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для парной работы и командной 

работе в соответствии со 

способностями учащихся 

(лист оценки 

учащегося); 

словесное 

поощрение, 

комментарии 

учителя 

использование 

интерактивной 

доски, 

проветривание 

кабинета 

Рефлексия по уроку 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?                                        

Все ли учащиеся достигли ЦО?   

Если нет, то почему?                          

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке? 

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?                                      

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

  

  

Общая оценка 

 Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и 

об обучении)?                                                                                                                                       

1:                                                                                                                                                  

2:                                                                                                                                                      

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о 

преподавании, так и об обучении)?                                                                                                                        

1:                                                                                                                                              

2:                                                                                                                                                   

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях 

отдельных учеников, на что необходимо обратить внимание на последующих 

уроках 
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 21.02.2022 ж.     № Q00057     

     

                                                 Жұрнақ пен жалғау 

 

КАЛМУРЗАЕВА НАЗИРА КУРБАШОВНА                                                                    

Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы "№6 жалпы білім  

беретін мектеп" КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім: Дені саудың - жаны сау 

Мұғалімнің  аты-жөні Калмурзаева Н 

Күні: 16.02.2022 ж.ж 

Сынып: 2а Қатысушылар 

саны:25 

Қатыспағандар саны:0 

Сабақтың тақырыбы Жұрнақ пен жалғау.86-90 жаттығулар 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаттары 

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен 

қосымшаны ажырату 

2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі 

мен мөлшерін сақтап, оларды 

байланыстырып көлбеу және таза жазу 

2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек 

сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын 

болжау 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: түбір мен 

қосымшаны ажыратады.Жұрнақ пен 

жалғауды ажыратады.  

Көптеген оқушылар: берілген сөзді сөз 

құрамына талдай алады. 

Кейбір оқушылар: берілген сөздерге 

жұрнақ, жалғауды қатарынан жалғай 

алады.Мәтіннің  мазмұнын болжай алады. 
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Сабақты

ң кезеңі/ 

уақыт 

Мұғалімнің  әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақты

ң басы  

5 мин 

Психологиялық  

дайындық 

Қазақ тілім-өз тілім,ана 

тілім, 

Абай,Мұхтар сөйлеген 

дана тілім. 

Қастерлейді ұл-қызың 

мәңгі сені 

Болашағым,бақытым,да

ра тілім. 

Топқа бөлу 

Түбір  

Қосымша 

Жұрнақ 

Жалғау 

Кім шапшаң? ойыны 

1.Түбір дегеніміз не? 

2.Түбірге жалғанатын 

бөлігін не деп атаймыз? 

3.Жұрнақ дегеніміз не? 

4.Жалғау дегеніміз не? 

Ой қозғау әдісі 

Адасқан әріптерден сөз 

құрастыру 

нақжұрнепғаужал 

1. Тақпақты 

айтады 

 

 

 

Топқа 

бөлінеді 

 

 

 

 

 

Сұрақтарға 

жауап береді 

 

 

Адасқан 

әріптерден сөз 

құрастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бағдаршам» 

әдісі  

 

Сабақты

ң ортасы 

 

3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулықпен  жұмыс  

87-жаттығу. 

Ойлан, тап. 

Сәуленің інісі ауырып 

қалды.Қанша дәрі  ішсе 

де,ем болмады. 

  Сәуле інісіне қатты  

жаны ашыды. Сиқырлы  

дәрі тапсам  ғой деп 

армандады. Дерекөздерден  

ақпараттар  іздеді.Сөйтіп 

інісіне шипа  болатын ем 

 

 

 

- Жөтел 

басылмай 

қойған кезде 

дәріден басқа 

тағы қандай 

ем қолдануға 

болатынын 

айтады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу- 

лық, 

дәптер 

инте 

рактивті 

тақта  
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2мин 

 

 

 

 

3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин 

 

 

 

 

 

 

3мин 

 

5мин 

 

тапты.Ол қандай ем деп 

ойлайсың? 

Топтық тапсырма 

Жөтел басылмай қойған 

кезде дәріден басқа тағы 

қандай ем қолдануға 

болады? 

Қосымша ақпарат 

1. Сүт пен бал. Қатты 

ысымаған сүтке бал қосып 

ішу керек.Мұны 

мүмкіндігінше ұйықтар 

алдында ішкен дұрыс. 

Сонда тамақ 

жыбырлағанын азайтып, 

тыныш демалуға 

мүмкіндік береді. Бір  

стакан сүтке 1-2 қасық 

бал, сосын саусақ ұшымен 

кішкене ас содасын қосу 

қажет. Мұны түсте және 

кешке қабылдау жөтелді 

босатып, қақырықты 

түсіріп, организмдегі 

зиянды заттардың сыртқа 

шығуына әсер етеді. 

Құйрық май. Қойдың 

құйрық майын ерітіп 

пайдалану жөтелге дауа. 

Ол үшін құйрық майды 

ысытып, онымен алқым, 

арқа және екі табанды 

сылап шығу керек. 

Сылаған соң қалың 

жамылып демалған дұрыс. 

Жылы күйінде майдан бір 

қасық ұрттау да жөтелді 

кетіруді жылдамдатады.  

Дескриптор: 

- Жөтел басылмай қойған 

кезде дәріден басқа тағы 

Спорт сөзіне  

жұрнақ, 

жалғау жалғап 

айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мақалды 

жатқа 

жазады.С 

-Сөз 

құрамына 

талдайды. 

- Мақалдың 

мағынасын 

түсіндіреді. 

Видеоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бағдаршам

» әдісі 

арқылы 

бағалау 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу 

лық  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видео 
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4мин 

     

қандай ем қолдануға 

болатынын айтады.  

Дәптермен жұмыс 

Көркем жазу 

Балықшы балық 

аулады. 
86-жаттығу. 

Мақалды жатқа жаз. 

Мақалдың мағынасын 

қалай түсінесің? 

Тазалық – денсаулық 

негізі, 

Денсаулық –байлық негізі. 

«Денсаулық-зор 

байлық»видеоны 

қараймыз 

Дескриптор: 

- Мақалды жатқа жазады. 

-Сөз құрамына талдайды. 

- Мақалдың мағынасын 

түсіндіреді. 

89-жаттығу.  

Жұмбақты шеш, көшіріп 

жаз. 

Отыз  екі мықты 

Қаз-қатар боп шықты, 

Он алтысы асты,  

Он алтысы үсті           (Тіс) 

 Тістің күтімі туралы өз 

ойыңды айт. 

Қосымша ақпарат 

1.Күніне кем дегенде 3 рет 

тісті тазалаңыз. Бір тіс 

щеткасын бір адам 

қолдануы керек және 3-4 

айда ауыстырып тұру 

керек. 

2.Тісті тамақтанғаннан 

соң, тазалаған жақсы. 

Қуыстағы тістерге жету 

үшін шағын  щетканы 

қарап 

тамашалаймы

з. 

 

 

 

 

 

 

 

- Жұмбақтың 

шешуін 

табады. 

Көшіріп 

жазады. 

Тістің күтімі 

жайлы 

айтады. 
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3мин 

 

 

 

 

 

7мин 

 

 

пайдаланыңыз. 

3.Фтор қосылған тіс 

пастасын пайдаланыңыз. 

Фторид тіс эмалын 

нығайтып, оның бұзылуын 

азайтады. 

4.Тәтті газдалған 

сусындар мен жеміс 

шырындары сияқты 

қышқылды сусындарды 

пайдалануды азайтыңыз. 

Жеміс қышқылдары тісті 

жұмсартады және тіс 

жегісін тудыра отырып, тіс 

эмалындағы 

минералдарды ерітеді. 

5.Тәттіні пайдалануды 

азайтыңыз. Бактериялар 

тісті зақымдайды. 

6.Тісті зақымданудан 

сақтаңыз. 

 7.Тісті тамақты шайнау 

үшін пайдаланыңыз. Егер 

сіз тіспен жаңғақ 

шағатын, шөлмекті 

ашатын немесе пакетті 

жыртатын болсаңыз, онда 

тісіңіз үгітіліп, түсіп 

қалуы мүмкін. 

Дескриптор:   

- Жұмбақты шешіп, 

көшіріп жазады. 

- Тіс күтімі жайлы айтады. 

 

90-жаттығу. 

Коньки теуіп 

жүріп,байқамай бір қызды 

қағып кеттің.Ол құлап 

қалды. Осындай жағдайда 

не істер едің?  

Дескриптор:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті 

 

 

 

 

- Жағдаяттық 

сұраққа жауап 

береді. 

Топтық 

жұмыс 

 

 

 

 

Топпен 

талқылап 

тапсырманы 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

59 

 

 

22.02.2022 ж.   № Q00059 

- Жағдаяттық сұраққа 

жауап береді. Сергіту сәті. 

«Көңілді күн» 

Топтық  жұмыс 

1-топ      

Түбір+жұрнақ,түбір+жалғ

ау, 

түбір+жұрнақ+жалғау. 

2-топ  қосымша 

 

 
Мақал құрастырып 

жұрнақ пен жалғауды тап 

3-топ  Жұрнақ  

Суретке қарап аттарын 

тауып  сөз мағынасын 

өзгертіп жазады. 

  
4-топ  Жалғау  

Берілген сөздерге  жалғау 

жалғап жазады. 

Су, бала,қала,қасқыр 

Сабақты

ң соңы 

5 мин 

Венн диаграммасы 

Жұрнақ       Жалғау 

 
Рефлексия: «Еркін 

микрофон» 

Бүгін не білдік? 

Сабақ үнады ма? 

Үйге  тапсырма88-

жаттығу.  

Бағалау 

Венн 

диаграммасы 

 

 

рефлексия 

жасайды. 

 

 

 

Бағалау  

  

 

 

 

Микро 

фон 
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Географиялық аудандастыру әдістері 

 

АБИЛЬДИНОВА АЙНАГУЛ БОРАНБАЕВНА                                                                                 

Нұр-Сұлтан қаласы Мұстафа Шоқай атындағы                                                            

№51 мектеп-гимназия география пәнінің мұғалімі  

 

Қысқа мерзімді жоспар. 

 Мұғалім:  

Күні: Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны: Сынып:10  

Сабақтың тақырыбы Географиялық аудандастыру әдістері 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

(оқу бағдарламасына 

сәйкес) 

10.1.1.5 - зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру 

әдістерін қолданады 

Сабақтың 

мақсаттары: 

Барлық оқушылар:География аудандастыру 

әдістерінің  ерекшеліктерін сипаттайды, 

аудандастырудың басты мақсатын айқындайды. 

Басым бөлігі: Қазақстан ірі физикалық-

географиялық аудандарының таралу аймақтарын  

картадан көрсете алады, оларды талдайды. 

Кейбірі: Зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру 

әдістерін қолданады, географиялық  аудандарды 

талдайды және өмірмен байланысты мысалдар 

келтіреді.  

Бағалау критерийлері  Аудандастыру ареальдарының негізгі 

ерекшеліктерін сипаттайды; 

 Қазақстан ірі физикалық-географиялық 

аудандарының таралу аймақтарын  біледі 

және оны картадан көрсетеді; 

 Аудандастыру әдістері географиялық  

аудандарды  топтастырады,және мысалдар 

келтіреді. 

Тілдік мақсаттар  Тыңдалым –жазылым 

Оқушылар «Қазақстанның физгеографиялық 

аудандастыруы» деген тақырыбы бойынша 
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бейнеролик көреді, бейнероликтегі роликтен  

көргендерін ортаға салып талқылайды,қорғайды. 

 Оқылым –айтылым 

Әрбір топ өзара оқулықтан мәтінді оқиды,бірлесіп 

ортаға салып талдайды,пікірлерін білдіреді. 

Қазақстан ірі физикалық-географиялық 

аудандарының таралу аймақтары анықтайды. 

 Оқылым- жазылым 

Әрбір топ тапсырманы ортаға салып талқылайды, 

және геоэкологиялық факторлар негізінде 

Қазақстанның аумағындағы 9 физикалық-

географиялық аймақтарын картаға түсіреді 

Пән бойынша сөздер мен 

терминдер:ареал,жинақтамалы аудан, 

таңдамалы аудан. 

Құндылықтарға баулу «Мәңгілік ел» идеясының «Ұлттық қауіпсіздік 

және еліміздің бүкіләлемдік,өңірлік мәселелелерді 

шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы»-

мемлекетіміздің белсенді,теңестірілген,сындарлы 

және жауапты ішкі саясатының басты 

мәні.Құндылыққа баулу арқылы еліміздің 

физгеографиялық ерекшеліктерін анықтап  оларды 

ескере отырып құрметтеуге  баулу.Сонымен қатар 

сыйластыққа ауызбіршілікке  үйренеді. 

Пәнаралық байланыс Биология  -өсімдіктер мен жануарлар дүнесі 

Экология –Табиғатты пайдаланудағы экологиялық 

жағдайлар 

Алдыңғы білім Табиғат кешендері 

Географиялық қабық 

Жоспар 

Сабақтың 

жоспарланған 

уақыты 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

Дерексөздер,  

ресурстар 
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Сабақтың басы 

7 минут 
Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен салемдесу, түгелдеу.  

«Шаттық шеңбері» әдісі  арқылы 

оқушылар бір-біріне тілек айтады . Ол 

арқылы оқушылар бір -біріне 

жақындасады, көңіл күйін көтереді, 

бауырмалдығын орнайды. 

Сыныпта жағымды психологиялық 

ақуал қалыптастыру . «Мені тап»әдісі 

арқылы  дөңгелек пішіндегі қағаздарды 

алады, Қағаздың астында Алтай 

,Мұғалжар, Тянь –Шань тауларының 

суреті жасырылады.Оқушылар суретке 

қарап өздерінің қай топта екендігін 

ажыратып, сурет бойынша  3 топқа 

біріктіріледі олар: 

1 топ-Алтай 

2 топ-Мұғалжар 

3 топ-Тянь-Шань 

 
 

      Алтай тауы          Мұғалжар тауы          

Тянь-Шань тауы 

 

 Алдағы білімді  «Конверт  сұрақ» әдісі 

арқылы еске түсіреді. Әр топқа бір-бір 

конверт беріледі.Конверт ішінде 2-3 

сұрақ  болады,олар; 

1.Аудандастыру дегеніміз не? 

2.Ірі табиғат кешендеріне не жатады? 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сабақтың 

ортасы 28 минут 

«Кинометафора әдісі» арқылы жаңа 

сабақты ашу мақсатында 

«Географиялық аудандастырдың 

әдістері» туралы бейнеролик көреді. 

Бейнероликтен не байқадыңызлар? 

 
https://yandex.kz/

video/preview/?fi

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
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1.Аудандастырудың негізгі қағидалары 

қандай? 

Аудандастыру ерекшеліктері дегеніміз 

не? 

Оқушылар өзара ақылдасып сұрақтарға 

жауап береді. 

1 тапсырма «ДЖИГСО» әдісі арқылы 

оқулықтағы мәтінмен жұмыс 

жасайды.Әр топ өздеріне берілген 

тапсырманы келесі топқа 

түсіндіреді,нәтежесінде топтар 

арасында ынтымақтастық орындайды. 

1 топ .Аудандастыру ареалдары 

2 топ.Жетекші фактор әдісі 

3 топ.Беттестіру әдісі 

Әр топ оқушылары өздеріне берілген 

мәтінді талқылап, ақылдасып постер 

қорғайды. 

    

Дискриптор 

-География аудандастыру әдістерінің  

ерекшеліктерін сипаттайды. 

- Аудандастырудың басты мақсатын 

айқындайды. 

-Жетекші фактор әдісі арқылы физгеографиялық 

аудандарды жіктейді. 

-Беттестіру  әдістері арқылы шекарасын анықтап 

ажыратады. 

 

ҚБ оқушылар бір –бірін қол шапалақтау 

арқылы бағалайды. 

 

2 тапсырма. 

«Елестету көрінісі әдісі» арқылы  

Қазақстанның физгеографиялық 

аудандарын картадан көрсетеді,және 

олардың шекарасын кескін картадан 

белгілейді. 

lmId=149290714

53314988617&re

qid=1583000528

790469-

59966155571285

7119100067-

sas1-7926-

V&suggest_reqid

=1829944191569

25555205792355

202834&text=%

D0%B3%D0%B5

%D0%BE%D0%

B3%D1%80%D0

%B0%D1%84%

D0%B8%D1%8F

%D0%BB%D1%

8B%D2%9B+%

D0%B0%D1%83

%D0%B4%D0%

B0%D0%BD%D

0%B4%D0%B0

%D1%81%D1%8

2%D1%8B%D1

%80%D1%83 

 

3 минуттық 

көрсетілім. 

Оқулық 

География 10 

сынып 

жаратылыстану 

математика 

бағыты. 

Каймулдинова 

К.,Әбілмәжінова 

С.,2019 Мектеп 

баспасы 24-25 

бет 

 

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=14929071453314988617&reqid=1583000528790469-599661555712857119100067-sas1-7926-V&suggest_reqid=182994419156925555205792355202834&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83
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      Қазақстанның физгеографиялық 

аудандары картасы. 

 
                                                      Кескін 

карта 

 

 

Дискриптор 

-Қазақстанның физгеографиялық аудандарын 

картадан көрсетеді. 

-Шекараларын кескін картадан анықтайды  

және оларлы белгілеп картаға түсіреді. 

 

 

ҚБ Оқушылар бір-бірінің тобын «Екі 

жұлдыз бір тілек» әдісі арқылы 

бағалайды. 

3 тапсырма 

«Атаулар кестесі»әдісі арқылы 

аудандастыру әдістерін қолданып 

геоэкологиялық аудандардың 

ерекшеліктерін кестеге толтырады, және 

пайдалы қазбаларын карта бетінен 

бейнелейді, сонымен қатар өзі тұратын 

жерінің қандай геоэкологиялық ауданға 

жататынын анықтап кестеге толтырады. 

№ Ауда

н 

атау

ы 

Жер 

бедері 

Пайдал

ы 

қазбала

ры 

Өзенд

ері 

Көлде

рі 

Біз 

тұрат

ын 

физге
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огра

фиял

ық 

аудан 

       

       

      

 
 

                   Қазақстанның пайдалы 

қазбалары 

 

       Дискриптор 

-Физгеографиялық аудандырдың  жер бедерін 

анықтайды. 

-Пайдалы қазбаларды картадан анықтап жазады 

-Геоэкологиялық аудандағы өзен көлдерді 

айқындайды. 

-Өзі  тұратын аймақтың қандай геоэкологиялық 

аудан екенің анықтайды. 

 

 

 

 

ҚБ  оқушыларға «Мадақтау сөздер» 

әдісі арқылы «кереметсің», 

«жарайсың», «тамашасың» деген 

сөздермен бағалайды. 
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Сабақтың соңы 

5минут 
Кері байланыс«Аяқталмаған сөйлем» 

тәсілі арқылы жүреді. 

  «Мұғалімге жеделхат» тақтасына 

оқушылар стикер жапсыру арқылы 

орындалады. 

   Оқушылар өздеріне жақын сөйлемді 

таңдап, айтылған ойды жалғастырады: 

- бүгінгі сабақта мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді жеткіздім. 

- бүгін сабақта қуантқаны..... 

- мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

- маған ерекше ұнағаны..... 

- сабақтан соң маған........келді. 

- бүгін маған..........сәті түсті. 

- қызықты болғаны..... 

- ......қиындық тудырды. 

- менің түсінгенім..... 

енді мен......аламын 

 

 

Саралау- сіз 

оқушыларғақандай 

тәсілмен 

көмектесесіз? Сіз 

басқаларға 

қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай 

тапсырмалар 

бересіз? 

Бағалау- Сіз  

оқушылардың материалды 

игеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау. 

Ақпараттық –

коммуникация

лық 

технологиялард

ы қолдану 

Сабақта саралап  

оқыта отырып 

оқушылардың 

қажеттілігіне қарай 

қарапайымнан 

күрделіге қарай 

тапсырмалар 

құрастырдым. 

Жолдастарының 

көмегіне мұхтаж 

оқушыларға 

««ДЖИГСО» әдісі 

Оқушылардың пән бойынша оқу 

жетістіктері  қалыптастырушы 

бағалау   жиынтық бағалауға 

ықпал етеді. Оқушылар оқу 

жетістіктерін  қалыптастырушы 

бағалау  арқылы бағаланады. 

Қалыптастырушы бағалау 

күнделікті оқыту мен оқу 

үдерісінің ажырамас бөлігі болып 

табылады.Критериалды бағалау  

негізінде оқушылар 

Сабақ 

барысында 

жағымды 

психологиялық 

ахуал 

қалыптастыру, 

оқу құралдарын 

ұқыптылықпен 

пайдалануын  

қадағалау.   

Оқушыларға 

АКТ-ны  
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арқылы оқулылар 

мәтінмен жұмыс 

жасайды, әр топ 

өздеріне берілген 

тапсырманы келесі 

топқа түсіндіреді 

оқушылары өздеріне 

берілген мәтінді 

талқылап, ақылдасып 

постер қорғайды. 

Мұғалімнің көмегін 

аздап қажат етпейтін 

оқушыларға 

«Елестету көрінісі» 
әдісі арқылы  кескін 

картада 

Қазақстанның 

физгеографиялық 

аудандарың картадан 

көрсетіп олардың 

шекараларын 

белгілейді.Ойлау 

қабілеті жоғары  

дамыған ешкімнен 

қолдауды қажет 

етпейтін оқушыларға 

арнап  «Атаулар 

кестесі» әдісі арқылы 

геоэкологиялық 

аудандардың жер 

бедерін,пайдалы 

қазбаларын өзен 

көлдерін және өмір 

қажеттілігі бойынша 

жауаптар береді, 

және оларды кестеге 

түсіреді. 

дискрипторларды негізге ала 

отырып бағаланады. 

1 тапсырма бойынша 

Калыптастырушы бағалау 

оқушылар бір –бірін қол 

шапалақтау арқылы бағалайды.  

2 тапсырма бойынша«Екі жұлдыз 

бір тілек» әдісі арқылы бағалайды. 

3 тапсырма мадақтама сөздер 
бойынша«кереметсің», 

«жарайсың», «тамашасың» деген 

сөздермен бағалайды.Кері 

байланыс жүргізгенде 

«Аяқталмаған сөйлем» әдісі  

арқылы жасайды. Оқушылар 

өздеріне жақын сөйлемді таңдап, 

айтылған ойды жалғастырады: 

  -бүгінгі сабақта мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді жеткіздім. 

  -бүгін сабақта қуантқаны..... 

  -мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

  -маған ерекше ұнағаны..... 

  -сабақтан соң маған........келді. 

  -бүгін маған..........сәті түсті. 

  -қызықты болғаны..... 

  -......қиындық тудырды. 

  -менің түсінгенім..... 

енді мен......аламын 

оқушылар өздеріне жақын сөздерді 

тауып  сөйлемді аяқтайды. 

қолдану кезінде 

электр көздерін 

дұрыс қолдануда 

сақ болуы қатар  

үнемі 

техникалық 

қауіпсіздік 

ережелерін 

сақтауды 

ескертіп отыру 

арқылы  жағдай 

жасау. 
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Сабақ бойынша рефлексия 

 

Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы және 

қолжетімді болады ма?  

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізеді ме ? 

Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, неліктен 

деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ 

кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ 

жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен? 

Бұл тарауды 

сабақ туралы 

рефлексия жасау 

үшін 

пайдаланыңыз. 

Сол бағандағы 

өзіңіз маңызды 

деп санайтын 

сұрақтарға 

жауап беріңіз. 

Қорытынды бағалау 

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

1: 

2: 

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

қатысты)? 

1: 

2: 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 

оқушылардың жетістіктері/ қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі 

сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 
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МАЗМҰНЫ 

 

 КАЛИМОВА ГУЛМИРА МУРАТОВНА 

 ОМАРОВА АЙЖАН СЕРЖАНОВНА 

 НАЛИБАЕВА АЛМА МАДЕЛХАНОВНА 

 МЕНДИБАЕВА АРУХАН ЖУМАБАЕВНА 

 САЙМАСАЕВА КАМШАТ АИТЖАНОВНА 

 МОЛДАБАЕВА ЭЛЬВИРА ПАШЕНОВНА 

 НУРЖАНОВА АЛЬМИРА АСАНОВНА 

 БЕКСАРЫ ВЕНЕРА ҚОРҒАНҚЫЗЫ 

 АХМЕТ ӘСЕМГҮЛ ТОҚТАРҚЫЗЫ 

 КАЛМУРЗАЕВА НАЗИРА КУРБАШОВНА 

 АБИЛЬДИНОВА АЙНАГУЛ БОРАНБАЕВНА 

 

 

 

 


