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ТӘРБИЕ ЖӘНЕ САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ

ОСПАНОВ САЯТ МОЛДЫБАЙҰЛЫ
Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Кертінді ауылы 

«Мүтәш Сүлейменов атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ
Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

«Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез» деп ұлы Абай айтқандай, Ұстаз – әрқашан ілім мен ізгілікті
алға қоятын тұлға. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу – аса жауапты әрі күрделі жұмыс. Сондықтан болашаққа жол
сілтейтін мұғалімнің еңбегін лайықты бағалау – өте маңызды міндет – деді. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, сапалы білім қарқынды дамудың басты шартына
айналды. Осы ретте жеті түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу – осы күннің негізгі міндеті.

Отандық  білім  беру жүйесінің  үздік  үрдісін  сақтай  отырып,  бір  орында  тұрып  қалмай,  әрдайым даму
жолында  болу керектігін  атап  өтті.  Президенттің  айтуынша,  бәсекеге  қабілетті  балаларды  қалыптастыруда
басты үміт мұғалімдерге артылады. Педагогтардың, әлбетте  ата-аналардың да міндеті – еліміз үшін лайықты
азаматтарды тәрбиелеу.

Лайықты азамат – өз білімін Отанымыздың игілігі үшін жұмсайтын адам. Алдымызда тұрған құбылмалы
заманда  жастарымыз  еңбекқор  болмаса,  ешқандай  бәсекеге  түсе  алмайтынын  терең  түсінуі  керек,  –  деді
Президент. Сондай-ақ Мемлекет басшысы жаңа ұрпақты алдағы сын-қатерлерге дайындау қажеттігін, бұл ретте
балалар еңбексүйгіштік идеялары мен құндылықтары негізінде тәрбиеленуі тиіс екенін тілге тиек етті.

Бүгінде IT мен биотехнология саласындағы революциялар адамзаттың өмірін өзгертуде. Сондықтан білім
беру жүйесі  жаңа өмірге тез  бейімделуі  қажет.  Әлемдегі  жетекші мектептер балалардың креативті  әлеуетін
дамытумен  айналысады,  сандық технологиялар  мен  нақты ғылымдарға  үйретеді,  –  дей  келе,  Қазақстанның
дамыған ел қатарына қосылуының кілті сапалы, қолжетімді және заманауи білімде екенін айтты. 

Бұл үшін осы саланың дамуына жаңа, қуатты серпін беру маңызды. Халқымыздың тiлiн, тарихын, ұлттық
дәстүрін, ата салтын ұмыта бастаған бүгiнгi ұрпақты тәрбиелеуге ат салысу жалпы ұлтымыздың мiндетi. 

Оқу мен тәрбиелеудің үлкен ортасы – мектеп екені белгілі. Ондағы жоспарлы тақырыптық сабақтармен
қатар, сынып сағаттары, тәрбие сағаттары,пәндік олимпиадалар, ғылыми жобалар оқу мен тәрбиенің ең негізгі,
ықпалдастығы болып отыр. Бүгінгі таңда, ұрпағымыздың азамат болып қалыптасуы барысында біз олардың
жаhанданудың теріс ықпалдарына қарсы тұруын ескеруіміз қажет. 

Бұл жағдайда тәрбие жұмысының тиімділігі ата-ана мен мектептің өзара байланысынан көрінеді. 
Өскелең  ұрпаққа  адамзат  тарихында  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғасып  келе  жатқан  патриоттық  тәрбиені,

отаншылдықты, сапалы білімді дарыту – қазіргі кезде көкейкесті мәселенің бірі болып отыр. 
Ақиқатында, осынау мәселе еліміздің тұтастығын, оны ішкі және сыртқы күштерден сақтау міндетінің өзі

жастарды  отаншылдық,  елжандылық,  патриоттық  рухта  тәрбиелеуді  жүктейді.Өткенін  білмеген  халқының
қадірін білмейді, халық нені бастан кешірді, бүгінге қол жеткені ненің арқасы, халық өз тарихын жасау үшін тер
төгіп, азап шекті, тар жол, тайғақ кешуден өтіп, жерін қорғап, елін сақтады. 

Отансүйгіштік сезімнің нысаны мен қайнар көзіне Отан, туған жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, дәстүр,
тарихи ескерткіштер,  туған  өлкедегі  ұлттық құндылықтар жатады.Ұлттық сезім  –  өзінің  ұлттық өкілділігін
мойындай отырып ұлтына деген сүйіспеншілік, жанашырлық, халық мұраларын бағалай білу. 

Әрбір  адам  өз  Отанына  деген  мақтаныш  сезімі,  өз  ұлтын  терең  сүюі  арқылы  басқа  ұлттарды  танып,
құрметтеуге тиіс. Ұлттың сана-сезімімен ана тілін білу де, жері елінің тарихына зер салу, төл мәдениетін игеру
де туындайды. Ана тілін білмейтін адам өзінің де, ел-жұртының да қадір-қасиетін жетік біліп, бағалай алмайды.

Жалпы,  патриоттық  сезімнің  қалыптасуы  отбасынан  бастау  алады.Патриоттық  тәрбие,  ұлттық  намыс,
ұлттық  сана-сезім  рухани  байлықтан  көрініс  табады.  Олай  болса,  рухани  байлыққа,  ең  алдымен,  тілімізді,
дінімізді, салт-дәстүрімізді жатқызсақ, тіл – қазақ болуымыз үшін, дін – адам болуымыз үшін, салт-дәстүр – ұлт
болуымыз үшін қажет. Ұлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған көптеген мәселелерді: ана тілін, ата
тарихын, ұлттық салт-дәстүрін білмейтін жастар, тастанды жетім балалар, «қиын» балалар, қарттар үйлеріндегі
әжелер мен аталар, нашақорлыққа салынған жастар, тағы басқаларды бірте-бірте жоюдың және олардың алдын
алып, болдырмаудың негізгі жолы. 

Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі.
Сондықтан  да  ұлттық тәрбие  –  ел  болашағы.  Қазақ  халқының ғасырлар  тұңғиығынан бері  тарихымен біте
қайнасып келе  жатқан  ұрпақ  тәрбиелеудегі  тәжірибелері  бізге  сол  рухани мәдениет,  этикалық,  эстетикалық
құндылықтарын  құрайтын  ұлттық  әдет-ғұрып,  салт-дәстүрлер,  әдеби,  музыкалық,  кәсіби,  тұрмыстық
фольклорлар мазмұны арқылы жетіп отыр.

Қазақ отбасында балаға тілі шығып, анық сөйлей бастаған кезден-ақ, ағайын туысты, нағашы жұртын, ата-
тегін, руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлген. «Жеті атасын білу» заң болған. 
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Қазақ халқының салт-дәстүрінің ұрпақ тәрбиесіне қосар үлесі аса зор, мәні үлкен.  Қазіргі кезде халықтық
педагогика элементтерін бастауыш сыныптарда қазақ тілі, ана тілі, математика, дүниетану, бейнелеу өнері, дене
шынықтыру сабақтарында кеңінен қолданудың маңызы артып келеді. 

Мысалы:  математика  сабағында  ақыл-ой  қабілетін  дамытатын  ойындармен,  ән-күй  сабақтарында  түрлі
әуендермен,  дүниетану  сабағында  табиғи  денелерді  қолдануды  және  хайуанаттар  дүниесін  елестететін
ойындармен  танысады.  Оқушыларды  жоғары  мәдениетті  адам  етіп  тәрбиелеу  сіздер  мен  –  біздің  басты
міндетіміз. Өскелең ұрпақ білім мен ұлттық тәрбие негіздерін өзінің ұлттық мектебінен алатыны сөзсіз. 

* * * * *

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ИДЕЯЛАРЫНЫҢ  ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУМЕН ҮНДЕСТІГІ 

РЫСМАГАНБЕТОВА ГУЛИМ АМАНГОСОВНА
Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Тассай ауылы

Тассай  орта мектебінің тарих және география пәні мұғалімі

Ұлттық тарихты ұлттық болмыспен оқыту ғана емес, оны өзіндік жолмен түсіне білу –ұлттың мықты
болуының  басты  жолы  болып  табылады.  Себебі  ұрпақты  ұлт  тарихымен,ұлттың  барлық  асыл  қасиеттерін
бойына жинақтаған ұлттың ірі тұлғаларының өмірбаяндарын оқыту арқылы тәрбиелеуге болады.

«Барлық  қоғамдық  орта  секілді  қазақ  даласы  да  ғасырлар  беделінде  өзінің  ұлы ұландарын  туғызып
отырды,  бірақ  олар  өзінше ерек,  далалық табиғатқа  тартатын»–депкезінде атап  өткен,қазақтың біртуар ұлы
М.Дулатов  жазғандай,Ұлы даланың ұлы есімдерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру – біздің міндетіміз. 

Ресей  империясының  отарлау  саясатының  қыспағына  қарамастан,оқу-ағарту  мәселесін  алға
қойып,халықтың санасын оятуда аянбай тер төккен тұлғалардың бірі – Ыбырай Алтынсарин. 

Ғұмырын халықты  ағарту ісіне, мектеп ашып, кітап жазып, бала оқытуға арнаған ұлы ұстаз Ыбырай
Алтынсариннің туғанына биыл 180 жыл.

«Менің жан сала талаптанатын себебім – қайткенмен де пайдалы адам болсам деуші едім, ал енді осы
мақсатқа  жетіп келемін деген ой мені  барлық жағынан жұбатқандай» деп жазды. Осы тұста «Тегінде адам
баласы  адам  баласынан  ақыл,  ғылым,  ар,  мінез  деген  нәрселермен  озбақ.Одан  басқа  нәрселермен  оздым
демектің бәрі де ақымақтық»,–деген ұлы Абайдың ой-толғамдары ойға оралады.

XIX  ғасырдың  екінші  жартысында  аса  көрнекті  ағартушы,  ұстаз  Ыбырай  Алтынсарин  балаларды
оқытып,  мектеп  ашу  ісімен  ғана  шектеліп  қоймады.Ол  қазіргі  уақытта  да  өзекті  сұрақтардың  бірі  болып
отырған жан-жақты, білімді, ұстамды, өзіндік пікірі бар мұғалім дайындау сияқты мәселелермен шұғылданды.
Мұғалім – мектептің негізгі тұтқасы екендігін жақсы түсінген Ыбырай Алтынсарин, сол мектептердегі тәлім-
тәрбие, оқу жұмыстарына айрықша мән берді. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын рөлін жоғары бағалады.Оның
«халық мектептері үшін ең керектісі – мұғалім. 

Тамаша  жақсы  педагогика  құралдары  да,  ең  жақсы  үкімет  бұйрықтары  да,  әбден  мұқият  түрде
жүргізілетін инспектор бақылауы да мұғалімге тең келе алмайды»,   – деп  жазуы,  мұғалім мамандығының
қоғамда қаншалықты орын алатындығын және беделінің зор екендігін көрсетсе керек. 

Мектеп  меңгерушілерін  даярлау  нұсқау  хатында:  «Егер   балалар  бірдеңені  түсінбейтін  болса,  онда
оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлауы тиіс. Ол балалармен сөйлескенде
ашуланбай,  жұмсақ  сөйлесуі,  шыдамдылық  етуі  керек,  әр  нәрсені  ықыласпен  түсіндіру  керек,  орынсыз
терминдерді  қолданбау керек,  мұндай  сөздер оқушыларға  түсініксіз  болады да,  жалықтырып жібереді» деп
жазған еді.

Көрнекті әдебиетші ғалым Қ.Жұмалиев өзінің ғылыми – зерттеу  еңбегінде  педагог жазушыға: 
«XIX  ғасырда  қазақ  даласынан  шығып,  орыс,  Еуропа  мәдениетіне  қолы  жеткен  оқымысты,  халық

ағартушылар дәрежесіне  көтерілген әрі педагог, ақын –жазушы Ыбырай Алтынсариннің өз халқының келешегі
үшін істеген еңбегі зор» – деп баға берді. 

Заманымыздың кемеңгер жазушысы М.Әуезов Ыбырай Алтынсарин туралы былай деп жазды: «Ыбырай
орыстың мәдениет  мектебін  танымаса,  Ушинский бастаған  педагогикалық жаңалықтарды білмесе,  орыстың
адамгершіл,  прогресшіл  классикалық  әдебиетінен  қорек  алмаса,  Ыбырай  болмас  еді...  Ыбырай  да  сол  бір
бағытта болумен қатар, өмірі, еңбек еткен ортасы, әлеуметтік–қоғамдық қайраты, әрекеті жөнінде  Шоқанға да,
Абайға да ұқсамайды. Ыбырай Шоқан мен Абайдың ісін өз өмірінде еңбегіне түйістіріп қоса білді. Сөйтіп, ол
Шоқан мен Абайдың істеген тың тарихтың ұзақ өрісі бар, зор келешегі бар істердің үлгісін өз қолымен орнатты.
Әрі ол жаңа  үлгідегі ақын, әрі сол кездегі Ресейде батыл жаңалық жасап, тың үлгідегі мектеп ашушы. Қазақтың
ең алғашқы мәдениетті мектебін жасаумен қатар, жазушылық пен оқытушылықты ол аса шебер өнерлі түрде
қабыстырушы».
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Алтынсариннің педагогикалық мұрасы оның  жас ұрпақты адамгершілік  пен ізгілікке, отан сүйгіштікке,
руханилыққа, еңбек сүйгіштікке,  адалдыққа, мейірімділікке тәрбиелеуге негізделген.

«Маған  мұғалім  бәрінен  де  қымбат,  өйткені  мұғалім  мектептің  жүрегі»,  «Мектеп  қабілетсіздік  пен
жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс» – мектеп сапалы білім мен тәрбие берілуіне көңіл бөлді.

«Мектеп қазақтарға білім берудің басты құралы. Біздің барлық үмітіміз, қазақ  халқының келешегі осы
мектепте ғана», –деп ұлы педагог саналы ғұмырын осы оқу, білім беру ісіне арнады. Ыбырай Алтынсарин бұл
жолда сан алуан кедергілер мен қиындықтарды жеңе отырып,артында өшпес өнеге мен мәдениетті мұра етіп
қалдырды. Ұстаздың  ағартушылық, педагогтық, ақындық, жазушылық тарихи қызметі мен еңбегі еш кетпей,
жемісін берді. 

Бүгінде  қазақ  елінің  мәдениеті,  білімі  мен  ғылымы  дамыған.  Бүгінгі  жаһандану заманында   ұлттық
болмысымызды сақтай  отырып,   сапалы  да  озық  білім  беру ұстаздардың  еншісінде.  Білім  беру саласында
ұстаздың алдына қойған мақсаты қазақтың тұңғыш педагогы Ыбырай Алтынсариннің салып кеткен сараланған
жолымен  жүріп,  оқушыға  ұлттық педагогикалық тәрбие  мен  білім  берумен қатар  олардың шығармашылық
қабілеттерін арттыру.Сол себепте сабақты кәсіби түрде, ғылыми түрде әрі өмірмен байланыстыру, оқушының
оқуға, білімге, ғылымға деген қызығушылығын арттырып, оқушыларды өздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын
анық жеткізуге, таза, мәдениетті сөйлеуге үйретіп, дағдыландыру –әрбір ұстаздың абыройлы борышы.

Жас  ұрпақты  тәрбиелеу  адамгершілікке,  ізгілікке,  өнерге,  білімге,  ғылымсүйгіштікке,  адалдық  пен
мейірімділіке,  отансүйгіштікке  негізделген  Ыбырай  Алтынсариннің  педагогикалық  идеялары  қазіргі  білім
беруде үндестік тауып, жалғасуда. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» дегендей, бүгінгі  таңда әр
оқушыны жеке тұлға деп қарастырып, сапалы білім беру, оқушының шығармашылық қабілетін арттыру керек.
Ол  үшін  мұғалімнің  өзі  ғылымда  болып  жатқан  жаңалықтармен  үнемі  танысып,  үнемі  кәсіби  білімі  мен
біліктілігін жетілдіріп отыруы  өте маңызды.

 Боданов Ж., Болеев К. Қазақтың халық педагогикасы. Жамбыл,1992 ж.
 Жарықбаев Қ. Ұстаздық еткен жалықпас. Алматы, «Мектеп» 1987ж.
 Игнатьев Е.И. Психология в беседах с учителеями. Санкт Петербург, 2001ж.
 Қоянбаев Б.Ж. Педагогика.-Оқу құралы.-Алматы, «Рауан»,1992ж.
 Қазақстан мектебі № 4, 1995ж

* * * * *
БИСЕНГАЛИ РАИЗА КУАНЫШКЫЗЫ

Учитель русского языка и литературы
Школа-гимназия № 19 имени К.И.Сатпаева, город.Атырау

 
Краткосрочный план 
Тема урока: «Золотая осень» 4 класс(школа с казахским языком обучения)

Раздел Природные явления 
ФИО педагога Бисенгали Р.К.
Дата 03.02.2022г.
Класс 4 Количество

присутствующих:
Количество
отсутствующих:

Тема урока 40 Золотая осень 
Цели  обучения  в  соответствии  с  учебной
программой  

Участвовать в речевой ситуации, понимать, о чем 
говорит собеседник, уточнять, выяснять, 
перефразировать его речь;
На  основе  прослушанного/  прочитанного/
увиденного  писать  краткий  текст  с  помощью
учителя

Цели урока Умеют читать выразительно текст или его части, 
используя виды чтения.
Умеют понимать прочитанное;
Знают приметы осени

Ход урока

Этап урока
/время

Действия педагога Действия учеников Ресурсы
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Начало урока 
   10 мин. 

1.  Организационный момент. 
 Солнце ласково смеется,
Светит ярче,горячей.
Давайте друг другу улыбнемся 
И начнем урок скорей 
2.Актуализация знаний.   
Учитель предлагает детям 
проанализировать иллюстрации и 
сделать вывод, о чем тема урока
Прием «Ассоциации»
Учитель предлагает подобрать 
ассоциации к слову осень.
(Туман,  листопад, иней)
Что  происходит  осенью  с
природой?

Учащиеся отвечают на
вопросы.
Формулируют  тему  и
цели урока

Середина
урока
30 мин.

3. Изучение нового материала.
(Ф)  Учитель  предлагает
рассмотреть  осенние  листья,
собрать  из  букв  слова,  а  из  слов
предложение. 

(К) Учитель предлагает послушать
рассказ  Н.Сладкова «Золотой
дождь» 

Беседа по содержанию:
 О  каком  природном
явлении ты узнал из текста?
 Что  делали  листочки,
чтобы к осени стать похожими на
солнце? 
 Какими  они  стали?
Назови эти слова.
 Что  произошло,  что
листья  полетели?  На  кого  они
были похожи, когда летели?
 Какие  действия
происходили с листиками во время
листопада?  Запишите эти глаголы
в тетрадь, укажите их время и вид.

Учитель предлагает работу в 
парах. Рассмотреть картинку и 
составить текст.
Используя  вопросы,  составляют
текст:
      1.Когда начинается листопад?
2.Что  происходит  с  листьями  на
деревьях?
       3.Какие они, листья?
4.Как они летят?
5.На что или на кого они похожи?
6.С чем можно сравнить листопад?

4.Закрепительная часть
К)  Учитель предлагает послушать
стихотворение об осени и поэтах,
которые любили осень.

(Ф)  Учащиеся
составляют
предложение,
рассказывают  о  том,
что  знают  об  этом
явлении  природы.
Записывают
предложение  в
тетрадь.

Слушают и повторяют
за учителем, читают и
повторяют
самостоятельно.
Чтение рассказа 
цепочкой

Ученики  отвечают  на
вопросы. 

Записывают в тетрадь.

(К)  Читают,  отвечают
на вопросы

Составляют 
предложение, 
записывают в тетрадь

Учащиеся 
Самостоятельно 
выполняют задание

Рабочая тетрадь, задание 1.

Учебник, задание 2.

Учебник, задание 3.

Учебник, задание 4.
Правила письма
http://www.klassnye-
chasy.ru/prezentacii-
prezentaciya/russkiy-yazyk-
po-russkomu-yazyku/v-1-
klasse/pravila-pisma
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 Какие  поэты  считают
осень своим любимым временем?
Назови их.
 Какие стихи про осень вы
знаете наизусть 
 Чтение  стихотворений
иногда  сопровождают  музыкой.
Какую мелодию ты бы подобрал?
Слова-помощники: задушевная, 
громкая, тихая, быстрая.
-Как ты понимаешь слова «любил
безумно»?
 (И) Учитель предлагает прочитать
предложение,  выписать  слова,
написание  которых  расходится  с
произношением.

Конец урока 
5 мин.

5. Итог урока.
(К, Ф) Вспомните, чему вы 
научились на этом уроке, что было
для вас сложным, легким в 
исполнении.
Рефлексия «Благодарю…». В 
конце урока учитель предлагает 
каждому ученику выбрать только 
одного из ребят, кому хочется 
сказать спасибо за сотрудничество 
и пояснить, в чем именно это 
сотрудничество проявилось. 
Учителя из числа выбираемых 
следует исключить. 
Благодарственное слово педагога 
является завершающим. При этом 
он выбирает тех, кому досталось 
наименьшее количество 
комплиментов, стараясь найти 
убедительные слова 
признательности и этому 
участнику событий.

Домашнее  задание.
Выучить  наизусть
стихотворение  из
задания №4.
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ӘБСҰЛТАН ҰЛДАЙ ШЫНТЕМІРҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Әйтеке би кенті

№170 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану                                            Мектеп:№ 170
Мұғалімнің аты-жөні:  Әбсұлтан Ұлдай
                                                                       Қатысқандардың саны:
Сынып:1 сынып                                        Қатыспағандар саны:
Ұзақ мерзімді жоспарлау бөлімі:   Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Сабақ тақырыбы: Қазақстан рәміздері

Осы сабақта қол 
жеткізетін оқу 
мақсаттары:

1.3.5.1 Қазақстан Республикасының рәміздерін өзге елдердің рәміздерінен ажырату;
1.3.5.2 тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері туралы әңгімелеу;

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар:
Қазақстан Республикасының рәміздерін біледі;
Тудағы бейнелердің мағынасын біледі;
Көптеген оқушылар:
Өзінің және өзге елдердің туларын ажырата алады
Кейбір оқушылар:
Қазақстан Республикасының рәміздерінің негізгі белгілері туралы әңгімелей алады

Бағалау критерийлері -Қазақстан Республикасының рәміздерін таниды.  
-Басқа рәміздер арасынан анықтайды және көрсетеді .
-Тәуелсіз мемлекеттің белгілерін атайды;
-Белгілердің мағынасы туралы айтады.

Тілдік мақсат Тілдік мақсаттарды, лексика мен  тіркес мысалдар
Қазақстанның рәміздеріндегі белгілерді сипаттап,өз  ойларын   айтып, талқылауға  
қатысады.
Пәнге тән лексика мен терминология
Ту,елтаңба,гимн,мемлекеттік рәміздер
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
- Қандай мемлекетте тұрасың?
-Гимнді қандай жиындарда айтады?
-Рәміздерді қай жерлерден көрдің?
-Гимнді тыңдағанда қандай сезімде боласың?

Құндылықтарды 
дарыту

Азаматтық жауапкершілік, патриотизм, құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен 
шығармашылық, ашықтық, жауапкершілікке және сын тұрғысынан ойлау 
дағдыларын қалыптастыру

Пәнаралық 
байланыстар

Көркем еңбек «Орындап көр» айдарында берілген тапсырманы орындайды

Бастапқы білім Рәміздер және олардың  ерекшеліктері   туралы түсінік  бар.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың басы
(5мин)

Ұйымдастыру кезеңі.
Ширату .«Сиқырлы бейнебаян» әдісі
Бейнебаяннан /үзінді/: Ибрагим Ескендірдің орындауында «Көк тудың желбірегені» 
әні.  Сабақтың мақсаты мен тақырыбын хабарлау үшін Көрген ақпарат туралы бар 
білгендерін ауызша айтады.
Кері байланыс:
-Әнді естігенде қандай сезімде болдың?
 - Ән не туралы?
 - Рәміз деген не? 
 - Рәміздердің белгілері қандай? 

Мемлекеттік рәміздер арқылы топқа бөлу:
Топқа бөлу
1 топ- Ту 
2 топ – Елтаңба
3 топ – Әнұран

Сабақ мақсатымен таныстыру.
Сен:-Қазақстан Республикасының рәміздері туралы білесің, Тудың маңызын 
анықтауды білесің

Сабақтың ортасы
(30 мин)

ҰЖ." Суретті тап" әдісі  
Карточкада суреттер беріледі. Бір оқушы бір карточканы алып, онда жазылған суретті 
сыныпқа дене қимылдары арқылы көрсетеді. Оған сөйлеуге болмайды. Ал оқушылар 
жүргізіп тұрған бала көрсеткен суретті табуы керек. /тудағы және елтаңбадағы 
бейнелердің суреттері/
Рәміздер туралы не білеміз?
- Олай болса мына конверттің ішіндегі сұраққа жауап беріңіздер.
-Туда нелер бейнеленген?
- Авторы кім? Шәкен Ниязбеков
 -Елтаңбада нелер бейнеленген?
 -Авторлары кімдер?
 -Әнұранның авторлары кімдер?
 -Әнұран қайда орындалады? (салтанатты жиындарда) слайдтан толықтырып көрсету.

Кері байланыс:Ынталандыру, мадақтау Жарайсың! Өте жақсы! 
Бағалау: От шашу /шапалақпен

Топтық жұмыс "Сөйлейтін қабырға" әдісі
Топ мүшелері өзара ролдерін бөліседі.
(Капитан-топ мүшелеріне тапсырма бөліп береді
Спикер-баяндамашыУақыт сақшысы-уақытты бақылап отырадыБақылаушы-жан-
жақты бақылап отырады)
Әр топ өз туы қандай болатынын ойластырады.Алдын ала дайындалған түрлі-түсті 
қағаз,жапсырма,маркер,өрнек жапсырмалар қолданып жасайды.Орындалған 
жұмыстарды «Сөйлейтін қабырғаға» іліп,әр топ өзі жасаған туларын қорғайды.
1-топ  Берілген дайын шаблоннан мемлекеттік тудың үлгісін жапсырады 
2-топ Елтаңбада не бейнелегенін табады, елтаңба сөзінен бірнеше сөз құрастыру 
3-топ Өз тобының туын жасап түсіндіру
Кері байланыс: -Шаблоннан не құрастырылды?
-Елтаңба сөзінен қандай сөздер құрастырдыңдар?
-Өз туыңдағы белгілер не мағына береді?

Бағалау: От шашу /шапалақпен

Жұптық жұмыс "Жеті жебе" әдісі
Жұптар Абылайханның туының түсін және кім болғанын әңгімелеп, берілген тірек 
сөздерді пайдаланып,  Абылай хан портреттің айналасында жеті жебенің суретін 
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салады. Әр жебеге тарихи тұлға Абылайханды сипаттайтын сөздер жазады. Батыр, 
ержүрек, ақылды әділ

Кері байланыс
-Абылай ханның туының түсі не себепті ақ болған? Абылай ханның туының түсі ақ 
түс болған, себебі ақ түс адам бойындағы адалдық, тазалық, сенімділік, мінсіздік 
қасиеттерін білдіреді, бірлікке  шақыратынын түсінді.
-Абылай хан кім болған?
Абылай ханның шын есімі Әбілмансұр. Абылайхан қазақ тарихындағы бірегей тұлға. 
Кенесары ханның атасы екеніне түсініктеме беріп кетті. 
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары:
Қазақстан  Республикасының  елтаңбасын  тауып,  белгілейді,. елтаңбада  бейнеленген
элементтерді жазады.
Дескриптор:  Білім алушы
-  Қазақстан Республикасының елтаңбасын анықтайды
-   елтаңбаның элементтерін жазады.

Сараланған тапсырма:
Қабілеті жоғары оқушылар:
Ойлан: « Тусыз бірлік болмайды,
                Елсіз ерлік болмайды» деген мақалды қалай түсінетіндігін әңгімелейді.

Қабілеті төмен оқушылар:
         Қажетті сөзді қойып, көшіріп жазады.
Ерте кезде ту ______ айбындылық символы болған. Қазіргі уақытты ол елдің 
_________білдіреді. Көгілдір түс еліміздегі ________пен _______белгісі. Әр елдің өз 
_________рәміздері бар. Оларға____, ______ және ______жатады

Қажетті сөздер: әскери, тыныштық, тәуелсіздігін,бейбітшіліктің, мемлекеттік, елтаңба,
ту, әнұран

Қолдауды қажет ететін оқушылар:
Қазақстанның мемлекеттік рәміздерін анықтап,дұрыс жауапты белгілейді.
А) Астана, теңге, ту
В) елтаңба, әнұран, ту
С) теңге, Ата заң, елтаңба
D) әнұран, Астана, Ата заң

Сабақтың соңы 
5 мин

Рефлексия: «Ақиқат, жалған»
        Қазақстан Республикасының туы жасыл түсті
 Ту мемлекеттің егемендігін бейнелейді?
 Елтаңбада аққулар бейнелеген
 Рәміздерге әнұран, елтаңба, ту жатады
 Әнұранды оқушылар жазған
 Қазақстанның рәміздері мемлекеттің тарихы туралы сыр шертеді
Оқушылар өздеріне берілген 12 сөздің ішінен өздерінің бүгінгі сабақтағы жағдайын 
сипаттайтындай 3 сөзді таңдап айтады:

Қосымша ақпарат

Саралау- сіз қосымша көмек 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 
жоғары оқу шыларға 
тапсырманы күрделендіруді 
қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың үйренгенін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз? 
Оқушылар:
–ҚР-ның мемлекеттік Туымен танысты;
– Тудағы бейнелердің мәнін білді;
– Тудың мемлекет үшін маңызы мен 
мәнін түсінді.
Оқушылар үйренді:
– бақылау жасауды;

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы.
 «Өз тобыңның туын жаса» 
топтық жұмыс барысында 
қауіпсіздік ережелер мен 
тазалықты сақтау мұқият 
қадағаланады./жапсырма, түрлі-
түсті қаламдар, түрлі-түсті 
қағаздар.
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– ақпарат негізінде өз пікірілерін 
жеткізуді;
– жауаптарында сәйкес келетін 
лексиканы қолдануды;
– халқымыздың өткені мен бүгінін 
салыстыруды;
– Туға құрметпен қарауды.

Топтық, жұптық, жеке 
жұмыстарда қабілеті жоғары  
оқушылар

Бағалаутүрлері:
Басбармақ,шапалақ
.
Кері байланыс түрлері:Ынталандыру, 
мадақтау Жарайсың! Өте жақсы! 

Бұл сабақта оқушылар Қазақстан 
Республикасының рәміздеріне 
құрметпен қарауды үйренеді.
Өнер. «Байқап көр» айдарының 
тапсырмасын орындайды.
АКТ. Интернет-дереккөздерден 
әртүрлі мемлекеттердің тулары 
жайында материалдарды іріктеп 
алады.

Рефлексия
Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді 
болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім 
және неліктен?

Сабақтың мақсаттары нақты, өлшемді, қолжетімді, шынайы
болды. Осы сабақтың мақсатына толықтай жеттім деп айта 
аламын. Жоспарға сәйкес барлық тапсырмаларды уақытқа 
сәйкес орындады.Сабаққа оқушылардың қызығушылығы 
жоғары болғаны байқалды. Оқушылар сабаққа белсене 
араласты, ешбірі сабақтан тыс қалған жоқ. Өте тартымды, 
ауқымды, қызықты сабақ болды. Сабақтың бөлімдері 
бойынша жоспарланған жаттығулар мен тапсырмалар 
жеткілікті болды. Бір бөлімнен екінші бөлімге еш нәрсе 
кедергі болған жоқ, яғни оқушыларға берілген  тапсырмалар
дұрыс жоспарланды.

Қорытынды бағамдау
Сабақта қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?. 
Оқушылар ішкі уәжін айтарда бір-бірін тығдап, қолдау көрсете білді.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Сабақта туындаған кедергілерді 

«ҚАЗАҚ  ХАЛҚЫНЫҢ  ДӘСТҮРЛІ ХАЛЫҚТЫҚ  ҚОЛДАНБАЛЫ ҚОЛӨНЕРІ» 

ӨМІРЖАНОВ СӘРСЕНБЕК ҚАУКЕНҰЛЫ
Бейнелеу өнері, сызу және еңбек пәндері мұғалімі

«Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  Рудный қаласы білім 
бөлімінің Бейімбет Майлин атындағы №7 мектеп-гимназиясы» КММ

Мектеп оқушыларының кәсіби шеберлігін қалыптастыруда ұлттық қолөнер дәстүрін меңгеруді, оны сақтап, 
кейінгі буынға жеткізуді, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыруды қамтамасыз ету.   
Мақсаты:   оқушылардың ұлттық таным негізінде білім  алуына жол ашу, іскерлік дағдыларын дамыту, қолөнер
ісіне баулу.
 Міндеттері.   Алдыға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін төмендегідей кешенді  міндеттер атқарылады: 
   ° Оқушыларға  «Қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнері»  курсының  мақсат-міндеттерін толық түсіндіру; 
   ° Қолданбалы өнер жайлы толық түсініктерін қалыптастыру.
   ° Қолөнердің түрлерімен таныстыру, қай іске бейім екендігін сабақ барысында айқындау;
   ° Оқушыларды өздерінің бейім ісіне қарай икемдеу, ісінің нәтижесін көрсете білуге дағдыландыру;
   ° Сұлулыққа, әсемдікке сүйсіне білуге үйрету, эстетикалық талғамдарын жетілдіру; 
   °  Оқушылардың мәтіннің барлық түрін құрастырып жаза алуына мұрындық болу;
   ° Өздері қызығушылық танытқан қолөнер түрін жете зерттету, жобалай оқыту
       технологиясы арқылы ізденіске, шығармашылыққа жетелеу. 
   ° Бастаған істі аяқтауға үйрету, табандылық қасиеттерін бойларына сіңіре білу;
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Оқушылар білуі керек: 
- оқуды; 
- жаза білуді; 
- сурет салуды; 
- берілген тапсырманы жауапкершілікпен орындауды; 
- ине, қайшы, бізбен жұмыс жасауды;  
- техникалық қауіпсіздік ережесін сақтауды; 
- жапсырма жұмыстарға желімді пайдалануды; 
- құрал-жабдықтар мен өлшем таспаны қолдана білуі; 
- түстерді дұрыс сәйкестендіре білуі; 
- бұйымды эскизін орындай білуі; 
- шаблон үлгілерін дайындауды білуі; 
 - технологиялық карталармен жұмыс істей білуі; 

– үтікпен жұмыс жүргізуді білуі.
–

Оқушылар игеруі керек: 
- Қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнерінің түрлерін, қысқаша даму сипаты, бүгінгі күнгі қолданыс 
деңгейін; 
- Ұлттық қолданбалы өнер түрлерінің жасалу ретін; 
- сыныпта жасауға келетін қолданбалы өнер түрлерінің кейбірін жасай алуды; 

Оқушының құзіреттілігіне тән талаптар: 
- Қазақ халқының ұлттық қолданбалы өнерін теориялық тұрғыда меңгере отырып, ой-өрістері кеңейеді, ұлттық 
танымда тәрбиеленеді, ата-баба қолөнерін меңгереді; 
- ою, қию, жапсыру  т.б. әрекеттерге бейімделе бастайды. 
- қолөнер түрлерінің кейбірін өз қолынан жасап үйренеді; 
- қолөнер түрлерін жоба негізінде зерттеу нәтижесінде шығармашылық қабілеті артады. 
 

   «ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕРІ» 
   

«Қазақ  халқының  ұлттық  қолданбалы  өнері»  атты  тақырыптың  аясы  өте  кең.  Өйткені  қолданбалы
өнердің өзі сан саланы қамтиды, оның ішкі жанрлық түрлері мол. 

Қазақ халқы ертеде көшпелі дәуірді бастан өткере отырып, өзіндік салт-дәстүрге, ұлттық қолөнерге аса
бай халық болғаны мәлім. «Қол өнер – мол өнер» деп тегіннен-тегін айтылмаған. 

Қолданбалы өнер тарихын зерттеушілер қолөнердің негізгі үш түрін бөліп көрсеткен: 
Ағаштан жасалған бұйымдар;
Темірден жасалған бұйымдар;
Мал өнімдерінен жасалған бұйымдар.

Шикізаты ағаш, темір, малдың жүні мен терісі болған бұл қолөнер шеберлерінің өзін ұста, зергер, тігінші,
тоқымашы, тері өңдеуші тәрізді, қазіргіше айтсақ, түрлі мамандық түрлеріне бөлген. 

Күтілетін нәтиже: 
Атадан балаға дәстүр болған қолданбалы өнер түрлерін теориялық әрі тәжірибелік тұрғыда меңгереді.

Ұлттық  болмысымызды  айшықтайтын  қолөнер  бұйымдарын  өз  қолдарымен  жасап  көруге  талпынады,  өз
істерінің нәтижесін бағалай біледі, өзгелерге үлгі болады. 

ҚОРЫТЫНДЫ
Атадан  балаға  мирас  болып  келе  жатқан  ұлттық  қолданбалы  өнерді  оқушылар  арасында  кеңінен

насихаттау қай кезеңде болсын өте маңызды мәселе болып саналады. Ел ертеңі болып саналатын оқушыларға
қолданбалы өнерді  таныту,  тарату,  насихаттау,  сонымен  қатар  үйрету,  меңгерту,  оқушы бейімі  болса,  соны
өмірлік кәсіп етуге дейін баулу ата-аналар мен ұстаздар мойнындағы жауапкершілігі аса зор іс екені анық. 

Оқушыларға  бұл  курсты  меңгерте  отырып,  олардың  функционалдық  сауаттылықтарын  арттырамыз,
болашақ өмірге дайындаймыз. 

Функционалдық сауаттылық дегеніміз оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау қабілеттерін,
жеке бас қабілеттерін дамыту, өзгермелі өмірге тез бейімделуге қалыптастыру, жалпы құзыреттілігін дамыту
болып  саналады.  Бір  сөзбен  айтқанда,  оқушыға  жан-жақты  теориялық  білім  бере  отырып,  олардың  алған
білімдерін өмірде қолдана білуге дағдыландыру.  
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Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырудағы басты факторлар білім мазмұны, оқытудағы
әдіс-тәсілдер, мектептен тыс қосымша бағдарламалар, оқудағы жетістіктерін бағалау және диагностикалау, ата-
аналардың балаларын оқыту мен тәрбиелеудегі белсенділіктері деп саналады. 

Біз  аталғандардың  арасынан  оқушының  функционалдық  сауаттылығын  арттырудағы  оқытудың  әдіс-
тәсілдері атты факторды қарастырдық. Бұл мәселенің маңыздылығына тоқтала келіп,  СТО (сыни тұрғыдан
ойлау) әдіс-тәсілдерін пайдалану арқылы оқушылардың игерген теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана білуге
баулитындығымызды нақты мысалдармен дәлелдеп көрсеттік. Оқушыларды сыни тұрғыда ойлауға жаттықтыру
оларды  жан-жақты  дамыту  болып  табылады.  Тек  дәстүрлі  сабаққа  ғана  көңіл  бөлмей,  пікірталас,  рөлдік
ойындар,  прессконференция,  саяхат  сабағы,  аукцион  сабақтар  т.б.дәстүрлі  емес  сабақ  түрлерін  қолдану да
оқушыларды сыни тұрғыда ойлауға жетелейді. 

Біз курс арқылы оқушыларды өмірге бейім, қарқынды даму үстіндегі ортада өмір сүруге икемделген, ата-
баба дәстүрін ұлықтайтын, салт-дәстүрді ұстанып, қолданбалы өнерді дамытуға үлес қосатын жеке тұлғаны
дамытып, қалыптастыра аламыз. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ –  ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

ТЕМИРГАЗИЕВА ШАРИПА
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ университеті

«Ақпараттық технологиялар» факультетінің 
1 - курс магистранты

ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық мақаласы ширек ғасырды артқа қалдырған Тәуелсіз Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі рухани
кеңістігіміздің,  ұлттық  болмысымыздан  айырылып  қалмай,  оны  әлемдік  құндылықтармен  үйлестіріп,
Қазақстанның игілігі үшін жаңа бастауы деп бағалауымыз қажет. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі  мен нақты қадамдарын
көрсететін келелі ой, ашық пікір, батыл шешімдермен құрылған маңызды құжат. 

"Рухани  жаңғыру"  бағдарламасы  заманауи  әлемнің  шынайылығына  сәйкес  қоғамның  рухани-
адамгершілік  дамуының  өзектілігін  анықтайды.  2017  жылғы  12  сәуірде  жарияланған  Н.Ә.  Назарбаевтың
"Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру"  атты  мақаласында:  "Бүгінде  жеке  адам  ғана  емес,  жалпы  ұлт  өзінің
бәсекеге  қабілеттілігін  дамыта  отырып,  табысқа  жету  мүмкіндігіне  ие"  делінген.  Бұл  мақалада  сананы
жаңғырту,  ұлттық  мақсат-мүдделер  туралы  өзекті  мәселе  айтылған.  Онда  ел  Президенті  Қазақстан
Республикасы үшін қайта түлеудің ерекше маңызды екі үдерісін – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды
қолға ала отырып, Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық сананы қалай
өзгертетіні жөнінде алысты болжайтын көзқарастарымен бөліседі.

Рухани  жаңғыру  –  ішкі  әлем  жаңаруы,  сана-сезім,  жаңа  орындалған  өзгерістер  мен  қадамдардың
қабылдай  білуі.  Рухани  жаңғыруды  өркениеттің  алға  жылжуымен  байланыстырамыз.  Өткен  ғасырлық
тарихымызға көз жүгіртсек, қазіргі өскелең ұлттың дамуына, өсуіне осы «рухани жаңғыр» дәлел. 

Ежелгі дәстүр, адамгершілік қасиет, қазақ елінің қазынасын осы уақытқа дейін сақтап, қорғап, қолдану
бір  мақсатпен  межелеген  жеріне  жету  арқылы  түрлі  саяси  радикалды  идеалогияларға  тосқауыл  болудың
бағдарын  ұсынды.  Ұлттық  бірегейлікті  сақтау.  "Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру"  атты  мақаласында
айтылған қағидасында ұлттық код, яғни халқымызға тиесілі салт-сана, асыл мәдениеттеріміз бұлардың барлығы
адам бойында жалындап, жарқырап тұруын басты назарға қойып айтты, сонда ғана алға басулар болатынын
ескертті. Білімнің салтанат құруы. 

Қазіргі таңда білім бағдарламалары күрт дамуда. Күн өткен сайын бәсекеге қабілетті мамандар даярлау
сапасы  жақсаруды.  Жастарға  инвестиция  салу,  жас  ұрпақтың  еңбекке  құрметпен  қарауын  қалыптастыру
маңызды, бұл елдің әлеуметтік кодексінің ажырамас бөлігі  болып табылады. Қазіргі  гуманизм ұлттық және
жалпы  адамзаттық  мүдделердің  бірлігін,  мәдениеттер  диалогын,  халықтық  дипломатия  мен  зияткерлік
ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді. Білімді болашақ жастардың қолында екеніне баса назар аудару керек.

"Рухани  жаңғыру"  идеясы  –  бос  кездейсоқтықтың  немесе  толқын  қиялдың  жемісі  емес,  ол-саналы
сезімнің жемісі, ол ұлттың бірігуін, әрдайым ұрпақ пен туған жердің байланысын, адам мен табиғат тұтастығын
негіздейді.  Ол жеке  адамды,  ұрпақты,  ұлтты,  халықты табиғаттан,  өзінің  төл  болмысынан  ажыратып  алып
кетпейді,  керісінше өз  болмысының әлеуметтік  рухани  негіздерін  сақтай  отырып  оны нығайтуға,  қорғауға,
сақтап қалуға  ықпал ететін ұғым,  ұлттық деңгей,  бір  ұрпақтың мемлекеттің  тархы мен болашағы алдында
жасайтын, қол жеткізетін жетістігі.

Рухани жаңғырудың негізінде жеке адамның, халықтың тұлғаға айналатындығын ата бабаларымыз жете
түсінген. Батырлықтың, шешендіктің, тума талант иесі болып ұлт өнерінің тарихта терең арнасын қалдырудың
өзі  қазақ  баласының  тарихтағы  жасампаздық  рухының  биіктігін  көрсетеді.  Ал  ұлтына  игілік  әкелетін
жасампаздық қасиет бұл жаңашылдыққа биім, өресі биік адамның ғана қолынан келмек. 

Сырттан келетін, елді әлсірететін, ең соңында елді тәуелсіздіктен айыратын нәрселерге тарихтағы қазақ
жастарының рухани деңгейімен қарсы тұруы, ауызбіршіліктің, білімі  арқылы саясаты мен тәжірибесі  күшті
жаумен иығын теңестіре білуінде. Бұл жаста болса қазақтың ұл, қыздарының заманынан қалмай болашақты
зерделеп, ұлттық мүдде деңгейінде ойланған деңдеңгейін көрсетеді.

Уақыт бір орында тоқтап қалмайды, өмір алға жылжиды, уақыт өзгереді.  Уақыт кеңістігіндегі  заман
болмысының ерекшеліктері мен белгілері ұрпаққа жүктелетін міндетіне тәуелді. Өз дәуірінің ел болашағымен
біріктіретін міндетін дұрыс орындай білген ұрпаққана мемлекетінің мүддесін сақтап,  өзінен кейінгі  буынға
табыстап кетеді. Аға ұрпақтың кейінгі буынға табыстайтын дүниелері ұлттық құндылықтар. Олардың кейінгі
дәуірде өмір сүруіне ықпал ететін ұлттық қасиеттер. Ұлттық қасиеттер болмаса ұрпақтың бірегейлікте өмір
сүру ұстанымы қалыптаспайды. Абай айтқандай ұлттық сана болмаса қара басының қамынан аса алмаған, бас
басына би болған өңкей қиқым ұлттық рухы жоқ адамнан шығады. Осы себептен ұрпақтың заман талабына сай
ізденуіне, рухан кемелденуіне, бірігуіне ықпал ететін ұлттық код.
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Жеке адамның білімге деген құрметі  оның толыққанды білім алуына, рухани деңгейінің қалыптасуына
қыпал етеді.  Ұлттық тәрбиедегі  уақыттан қалмайтын және білімі тозбайтын құндылықтар олардың талапты,
арлы, жігерлі,  еңбекқор,  қиындыққа төзімді,  ақылды және рухани терең болуына ықпал еткен. Туған жерін
ұмытпайтын адам туған елін  қадірлейді.  Елді  қадірлеу туған  жердің  рухын бойға  сіңіріп  өсуден  басталған.
Ұлттық рух бар жерде рухани жаңару күш алады, дамиды. Мемлекет басшысы мақалада атап көрсеткендей
ұлттық сана, ұлттық код рухан жаңарудың түп қазығы, ұлттың негізі арқылы жеке адамның, халықтың, елдің
уақыт талабына сай ізденуі,  еңбек қоғамын құруы, уақытты, еңбек пен білімді,  денсаулықты қатар бағалап,
қатар  қорғай  алған  қоғам  ұлттық  рухымен  мемлекетіне,  қоғамына,  еліне  игілік  әкелетін  дүниелерді
қалыптастырады.

Қорытындылай  келе,  рухани  жаңғыру белгілі  бір  кезеңмен  аяқталумен  шектелмейді,  үздіксіз  жүзеге
асады. Себебі, қазіргі таңда ғылым мен технология аса жылдам қарқынмен даму үстінде. Сондықтан, рухани
жаңғыру да ұлт ретінде жаңғырып, дамып отыруымызбен қатар жүруі керек. Бірақ, осы рухани жаңғыруды
бесжылдықтармен, онжылдықтармен өлшеу қиындау. Себебі, бұл – рухани дүние. Ал рухани жаңғыруды адам,
қоғам сезінуі қажет. Қазақ халқының рухы биіктеп, мамандардың бәсекеге қабілеттілігі артып, шығармашылық
өнері өрлеп, ғылымы өркендеп, мәдениеті мен дәстүрі үстем болып, мейрімді, адал, ақылды, білімді, бауырмал,
ұлтшыл,  елшіл,  кеңпейіл,  отаншыл  жандар  қауымы  қаумалаған  қоғам  құра  алсақ,  онда  рухани
жаңғырғанымызды еліміздің әр азаматы өзі-ақ жан-тәнімен сезінеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты

мақаласы
* * * * *

НИЯЗОВА ОРЫНБАСАР БЕРЛИБЕКОВНА
Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы

«№ 10 жалпы білім беретін мектебі» КММ
«Балдырған» шағын орталығының тәрбиешісі

Білім беру саласы: Қатынас.
Ұйымдастырылған оқу қызметі: Сөйлеуді дамыту.
Тақырыбы: «Ас - атасы нан».
Мақсаты: Балаларды диханшылардың көктем мезгіліндегі еңбегімен таныстыру, дайын нан дастарханға қандай 
жолмен келетінін мазмұнды суреттер, дидактикалық ойындар бойынша түсіндіру.
Дамытушылық мақсаты: Балалардың ақыл-ой белсенділігін арттыру. Өлең, мақал-мәтелдер арқылы тіл 
байлығын дамыту, жетілдіру.
Тәрбиелік мақсаты: Берілген тапсырманы орындауға, еңбекқорлыққа тәрбиелеу, нақыл сөздердің тәрбиелік 
мәнін түсінуге талпындыру.
Білімділігі: Дәндерді қолдарымен ұстатып, топыраққа егу арқылы еңбекті өздеріне орындатып қолмашықтарын
жетілдіру. Еңбектерің жемісін көрсету. Жаңа сөздер: Наубайхана, диірмен, комбайн, дихан,   трактор.
Әдіс-тәсілдер: Түсіндіру, сергіту, ойын, әңгімелеу, сұрақ-жауап, топыраққа тұқым егу, жаңа сөздер мағынасын 
түсіндіру.
Көрнекі құралдар: «Нан қайдан келеді?» сериялық суреттер, нан түрлерінің суреттері және піскен нан, ұн, 
диірмен, масақ, су, жыл мезгілдерінің суреттері. т. б.

Әрекет Тәрбиешінің әрекеті
Баланың
әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушы.
 
 
 
 
Іздену кезеңі
 
 
 
 

  Балалар шеңбер бойымен тұрады.
-Балалар, қараңдаршы, бүгінгі күн кешегі күннен ерекше шуағын 
төгіп тұрған сияқты, өйткені жер бетіндегі тіршіліктің барлығы осы 
күннен нәр алады.Қәне, біз де алтын күннен нәр алайық, жылу 
алайық, сол жылуды бір- бірімізге таратайық.
Күніміз жарқын болсын,
Аспанымыз ашық болсын.
Күніміз сәтті болсын,
Деніміз сау болсын.
Өте тамаша.Бойымыз жылынып, көңіліміз көтеріліп қалған сияқты.
Балалар кәзір жылдың қай мезгілі?
Көктем мезгілінде неше ай бар?
Көктем мезгілінде ауа райы қандай болады?

Амандасады.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Көктем.
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Ұйымдастырушылы
қ-ізденістік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суретпен жұмыс.
(Суреттерді слайд 
арқылы көрсету)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексиялық-
түзетушілік

Балалар мына суреттен нені көріп тұрмыз?  Балалар көктемде бұл 
тракторлар жерді жыртып,оны тырмалап,жерге мынадай бидай дәнін 
себеді.(Балаларға бидайды көрсету)
    Екінші суреттен нені көріп отырсыңдар? Егінді орып жүрген 
комбайн,ол бидайды орып,тазартып,көлікке салып береді.
    Үшінші суреттен нені көріп отырмыз.Диірменнен балалар ұн 
тартып шығарады.(Ұнды көрсету)
    Төртінші суреттен нені байқап отырсыңдар? Ұннан наубайханада 
әр түрлі андар пісіріп шығарады,оны дүкендерге балабақшаларға 
жібереді. (Дүкен сөресіндегі нандарды сурет арқылы көрсету)
   
    Ал, енді теледидарға назар аударамыз видео
   
1. Жерді жыртады.
2. Дәндер өсе бастайды.
3. Бидайдың сабақтары пайда болады.
4. Оны сушылар не диқандар суғарады.
5. Бидайды орады, бастырады.
6. Машинамен элеваторға тасиды.
7. Диірменге апарып тартады.
8. Машиналар қап - қап ұнды тасиды.
9. Нан илейді. Нан пісіреді.
10. Нан таситын машинамен дайын нанды дүкенге әкеледі.
11. Дүкеншілер мен сатып алушылар дүкенде
12. Нан дастарханда.
- Міне, балалар күнделікті жеп жүрген нанымыз осындай ұзақ та 
қиын жолдан өтіп, біздің диқаншыларға, наубайшыларға, біздің 
дастарханымызға келеді екен.
    О, адамдар, айтарым бар,
    Нанды баспаңдар!
    Онда қол жетпейтін аспан бар,
    Әлі ешкім жазбаған дастан бар.
    Өтініп сұраймын,
    Ана бол,дана бол,бала бол
    Нанды баспаңдар.
    Нанға үлкен жүрекпен қараңдар,
    Нанды өмір деп санаңдар.
    Нан болмаса,
    Қызығың, бақытың
    Құр әуре, далбаса.
   
    Міне, балалар біздің  ақ дастарханымызға нан оңай келмейді 
екен,міне жоғарыда айтқандай үлкен еңбекпен келеді екен.
    Ал сендер күнделікті жеп жүрген нанды біз қайдан аламыз?
    Аспазшы апай сендерге нанды қалай пісіретіндігін көргілерің 
келеді ме?
      
    Сергіту сәті 
    Нан қоқымын шашпаңдар,
Жерде жатса баспаңдар.
Теріп алып қастерлеп,
Торғайларға тастаңдар.
Сонымен нанды қалай қастерлейді екенбіз?
Тиым сөздер. Нан туралы қандай ырым, тиым сөздер білесіңдер?
1. Нанды бір қолыңмен үзбе!
2. Нанды жерге тастама!
3. Нанды текке лақтырма!
 

Үш ай бар
 
 
Көктемде жер 
жыртып жатқан 
трактор.
Егін орып 
жүрген комбайн 
тракторы.
 Ұн шығаратын 
диірмен.
 Нан пісіретін 
наубайхана.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аспазшы апай 
пісіреді.
 
Әрине.
 
 
 
 
 
Нанды 
шашпаймыз,
Аяққа 
баспаймыз.
 
 
Тәрбиешімен 
қоса қимыл-
қозғалыс 
жасайды.
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Балаларға стол үстінде жатқан суреттер арқылы құрастырту,ол 
суретте нанның қалай келетіні көрсетілген.Ол үшін суреттердің орын-
орнын тауып қоюы керек.Сұрақтар қою арқылы балаларды ауызша 
бағалау.
Біз не білдік?
1. Нанның бидайдан өсетінін.
2. Нанды қастерлеу керектігін.
3. Ұннан әртүрлі тағам түрлері әзірленетінін.
4. Нан - адамның тіршілік қорегі.
5. Нан - дастарханға еңбекпен келеді.
Жылулық шеңбері. Қуанышты хабарлама. Мадақтау. Сау болыңдар.

Күтілетін нәтиже:
Біледі: Трактор, диірмен, комбайн мен бидайдың не екенін және нанның оңай жолмен келмейтіндігін білді.
Игереді: Көктем, жер жырту, тырмалау, дән егу, комбайнмен ору, диірмен, наубайхана сөзедін және нанды 
қастерлеуді, шашпауды меңгерді. 
Меңгереді: ойын барысында сөз, сөйлем құрай білу дағдыларын.

* * * * *

АЛИБЕКОВА МАХАБАТ БАКЫТОВНА
Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы

«№ 10 жалпы білім беретін мектебі» КММ
«Балдырған» шағын орталығының тәрбиешісі

Білім беру саласы «Шығармашылық»

Бөлімі Сурет салу

Тақырыбы Әдемі құс.

Мақсаты 
Балаларға жыл құстары жайында ақпарат беру. Құстын суретін салу жолдарын 
түсіндіру. Геометриялық пішіндерді пайдалана отырып, құстың суретін салуды 
үйрету.

Қажетті құрал – 
жабдықтар, көрнекіліктер

құстың үлгі суреті, қара, қоңыр түсті қарындаштар, альбомдар, үлгі киіз үйдің 
макеті.

Билингвалды компанент ұшу - летать, бас - голова, тұмсық - клюв,

Іс – әрекет кезеңдері Мұғалімнің іс – әрекеті Балдардың іс – әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушылық

«Жүректен-жүрекке» ойыны
Бір-біріне жылы сөздер айтуды ұсынады
Үлгі суретті көрсетіп, ретімен салғызады.    

 Бір-біріне жақсы тілектер 
айтады.
Үлгі суретті тамашалайды.

Ұйымдастыру – 
іздестіру

• сопақша пішін денесі мен оның оң жағына 
дөңгелек басын саламыз 

• сопақшаның төмеңгі жағына екі сызықша 
тұмсығын саламыз 

• сопақшаның сол жағына үшбұрыш пішінін 
құйрығын саламыз 

• құстың бейнесің бояймыз 
 
Сергіту сәті
Сары бауыр шымшықтар,
Қыстан амаң шықтындар,
Жазды көріп жайнандар,
Қуанғаннан сайрандар.
Мақал-мәтел:  
Тотықұс бойына қарап зорланады,
Аяғына қарап қорланады.
Мақалдың мағынасын түсіндіреді.

құстың денесін, басын салады.
Тұмсығын салады.
 
Құйрығын салады.
 
Суретті бояйды.
 
 
Қыймыл қозғалыстар жасайды.
 

 
 
Мақалды тыңдап, мағынасын 
түсініп алады.

16



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рефлексивті- 
түзетушілік

Көрме ұйымдастырады.
Текше ойыны арқылы қорытындылайды. Текшені 
кезекпен лақтырып, түскен сурет бойынша қандай 
әрекет жасағандарын атап айтуды ұсынады.
Балалардын жасаған енбектерін бағалап, жақсы 
жақтарын мадақтайды.

Суреттерін көрмеге қойып, 
салыстырады, тамашалайды.
 
Ойынға қатысып,оқу іс-
әрекетінде немен 
айналысқандарын айтады.

 
Күтілетін нәтиже: 

Нені білу керек Құс түрлерін

Нені игереді Геометриялық пішіндер арқылы тотықұстың суретін салуды

Нені біледі Қылқаламды дұрыс пайданалануды

СМАГУЛОВА ГУЛНАЗИЯ ШЫНТЕМИРОВНА
Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы

«№ 10 жалпы білім беретін мектебі» КММ
Мектепалды даярлық топ тәрбиешісі

Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру.  
Қысқа  мерзімді  жоспар

№25  ҰОҚ. Тақырыбы: Қай уақытта 
болады? Бүгін, кеше, ертең, бүрсігүні; 
таңертең, кешке, күндіз, түнде.  

Мектеп/МҰ: 

Күні: Педагогтің аты-жөні: 

Мектепалды сынып/топ Қатысушылардың саны:

Оқыту мақсаттары 0.2.3.1.Түрлі жағдаяттардың/ фигуралардың /уақыттың (күн, апта, ай, жыл) тізбегін 
орнатып, жалғастыру.
0.2.4.1.Уақыт туралы түсінікті білу: бүгін, кеше, ертең, бүрсігүні; тəулік бөліктері.

Күтілетін 
нəтижелер

Барлық тəрбиеленушілер:
-уақыт бөлігіне (күн, апта, ай, жыл) байланысты түрлі оқиғалардың бірізділігін 
түсіндіреді;
-түрлі фигуралардың бірізділігін жалғастырады.

Көптеген тəрбиеленушілер:
-фигуралардың, заттардың, оқиғалардың бірізділігін құрастырады.  

Кейбір тəрбиеленушілер:
-өз бетінше заттардың, фигуралардың, оқиғалардың бірізділігін құрастырады, 
бірізділіктегі қателерді атайды.  

Тілдік мақсаттар Дағдыларын дамыту:
-уақыт бөлігіне (күн, апта, ай, жыл) байланысты түрлі оқиғалардың бірізділігін 
түсіндіре алады;
-түрлі фигуралардың бірізділігін жалғастыра алады.
Пəндік лексика жəне терминология:
-жыл мезгілдері, тəулік уақыты, апта күндері, алдымен, содан кейін, дейін, кейін, 
алдында...  
Пікір алмасуға арналған сұрақтар:
 Оқиғалардың бірізділігін түсіндіре аласыңдар ма?  
 Алдымен не болды, содан кейін не болды?  
 Өз бірізділіктеріңді құрастыра аласыңдар ма?  
Жазу:  
-бастырып жазу, бояу.

Алдыңғы білім Жыл мезгілдері, тəулік уақыты, апта күндері.
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Жоспар

Жоспарланған
уақыт

Жоспарланған іс-əрекет

Басталуы 
0–5 минут

Ынталандыру.
Педагог балалардан сұрайды:
1. Қазір қай жыл мезгілі?  
 Қазір қандай тəулік уақыты? (содан кейін қандай, бұған дейін қандай тəулік уақыты 
болды жəне т.б.).
Өзектендіру.
(Ұ)Педагог балаларға күн тəртібі туралы айтуды ұсынады.  
 Күн тəртібі деген не?  
 Күн тəртібі не үшін қажет?  
Педагог түн, уақыт, апта күндері туралы жұмбақтар жасырады.

Ортасы 6–15 Мақсат қою (проблемалық жағдай).
(Ұ)
– Біз бүгін күн тəртібі, тəулік уақыты, жыл мезгілдері туралы білімімізді нақтылаймыз.
(Ұ) Балалар1-тапсырманың суретін – күн тəртібін қарайды.  – Суретте бейнеленген оқиғалар 
тəуліктің қай уақытында болып жатыр?  
Педагог балалардан «таңертең», «күндіз», «кеш», «түн», «алдымен», «содан кейін» деген 
сөздерді пайдаланып, жауап беруді сұрайды.  
Педагог балаларға «Бұл қашан болады?» деген ойын түрінде жұмбақтар шешуді ұсынады. 
Жиынтық полотномен жұмыс жасайды.
Жаңалық ашу.
(Ұ) Педагог балаларға «Бұл қашан болады?» ойынын ойнауды ұсынады (жыл мезгілдері 
туралы тақпақтарды,  жұмбақтарды оқиды).
Педагог жиынтық полотномен жұмыс істеуді жалғастырады.  
1. Суреттерді қарап шығыңдар.  
 Олар өз арасында қалай байланысқан? (Жыл мезгілдері, ауа райы, киім).
 Карточкаларды қалай біріктіру керек?  
Талқылаудан кейін балалар өз бетінше карточкаларды біріктіреді, тексеру кезінде өздерінің 
жауаптарын дəлелдейді (Қыста ауа райы суық жəне қарлы, адамдар жылы киім киеді.)

16–25 Жаңаны қолдану.
(Ж) Жыл мезгілдерін бекіту үшін балаларға №21-22 кестелердің қималы суреттерін өздігінен 
жалғауды ұсынады.  
Жұптық жұмыс ұсынуға болады. Бір бала жыл мезгілдерін реттілігі бойынша атайды, екінші 
бала орналастырады, одан кейін балалар рөльдерімен алмасады.  
2-тапсырманы орындау ұсынылады.  

(Т) 3-тапсырма – «реттілік» ұғымын бекітуге арналған.  Педагог алдымен не болатынын, содан
кейін не болатынын айтып беруді сұрайды.  
Талқылаудан кейін балалар тапсырманы өз бетінше орындайды.

Рефлексия
26–30

 

Рефлексия.
Педагог қорытынды жасап, балаларды мадақтайды. Сабақтағы өз жұмысын «Сəттілік сатысы»
арқылы бағалауды ұсынады.
Педагог түсіндіреді: егер қателіктер көп болса, төменгі сатыда көңілсіз смайликтің суретін 
салуға болады. Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайликті салуға болады. 
Қателіктер болмаса жəне бала барлығын жақсы түсінсе, жоғарғы сатыда күлімдеген смайликті
салуға болады.
 

* * * * *
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ЖАРҚЫНБЕКҚЫЗЫ АЯУЛЫМ
Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы

«№ 10 жалпы білім беретін мектебі» КММ
Мектепалды даярлық топ тәрбиешісі

Білім беру салалары: Денсаулық
Бөлімі: Дене шынықтыру
Тақырыбы: Біз шыныққан баламыз
Бағдарламалық міндеттері: Берілген тапсырмаларды орындап, шеңбер бойымен, саппен жүре білуге, 
денсаулыққа пайдалы дәрумендерді басқа тағамдардан ажырата білуге үйрету. Қар кесектерімен жасалатын 
жаттығуларды дұрыс орындай білуге дағдыландыру. Негізгі қимылды жаттығулар арқылы ептілікке, тепе–
теңдікті сақтауға тәрбиелеу. Қимылды ойындар арқылы шапшаңдыққа, бір-біріне көмектесуге, жанашырлық 
сезіміне тәрбиелеу.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: Пирамиданы ретімен құрастырғызып үйрету.
Әдіс-тәсілдері: Түсіндіру, көрсету, қорытындылау.
Қажетті көрнекі құралдар: каршалар, жіп, гимнастикалық тақтайша.
Билингваль құрауыш: дәрумен-витамины, қар-снег.

Іс-әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалардың 
іс-әрекеті

 
Себепті 
қызығушылығын 
ояту кезеңдері

Балалар сапқа тұрып пойыз болып спорт залға кіреді.
(Пойыз әуені естіледі)
-Балалар барлығымыз спорт сарайына келдік! Барлығымыз 
қонақтармен амандасайық.
-Енді бір-бірімізге жылулығымызды сыйлап, шаттық 
шеңберін құрайық.
Шаттық шеңбері.
Қуанамын менде,
Қуанасың сенде,
Қуанайық достарым,
Арайлап атқан күнге!
-Алдымен саппен салдаттар құсап жүргізу, 

Қолды жоғары көтеріп аяқтың ұшымен, қолымыз белімізде 
өкшемізбен жүреміз. 
Қолымыз тіземізде жартылай отырып жүреміз, аю болып 
жүріп,қоян болып секіреміз.

Балалар бірінің артына 
бірі тұрып пойыз болып 
жүреді.
Қонақтармен 
амандасады.
 
Балалар шаттық 
шеңберіне тұрады.Өлең 
жолдарына берілген 
қимылдарды жасайды.
 

Берілген жаттығуларды 
шеңбермен жүріп 
орындайды.
 

 

Ұйымдастырушы
лық ізденіс кезеңі

Қар кесегімен жасалатын жалпы дамыту жаттығулары: 
1. «Қар кесегін ауыстырып сал» 

Б.қ. аяқ сәл алшақ, қол төмен.Қолды алға созып, қар кесегін 
бір қолдан екінші қолға ауыстырып салу.4-5 рет.
2. «Қар кесегін көтер»
Б.қ. Қолды жанына қойып тіреле, аяқты алшақ қойып, еденге 
отыру.Отырып екі аяқпен қар кесегін қысып алып,жоғары 
көтеру, «қар кесегі міне» деу. Б.қ. оралу. 5-6 рет қайталау
3. «Әрі бер»
Б.қ.  қолды жоғары көтеріп ,қар кесегін  бір-біріне алға, артқа 
қарай беру.3-4 рет
4. «Қар кесегі менікі -сенікі»
Б.қ.аяқ сәл алшақ, қар кесегін алып оңға ,алдына,солға алдына
ұстап жасау .4-5 рет
5. «Қар кесектерін кім тез қапқа салады?»
Қап белгілі бір қашықтықта.Балалар 2 сапқа тұрып, кезекпен 
қар кесектерін қапқа салады.
 Негізгі қимыл-қозғалыс жаттығулары:
-Еденге арқанның  үстімен жүру.

 
 
 
 
 
 
Жалпы дамыту 
жаттығуларын 
тәрбиешінің көмегімен 
орындайды.
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-Гимнастикалық тақтайға еңбектеп жүріп, секіріп түсу.
Эстафеталық қимылды ойын: «Мұнара құрастыр»             
Шарты: Балалар екіге бөлінеді. Шашылған дөңгелектерді 
бір-бірінің үстіне қойып жинастыру қажет. Әр бала бір 
дөңгелектен салып отыру керек.Қай топ шапшаң жинайды сол
жеңіске жетеді.
Орнымызға отырып көзімізге арналған жаттығу жасап 
жіберейік.
1.Сұқ саусағыңызды мұрныңызға тигізіңіз. Саусағыңыздың 
ұшына қарап отырып қолыңызды алға артқа  созыңыз.
2. «Свет сөнді» көздерін ашып жұмады. Бір дегенде көздерін 
жұмады, екі дегенде көздерін ашады.
3.Екі көзімізбен бірге оң жақ иығымызға 5 секунд, келесі сол 
жақ иығымызға 5 секунд қараймыз.
«Пайдалы дәрумендер»   ойыны
Шарты: Балалар шеңбер құрып тұрады, ортада тәрбиеші 
доппен әр балаға пайдалы дәрумендер және жемейтін заттар 
туралы айтады. Пайдалы тағамдарды айтқанда допты ұтып 
алады да , жемейтін заттарды айтқанда допты ұтпайды. Ойын 
осылай жалғаса береді.

 
Негізгі қимылды 
жаттығуларды 
орындайды.
 
 
Эстафеталық ойынға екі 
топқа бөлініп 
орындайды.
 
 
 
Көзге арналған 
жаттығуларды 
қайталайды.
Шеңберге тұрып 
пайдалы тағамдарды 
айтқанда допты ұтып, 
жемейтін заттарды 
айтқанда допты ұтпайды.

 
Іс-әрекетті бағалау
кезеңі

-Жарайсыңдар балалар енді барлығымыз пойызымызға мініп, 
тобымызға барайық.
-Балалар сіздерге бүгінгі оқу-қызметі ұнадыма?
-Барлықтарыңыз жақсы қатысқандарыңыз үшін мен сіздерге 
мына жемістерді беремін. Сіздердің дендеріңіз сау болсын! 
Ешқашанда ауырмайық.

 
Балаларда мақтаныш 
сезімі оянады.
Өз жауаптарын береді, 
қуанады.

Күтілетін нәтиже:
Білді: Денсаулықтың адам өміріне керектігін, пайдалы дәрумендер туралы;
Игереді: негізгі қимыл–қозғалыс жаттығуын;  
Меңгереді: Жалпы дамыту жаттығулардың орындалу жолдарын.

* * * * *

ТОЙЫМБЕКОВА ЖАЗИРА ЖЕТПИСОВНА
Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Андас батыр ауылы

№ 21 жалпы орта  білім беретін мектебінің физика пәнінің мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:                7.2  Энергия.
Мектеп: 

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні: Тойымбекова Жазира Жетписовна

Сынып: 7«А» Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы:  Потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия.

Оқу мақсаты 7.2.3.4. Жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын 
қолданады.

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар: Потенциалдық энергия ұғымын түсінеді, формуласын 
жаза алады.
Басым көпшілігі: Жоғары көтерілген дененің  потенциалдық энергиясының 
формуласын түрлендіріп, есептер шығарады.
Кейбір оқушылар: Потенциалдық энергияның h биіктікке тәуелділігін біледі,
графигін сызып түсіндіреді, формуласын қолданады.
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Бағалау критерийі Қолдану: Потенциалдық энергияның  анықтамасын біледі, мағынасын 
түсінеді, формуласын жаза алады.
Талдау: Потенциалдық энергияның формуласын қорытып, есептер шығаруда 
қолданады.
Жинақтау: Жоғары көтерілген дененің  потенциалдық энергиясының h 
биіктікке байланысты өзгеретінін график арқылы көрсетіп, түсінеді, 
формулаларды есептерде қолданады.  

Тілдік мақсаттар Пәндік лексика және терминология:
Энергия, потенциалдық энергия, кинетикалық энергия, масса, биіктік, жұмыс 
ұғымдарымен танысады, өзара диалогтерде, ауызша және жазбаша түрде 
еркін қолданады.
Терминдер:

қазақша орысша ағылшынша

энергия энергия energy

масса масса mass

биіктік высота height

жұмыс работа job

Құндылықтарға баулу Өмір бойы білім алу, жауапкершілікке, жақсы қарым-қатынас жасау қабілетіне
баулу.

Пәнаралық байланыс математика, ағылшын тілі, астронамия

Алдыңғы білім Денелердің жұмыс жасау қабілеті энергия екенін  өткен тақырыптардан 
біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың жоспарланған 
кезектері

     Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Сабақтың басы 
3 минут

Ұйымдастыру кезеңі:
Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу, психологиялық ахуалды туғызу.
«Мозайка» әдісі арқылы топқа бөлу. 1- топ-жұмыс , 2-топ-энергия, 3-топ-күш, 
4-топ қима суреттерін құрастырып топтарға бөлінеді.
« Мен саған, сен маған» әдісі бойынша өз жұбымен  үй тапсырмасын тексеру.
Мұғалімнің іс-әрекеті тақырыпқа шолу жасау.
Тұрмыста органикалық отын (тас көмір, мұнай, газ, шымтезек, ағаш, т.с.с.) 
энергиялары туралы мәселелер жиі көтеріледі. Жер қойнауындағы 
органикалық отын қорларының өте жылдам азаюы адамзатты қатты алаңдатып 
отыр. Өйткені жер бетіндегі тіршіліктің көзі энергия. Ал органикалық отын 
есебінен Жер бетінде өндірілетін энергияның 80%-ы алынады. А= Fs  
формуласынан s=h1-h2

A=Fs=mgh1-mgh2=mg(h1-h2)  En= mgh 
Потенциалдық энергия мынадай қасиеттермен сипатталады:
1)ол дененің жер немесе ай, күн немесе шолпан т.с.с. беттерімен 
салыстырғандағы орналасу қалпына және әрекеттесу күштеріне тәуелді 
өзгереді.
2) Е шамасына кемуі есебінен потенциалдық энергия өндіріледі:
 A=mgh1-mgh2=Е-Е2=Еn

Сабақтың ортасы
 7 минут

Жаңа сабақ.
Оқушының іс-әрекеті берілген тапсырманы қарастырады.
Топтағы оқушылар төмендегі тапсырмаларды талқылап, орындайды. «Өкіл» 
әдісі бойынша  әр топтан бір өкіл шығып (топтық жұмыс), жаңа тақырыпты 
түсіндіреді: 
1-топ: Қандай жағдайда денелер  потенциалдық энергияға  ие болатынын және 
потенциалдық энергияның қасиеттерін анықта.
2-топ: Жер  бетінен  жоғары  көтерілген  дене үшін  потенциалдық  энергияның
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10 минут

10 минут

Сабақты бекітуге 
тапсырманы орындауға 5 
минут беріледі.

формуласын қорытып, қандай шамаларға  тәуелді екенін  анықта.

   Дескриптор
Потенциалдық  энергияның анықтамасын  біледі.
Потенциалдық энергияға тән қасиеттерді  атайды.
Қандай жағдайда денелер потенциалдық энергияға ие болатытын біледі және 
түсіндіреді.
Потенциалдық энергияның  формуласын  біледі.
Жоғары  көтерілген  дене  үшін потенциалдық энергияның формуласын  
түрлендіріп,  қорыта алады.
Потенциалдық энергияның  қандай физикалық шамаларға  тәуелді  екенін айта 
алады. Тапсырмадан кейін «Басбармақ» әдісі арқылы бағалайды, түсінбеген 
сұрақтары болса топта  талқылайды.
"Ойлан, жұптас, бөліс" әдісін пайдаланып топтарға тапсырмалар беремін. 
Берілген тапсырма (сұрақ) бойынша əрбір оқушы жеке жұмыс жасау арқылы 
өз ойын қорытып, жұп болып пікірлерімен бөліседі,  бұл бүкіл топтық 
талқылауға ұласады. 
Суреттегі денелер қандай энергияларға ие? Қандай түрленулер болып жатыр? 
Суреттер бойынша тапсырмадан кейін әр топтан оқушылар дұрыс жауабын 
айтқан кезде өз жұмыстарын тексереді.
Дескриптор
Суретте берілген  денелердің қандай энергияға  ие болатынын айта алады. 
Энергиялық түрленулер  туралы ой қорытып,тұжырымдай алады.
«ПОПС формуласы» әдісі ойынша берілген тапсырмаларды зерделеп, 
контексін анықтап, түсінбеген сұрақтары болса топта  талқылайды.
Суретте парашютші төрт түрлі жағдайда көрсетілген.

Қандай позицияда парашютшіге гравитациялық күш әсер етеді? 
Тек 2-ші жағдайда 
2 және 3 жағдайларда 
1, 2 және 3-ші жағдайларда 
1, 2, 3 және 4-ші жағдайларда
«Миға шабуыл әдісі бойынша тақырып бойынша берілген есептерді 
жұппен орындауы керек.
1.800 м биіктіктегі тау шоқысының төбесінде алма ағашы өсіп тұр. Биіктігі 5 м 
алма ағашының бұтағындағы массасы 0,5 кг алманың жер бетімен және ағаш 
түбімен салыстырғандағы потенциалдық энергиялары қандай?
2.Нүрек су электр станциясында су 275 м биіктіктен құлап ағады. Әрбір секунд
сайын СЭС-тің бір турбинасынан 155 м3 су ағып өтеді. Бұл турбинада 1 с 
ішінде қанша энергия өндіріледі?
3.Дененің Жер және Ай беттерінен бірдей биіктіктегі потенциалдық 
энергиялары бірдей бола ма?
Дескриптор
Есептің  берілгенін  оқып,  шартын   түзеді.
Потенциалдық энергияның  формуласын біледі.
Өлшем  бірліктерін  ХБЖ –не келтіреді.
Есептерде формуланы түрлендіріп, есептей алады.
Тапсырмадан кейін «От шашу» әдісі арқылы бағалайды.

Сабақтың соңы
3 минут

Сабақ соңындағы оқушылардың рефлексиясы: Оқушылар осы қима қағазға 
кері байланыс жасайды.
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Білдім Білемін Білгім  келеді

Үй жұмысы:
2 минут

Тақырып бойынша  3-жаттығу 4-5 есептерін шығарады.
Теориялық түсінік.

Саралау-сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау 
көрсетпексіз?
 Сіз басқаларға қарағанда қабілетті 
оқушыларға қандай тапсырмалар берер 
едіңіз?

Бағалау-сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін қалай 
тексеруді жоспарлап отырсыз?

Оқушыларды сабақ  мақсатына  жеткізу 
үшін  сабақ барысында  бірнеше 
тапсырмаларды жоспарлап  отырмын.
Барлық  оқушыларға тарауға байланысты 
есептер берілсе, дарынды оқушыларға 
күрделі, деңгейіне қарап есептер шығарып, 
схемалар арқылы түсіндіріледі, бағаланады 
және сараланады.
1,2,3-тапсырмалармен оқу мақсатына жету 
үшін оқушыларға деңгейіне қарай тапсырма 
беріп, бағалап, саралаймын. Сабақ  
мақсатына жетуді осылай жоспарлап 
отырмын.

Оқушылар «Басбармақ» әдісі бойынша, дескриптор және 
физикалық диктанттың нәтижесі бойынша өз-өздерін 
бағалайды.
Мозайка әдісі бойынша топтарға бөліп, «Мен саған, сен 
маған» әдісі бойынша үй тапсырмасын бағалайды. «Ойлан, 
жұптас, бөліс» әдісінде әрбір оқушы ой қорытып топтық 
талқылау арқылы бірін-бірі бағалайды.
«Өкіл» әдісі бойынша топқа бөлініп жаңа сабақты түсіндіріп
және есептер шығару арқылы бағаланады.
Бағалау әдістері арқылы қалыптастырушы бағалау 
жүргіземін. Оқушылардың оқуына қолдау  көрсету үшін  
кері байланыс ұсынамын. Оқушылар әрбір тапсырманы 
орындауда дескрипторлармен жұмыс істейді. 

Сабақ бойынша рефлексия Бұл тарауды сабақ туралы 
рефлексия жасау үшін 
пайдаланыңыз. Сол 
бағандағы өзіңіз маңызды 
деп санайтын сұрақтарға 
жауап беріңіз.

Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма? 
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткіздім ме?  Егер оқушылар оқу 
мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? 
Сабақ жоспарынан ауытқылар болды ма және неліктен?
Жалпы  бағалау
Сабақта ең жақсы өткен  екі нәрсе  (оқыту мен  оқуға  қатысты)?
1:
2:
Сабақты бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен  оқуға  қатысты)?
1: 
2:

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы  немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет ?
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ТАССАУИН  ТАСТАНБЕК ІҢКӘРБЕКҰЛЫ
Түркістан облысы, Отырар ауданы
«Темір жалпы орта мектеп» КММ

Физика-информатика пәнінің мұғалімі

Қысқа мерзімді
жоспары

Бөлім Ақпаратпен жұмыс
Педагогтың аты-жөні Тассауин Тастанбек
Күні
Сынып: 9  "А", "Ә", "Б" Қатысушылар саны Қатыспағандар саны
Сабақтың тақырыбы: Ақпараттың сипаттары
Оқу бағдарламасына сәйкес 
оқыту мақсаттары

9.2.1.1- ақпараттың қасиеттерін анықтау (өзектілігі, нақтылығы,
анықтығы, құндылығы және тағы басқа)
9.4.1.1 - компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты
қауіптерді сынап бағалау

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар: 
Ақпарат ұғымы мен түрлерін анықтау.
Көптеген оқушылар:
Ақпарат қасиеттерін салыстыру.
Кейбір оқушылар:
- Ақпарат қасиеттерін анықтаудың қажеттілігін түсіндіру.

Сабақтың барысы:

Сабақтың 
кезені/ уақыт

Педагогтың әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың 
басы

Ой сергіту жаттығуы: «Телефон» ойыны.
Оқушылар екі қатар болып тұрады. Мұғалім 
бірінші топтың
топбасшысына «Сабақ болмайды» деп, ал 
екінші топтың
топбасшысына «Ертең сағат 10:30-да сабақ 
болмайды» деп
сыбырлайды. Топбасшысы келесі оқушыға 
сыбырлап айтады,
соңғы оқушыға жеткенде оқушы ақпаратты 
дауыстап айтады.
Мұғалім оқушылардан айтылған екі ақпараттың
қандай
ұқсастығы және айырмашылығы бар екенін 
сұрайды.
Оқушылар пікірлерін айтады.
Жаңа топ құру: «Мозаика».
-берілген мақал-мәтелдердің қиындыларын 
құрастыру арқылы
топтарға бірігеді:
1. «Мың рет естігенше, бір рет көр».
2. «Еңбегі аздың, өнбегі аз».
3. «Ағаш айғайға кұламайды».
Кестемен жұмыс: Оқушылар кестеге 
білетіндерін жазады.
Ақпарат түрлері Ақпарат қасиеттері
Оқу мақсатын таныстыру, оқушылардың 
қажеттілігін анықтау.

1.Мұғаліммен 
амандасады.
2.Сабақтың 
тақырыбын 
дәптерге 
жазады.
3.Сабақтың 
мақсаттарымен 
танысады.

Телефон
А4 парағы
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Сабақтың 
ортасы

Миға шабуыл сұрақтарымен жұмыс жасау.
 Ақпарат дегеніміз не?
 Ақпаратты қабылдаудың қандай түрлері бар?
 Ақпараттың адам өміріндегі маңызы жайлы не

айтуға
болады?
Оқулықпен жұмыс: Мұғалім жаңа ақпаратпен 
таныстырады,
бірге талдайды. (бейнежазба, презентация, 
флипчарт қолдануға
болады).
Практикалық тапсырмалар:
1. Өзің ақпарат алатын дереккөздердің тізімін 
көрсет.
2. Қызметтің негізгі түрі ақпаратпен жұмыс 
істеуге болатын
мамандықтар тізімін жаса.
3. Өзің ақпарат көзі, ақпарат алушы болатын 
жағдайлар туралы
мысалдар келтір.
4. Кешке қарай, сабақтан қайтқан кезде, 
сыныптасың күтпеген
жерден қоңырау шалып, ертеңгі сабақ кестесі 
өзгертілгенін
ескертті. Сыныптасың саған жаңа сабақ 
кестесін берді. Бұл
ақпаратта сен үшін қандай қасиеттер бар? 
(Сенімділік, толық,
өзекті, құнды, түсінікті, объективті. )
Дескриптор
Ақпарат көзін анықтайды.
Ақпарат қасиеттерін салыстырады.
Топтық жұмыс:
Ақпараттың барлық қасиеттері маңызды 
десекте, әртүрлі
мамандық иелері үшін осы қасиеттердің бірі 
басқаларына
қарағанда айрықша маңыздылыққа ие болады. 
Мысалы,
журналист үшін бірінші кезекте ақпараттың 
өзектілігі
маңызды. Әрбір мамандық иесі үшін 
ақпараттың қай қасиеті
ерекше маңызды екеніне талдау жасаңдар.
Дескриптор
Ақпарат қасиеттерін анықтайды.
Ақпарат қасиеттерін салыстырады.
Жұптық жұмыс:
Ақпараттың әрбір қасиетіне күнделікті өмірден 
алынған бір-
бірден дәлелді мысал дайындап, ұсыныңдар.
Дескриптор
Ақпарат қасиеттерін өмірде қолданады.
Жеке жұмыс
Компьютермен жұмыс істеудің зиянды 
жақтарын ескеріп, өзің
үшін комьютерде денсаулығына кері әсер 
етпейтіндей жұмыс

Мұғалімді 
тыңдайды

Смайлик 

Интербелс
енді 
тақта / 
компьюте
р
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істеу ережесін құрастыр. Құрастырған ережең 
денсаулығынды
қорғауға қаншалықты көмектесетінін бағала.
Дескриптор
Компьютермен жұмыс істеудің зияндық 
жақтарынан
қорғанудың маңыздылығын тұжырымдайды
Бағалау
Бағалау шкала әдісі бойынша жүреді. Топбасшы
тапсырмаларды орындауына байланысты 
жасыл, сары, қызыл
түстермен ұяшықтарды бояйды.

Сабақтың 
соңы

1. Ақпараттың қандай түрлері бар?
2. Ақпараттың қандай қасиеттерін білесің?
3. Ақпаратты адам қай сезім мүшесімен ең көп
қабылдайды?
4. Тарихи ақпараттың қандай қасиеттерін айтуға
болады?
5. Ақпараттың өзектілігіне қандай мысалдар 
келтіруге
болады?

1.Оқушыларға өзін-өзі бағалауды 
ұйымдастырады.
2.Кері байланыс: «Смайлик»

барлығын түсіндім

менде сұрақтар қалды

Оқулық

Өзін-өзі 
бағалау. 

Үй 
тапсырмасы

Шағын мақала дайындап келу:
Адамның ақпараттық іс-әрекеті.
Әртүрлі салалардағы ақпаратпен жұмыс.
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НУРЖАНОВА ГУЛЬБАХЫТ АБДИСАДЫКОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы № 62 мектеп-лицейі

Бастауыш  сынып мұғалімі

Пән: Әдебиеттік оқу
Орта мерзімді жоспар 
бөлімі: 
Жанды табиғат
Күні:
Сынып: 3-сынып

Мектеп: 
Мұғалімнің аты-жөні: 
Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Оқуға шақыру
Ахмет Байтұрсынұлы

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу  
мақсаттары
 (оқу бағдарламасына 
сілтеме)

2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру.
3.2.2.1 – қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сұрақтар қою және 
жауап беру.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Бағалау критерийлері 2. мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
3. шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
4. берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Құндылықтарды дарыту Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.

Пәнаралық байланыстар Дүниетану, қазақ тілі.

АКТ қолдану дағдылары Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты 
іздеу;

Ресурстар Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс дәптері, қалам 
мен түрлі түсті қарындаш, стикер, видеоматериалдар., постер, кері байланыс 
парағы т.б

Бастапқы білім Екінші сыныпта өтілген тақырыптар

Сабақтың барысы

Сабақтың
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Көтеріліп шаңырақ,
Уықтары шаншылар
Керегелер керіліп,
Өрімдей боп өрілер.
Бәріміз жүрсек айналып,
Киіз үй боп көрінер. 
«Жалаулар» арқылы топқа бөлінеді. Оқушыларды  қалаған жалауларын алып, 1,2,3 
топтарға бөлініп отырады.
1-топ «Бақыт жалаулары»
2-топ «Арман жалаулары»
3-топ «Қуаныш жалаулары»
Жұмыс ережесін келісу
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 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 Уақытты үнемдейміз!
 Нақты,дәл жауап береміз!
 Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз!
 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!

Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
- Тұңғыш әліппені жазған кім? Ол туралы не білесің?
Жұмыс түрі: 1) жеке ойлау
2) көршісіне айту
3) Топпен талқыға салу
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Сабақтың ортасы Ширату тапсырмасы.
- Тұңғыш әліппені жазған кім? Ол туралы не білесің?
«Пікірлер ағашын» толтыр
ғалым, ақын, ағартушы, Әліппе жазған
Өмірі, Шығармалары, Атқарған қызметтері
1873 жылы 28 қаңтарда бұрынғы Торғай облысы, Жангельдин ауданы, Сарытүбек деген
жерде дүниеге келді.
1909 жылы «Қырық мысал» 1911 жылы «Маса»
1913 - 1918жж. «Қазақ газетінің» бас редакторы.
1920ж. Қазревком мүшесі.
1920 - 21жж. Қазақ АКСР халық ағарту комиссары.
1922 - 25жж. Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы.
1921 - 25жж. Орынбордағы, 1926 - 28жж. Ташкент халық ағарту институтының қазақ 
тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихынан сабақ берді.
1 - топ Ахмет Байтұрсынұлының өмірімен таныстырады, қалған топтар толықтырады.
2 - топ Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларымен таныстырады, қалған топтар 
толықтырады.
3 - топ Ахмет Байтұрсынұлының атқарған қызметтерімен таныстырады, қалған топтар 
толықтырады.
Белсенді оқу тапсырмалары(топта, ұжымда) 
«Көршіңе әңгімелеп бер»
Бұл әдіс оқушылар өз ойларын дауыстап айтып беру үшін пайдаланылады. Сұрақ 
қойыңыз, ойластыруға уақыт беріңіз, одан кейін оқушылардан өз ойларын 
көршілерімен бөлісуді сұраңыз, оқушыларға жаңа тақырыпты айтыңыз және осы 
тақырып бойынша өздері білетін барлық жағдайды көршісіне айтуын ұсыныңыз.
Бұл суреттерде тәуліктің қай кезі деп ойлайсыңдар?
Ортақ тақырып қойып, оны түсіндіріңдер.

   
Оқылым.
А. Байтұрсынұлы. «Оқуға шақыру»
Шығарманың авторы туралы не білеміз? Кестеге қарап,
А. Байтұрсынұлы туралы әңгімелеп, сұрақтар қойып, жауап
беріңдер.
Сұрақтарды жалғастыр.
1) А. Байтұрсынұлы кім? 2) ...?
3) ...?

Өлеңді шумақтарға бөліп оқыту. Тірек сөздердің көмегімен әр шумаққа тақырып қой. 
Оқулықта бұл сөздер қара түспен берілген.
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Оқу Жұмыссыз
Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық

Дескриптор:
5. мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
6. шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
7. берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым тапсырмаларын орындау 

Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Топтық жұмыс. «Галлерияда ой шарлау»
Берілген тақырыпта топтық жұмысы жүргізіліп, әр топтың жұмысы қабырғаға ілінеді 
де, оқушылар жүріп, аралап, оған әр оқушылар кішкене жапсырма қағазға бағасын 
беріп, пікірін жазып жабыстырып кетеді. Ең  жақсы баға алған топтың жұмысы 
қаралады.
Топпен жұмыс.Өлеңді бөлімдерге бөліп оқу
1-топ. Оқуға шақыру
2-топ. Еңбек іс-әрекеті.
3-топ. Даналық
ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау.
«Ойлан, Жұптас, Пікірлес»

Оқушыларға  қандай да болмасын сұрақ, тапсырма берілгенен кейін оларды 
тыңғылықты орындауға бағытталған интербелсенді тәсіл. Тақтада сұрақ/тапсырма 
жазылғаннан кейін әрбір оқушы жекеше өз ойлары мен пікірін берілген уақыт ішінде 
(2-3 минут) қағазға түсіреді. Содан кейін оқушы жұбымен жазғанын 3-4 минут  
талқылайды, пікірлеседі. Мұғалімнің екі-үш жұпқа өз пікірлерін бүкіл сыныпқа 
жариялауын сұрауына болады. 
«Су құбыры» әдісі арқылы орындату.
- «Балалар, оқуға бар, жатпа қарап» деп айтқан автор туралы не білесің?
- «Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық» дегенді қалай түсінетініңді үш 
сөйлеммен айт.
- Не үшін оқу оқып, білім алу керек екен? Өз ойыңмен жауап бер.

 «Бес жолды өлең» құру
1) Ахмет Байтұрсынов
2) үйретеді, тәрбиелейді
3) білімді, дана, ақылды
4) Қазақ халқының көзін ашты
5) Ғалым

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
«Алма ағашы» кері байланыс.

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау 
көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет 
қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасының
сақталуы

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір 
оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес 
қолдау көрсету, оқу материалдары мен 
ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін 
есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық 
зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.
Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала
отырып, сабақтың кез келген

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ 
барысында үйренгенін бағалау үшін 
қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз

Денсаулық 
сақтау 
технологиял 
ары. Сергіту 
сәттері мен 
белсенді іс- 
әрекет түрлері.
Осы сабақта 
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кезеңінде қолданыла алады. қолданылат ын
Қауіпсіздік 
техникасы
ережелерінің 
тармақтары.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол 
жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың 
уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ 
жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз 
пікіріңізді білдіру үшін 
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы 
сол жақ бағанда берілген сұрақтарға 
жауап беріңіз.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да
ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу
қажет?

БИМАНОВА ТОЛГАНАЙ ХОЖАХМЕТОВНА
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы

«№ 11 жалпы білім беретін мектеп» КММ
Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Раздел «Мир профессий. Синтаксис и пунктуация»

ФИО педагога

Дата

Класс 8 Количество присутствующих: отсутствующих: 

Тема урока Выбор профессий. Официально-деловой стиль.

Цели обучения, 
которые 
достигаются на 
данном уроке 
(ссылка на учебную 
программу)

8.2.4.1 определять смешанные типы текстов, различать характерные черты, языковые
и жанровые особенности публицистического, разговорного, научного, официально-
делового стилей (послание, заявление, резюме, биография, автобиография;)
8.1.3.1 пересказывать содержание текстов различных типов речи с изменением лица, 
сохраняя структуру исходного текста

Цель урока Научить  определять  смешанные  типы  текстов,  различать  характерные  черты,
языковые и жанровые особенности официально-делового стиля.

Привитие 
ценностей 

Праведное поведение. Воспитание уважения к труду как выражению природной 
сущности человека, его профессиональному самоопределению.

Ход  урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность
обучающихся

Оценива
ние 
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Начало урока Орг момент Приветствие Псих.настрой 
   Наш урок я хочу начать с отрывка из 
Послания Президента народу Казахстана 
«Стратегия  Казахстан -2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства.
     «Молодежь должна учиться, овладевать 
новыми знаниями, приобретать навыки, умело и
эффективно использовать знания и технологии 
в жизни….
Окончив медицинский институт,  выпускник 
еще не становится врачом. Закончив 
политехнический вуз выпускник - еще не 
инженер. Ему придется доказать, что он 
является  специалистом.»
-Определите основную мысль текста.
 - Определите жанр отрывка  …ПОСЛАНИЕ
-Дайте определение. К какому стилю относится 
жанр Послание?
- Можете ли вы предположить о чем будет 
сегодняшний урок?
Названия каких профессий  вы услышали в 
отрывке? (врач, инженер)
-Итак , мы свами сегодня будем говорить о 
выборе профессии. 

Готовятся к уроку.

Отвечают на вопросы

ФО

Опрос пройденного Мозговой штурм Давайте вспомним:
-Что такое профессия? 
–Что такое специальность? 
- Приведите примеры профессий и 
специальностей.
-Для чего она нужна? 
-Какие типы профессий выделяются? 
-Как люди выбирают профессию? 
-Что является  для вас важным при выборе 
профессии?
Пройдет совсем немного времени, и вам 
придется выбирать свой путь в жизни. И путь 
этот начнется с перекрестка, от которого 
расходятся не 3, как в сказке, а 50 тыс. дорог - 
именно столько сейчас существует профессий. 
И очень важно не ошибиться в выборе пути. 
Ведь от этого выбора зависит очень многое: и 
материальный достаток, и круг общения, и 
интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, 
что, выбирая профессию, человек выбирает 
свою судьбу.
Проблемная ситуация. «Чей это выбор?»  
Перечислите  самые распространенные 
причины ошибок в выборе профессии. Это 
давление родителей, отсутствие знаний о 
выбранной 
профессии, погоня за модой, переоценка 
собственных сил и способностей. Но как же 
тогда правильно выбрать профессию?
Слайд «Правила выбора профессии».
Просмотр видеоролика. –О каких профессиях 
будущего вы узнали? 
-Что нужно учитывать при выборе профессии? 
Профессия, специальность, квалификация - это

Отвечают на вопросы
Профессия - это 
трудовая деятельность
человека, которая дает
ему средства для 
существования и 
развития.
Специальность - вид 
занятий в рамках 
одной профессии.
Квалификация - это 
уровень 
профессионального 
мастерства.

ФО
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то, что продает человек на рынке труда. Время
от  времени  одни  профессии  и  специальности
становятся  очень  нужными,  востребованными,
престижными,  другие  теряют  свои  позиции,  а
третьи  вообще  уходят  в  прошлое.  Предлагаю
вам  составить  списки  таких  профессий.  Для
этого разделимся на группы.
Первая группа будет составлять список «Самые
модные профессии».
Вторая группа - «Самые забытые профессии».
Третья  группа  -  «Профессии,  которые  всегда
нужны».
Послушаем, что у вас получилось.
Вывод: Все работы хороши –выбирай на вкус!

Середина урока Школа готовит вас к поступлению в вузы, 
другие учебные учреждения, и к выбору 
профессии в конечном счёте. Знания делового 
этикета и навыки оформления деловых бумаг 
вам очень пригодятся, разные виды их мы уже 
учились писать: заявление, автобиография, 
резюме 
. –Скажите , к какому стилю будут относиться 
эти тексты? 
– Вспомните и скажите, что называется 
стилем языка. Назовите все стили русского 
литературного языка (лат. Остроконечная 
палочка… качество написанного)
Задание. Сравните несколько текстов на одну и 
ту же тему, обладающих признаками различных 
стилей. Определите, к какому стилю относится 
каждый текст.
Текст 1
Гроза – атмосферное явление, заключающееся в
электрических разрядах между так 
называемыми кучево-дождевыми облаками или 
между облаками и земной поверхностью, а 
также находящимися на ней предметами. Эти 
разряды-молнии сопровождаются осадками в 
виде ливня, иногда с градом и сильным 
ветром...(научный)
Текст 2
До ближайшей деревни оставалось еще вёрст 
десять, а большая темно-лиловая туча, 
взявшаяся бог знает откуда, без малейшего 
ветра, но быстро продвигалась к нам. Солнце, 
ещё не скрытое облаками, ярко освещает её 
мрачную фигуру и серые полосы, которые от 
неё идут до самого горизонта. Изредка, вдалеке 
вспыхивает молния и слышится слабый гул, 
постепенно усиливающийся, приближающийся 
и переходящий в раскаты, обнимающие весь 
небосклон… (художественный)
Текст 3
Как передаёт наш корреспондент, вчера над 
центральными районами Пензенской области 
прошла небывалой силы гроза. В ряде мест 
были повалены телеграфные столбы, порваны 
провода, с корнем вырваны столетние деревья. 

Ответы уч-ся

Заполняют таблицу 

ФО
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В двух деревнях возникли пожары в результате 
удара молний.    (публицистический)
Текст 4
Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре 
после полуночи над районным центром и 
прилегающей к нему местностью пронеслась 
сильная гроза, которая продолжалась около 
часа. Скорость ветра достигала 30-35 метров в 
секунду. Причинён значительный ущерб 
собственности нескольких колхозов, 
исчисляемый сотнями тысяч рублей.  
(официально-деловой)
Текст 5
Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь
ли, я человек не робкого десятка, да и то 
испугался насмерть. Сначала всё было тихо, 
нормально, я уже собрался было лечь спать, как 
вдруг сверкнёт ослепительная молния и 
бабахнет гром, да с такой силищей, что весь 
наш домишко задрожал...(разговорный)
Графический органайзер
Задание: перед вами лежит сетка таблицы 
“Официально-деловой стиль” с 
незаполненными столбцами:

Цел
ь

Сфера 
применения 
(использован
ия)

Особен
ности 
стиля

Жа
нр
ы

Лек
сик
а

     

А также опорные карточки с определённым 
содержанием:

В 
соот
ветс
твии
с 
пост
анов
лени
ем,
при
ним
ая 
во 
вни
ман
ие, 
след
ует 
зави
зиро
вать,

Уст
ав, 
код
екс
, 
зак
он, 
при
каз,
ука
з, 
дов
ере
нн
ост
ь, 
рас
пис
ка, 
акт,
объ

Пер
епис
ка 
граж
дан 
с 
учре
жде
ния
ми, 
учре
жде
ний 
друг
с 
друг
ом, 
сост
авле
ние 
госу

Инф
орма
ция

Логичность и 
краткость 
высказывания.
Предельная 
точность 
изложения, 
которая должна 
исключить 
разное 
толкование
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необ
ходи
мо 
обра
тить
вни
ман
ие и 
т.д.

явл
ени
е, 
инс
тру
кци
я, 
про
ток
ол, 
зая
вле
ние

дарс
твен
ных 
доку
мент
ов и 
дело
вых 
бума
г

Ваша задача заключается в том, чтобы 
определить, к какому из озаглавленных 
столбцов таблицы относится каждая опорная 
карточка, и переписать ее.
ПРОВЕРКА ПО ОБРАЗЦУ. Слайд 
Блиц-опрос
1.Назовите, какие тексты относятся к 
официальным документам, а какие к деловым 
бумагам.
2.Назовите сферы применения деловых бумаг.

Выполнение 
практических 
заданий

ЗАЯВЛЕНИЕ.
-1. – Перед вами заявление о приёме в 
школу. 
– Почему это заявление вызывает смех?
(Из-за неуместного употребления 
эмоционально окрашенной лексики).
– Исправьте ошибки.
 – Какие требования предъявляются к
оформлению заявления? 
                                 
ПРОВЕРКА по образцу.
ЗАДАНИЯ :   
1 группа пишет заявление о разрешении 
организовать мероприятие.
2 группа пишет –заявление о приеме на 
работу.
3 группа –заявление об освобождении от 
занятий.
Автобиография .
– Различают две разновидности автобиографии:
автобиография – официальный документ и 
автобиография – литературное произведение. В 
деловой автобиографии соблюдается строгая 
хронологическая последовательность 
изложения фактов. Пишется она по 
определённому плану официальным языком. 
Освещение пунктов плана точное, лаконичное, 
сжатое. Порядок слов преимущественно 
прямой, предложения повествовательные.
При написании автобиографии как 
литературного произведения авторы (писатели, 
художники, артисты) совершенно свободны в 
выборе материала и языковых средств, а также в

Взаимопроверка 
групп

Взаимооценивание  
(обмен постерами)
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определении композиционной структуры.
Как деловой документ автобиография состоит 
обычно из следующих элементов:

Задание. Прочитайте тексты и сопоставьте их. 
Какой из текстов содержит лишнюю для 
деловой бумаги информацию? Какой относится 
к официально-деловому стилю речи? Являются 
ли тексты официальными автобиографиями? 
Почему?

- О чём забыл Марат, когда писал 
автобиографию? 

Резюме  Слово учителя. 
     ХХI век характеризуется как век деловых 
взаимоотношений на различных уровнях. 
Деловые бумаги занимают все большее место в 
жизни современного человека. Возрастает роль 
правильно оформленных документов в 
профессиональном определении, успешном 
трудоустройстве, поскольку о грамотности и 
способностях человека судят и по написанным 
документам. 
Вы ищете работу? Вас просят прислать резюме. 
Что это такое? Как его писать? Многих эти 
вопросы ставят в тупик.
(пример Резюме)
Работа с учебником . Упр 146Г стр 93 
-Какие требования предъявляются к резюме? 
Допишите предложения. -Расскажите , каким 
должно быть ваше резюме.
Задание: написать резюме (фрагмент, так как 
рабочей биографии еще нет), сделав акцент на 
личностных и деловых качествах («презентация
себя»).

Ответы уч-ся 

Сообщение ученика. 
«Резюме».

Итог урока Итак, подведем  итог урока. 
-Чему научились на уроке? (писать деловые 
бумаги)
-Где пригодятся эти знания?
-  Выбор  профессии  –всегда  сложный  первый
шаг.   Но среди вас есть ребята ,  которые уже
сделали свой выбор. 
    Чтобы правильно  выбрать  профессию,  не
ошибиться в правильности выбора, необходимо,
прежде всего, знать самого себя. Есть в русском
языке хорошее выражение - «найти себя». Как
вы его понимаете? (Узнать себя, открыть в себе
таланты, способности,  дарования. Узнать, что
тебе  нравится,  чем  ты  хочешь  заниматься.
Найти  своё  призвание.)  Поиски  себя  -  это
длительный процесс. Но выбор когда - то нужно
будет сделать.  Ищите себя! Найдите себя! А в
этом вам поможет Формула успеха! 

Выступление детей. 
Защита проектов 
«Мой выбор»

Раздаются формулы 
успеха

ФО
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Рефлексия Учащиеся оценивают значимость занятия, 
применяя метод незаконченного предложения. 
1. Сегодня на занятии я узнал (а) 
_____________________________________.
2. Я научился (лась) 
_________________________________________
_______.
3.Мне пригодится в будущем  
________________________________________.
4.Мне понравилось (не понравилось) на занятии
________________________. 

                

АМЕТОВА МАКБАЛ ЕСИМОВНА
Шымкент қаласы № 103 жалпы орта білім

беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі 
 

School № 103

Unit: Hot and Cold

Teachername: AmetovaMakbal

Date: 04.02.2022

Grade: 4Ә Numberpresent:  

Theme of the Open 
lesson:

Weather 

Learning objectives(s) 
that this lesson is 
contributing to

4.L9 recognise  words that are spelt out from a limited rung of general and  curricular 
topics 
4.S1 make basic statements which provide information on an increasing  range of   
general and some curricular  topics
4.W5 link with some support sentences  using basic coordinating connectors
4.UE10   use common present continuous forms, including short answers and 
contractions, to talk about what is happening now and future arrangements on a 
limited range of personal and familiar topics/ using –ing forms swimming, spelling as
nouns to describe familiar and classroom activities.Talking about possibilities: 
English Modal Verb “Can”

Lessonobjectives Learners will be able to:
recognise and use target language correctly with clear pronunciation and good 
comprehension of written and spoken familiar words in simple sentences talk about 
the weather; to talk about summer and winter activities,learn more new words about 
weather,enlarge new vocabulary and pay attention for the pronunciation and 
knowgrammer rule of  Modal verb “Can”

                Lesson plan
Plannedti
mings

Teacher'sactions Pupils` actions Assessment Resources

2
min

ORGANISATION MOMENT: 
Teacher greets students
Good morning dear pupils!
We have guests.Your greetings to your teachers

Students respond 
to greeting  and 
take their 

A
snapshort(star
ting point for
teaching and

T------Ss

Ss----T
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places.Greet 
teachers

learning)

5 min
Revision Moment:
Teacher checks the home task and asks students
about home work(Seasons,months,winter and 
summer activities)
1.Two or three pupils are invited to revise 
vocabulary of the last lesson

2.How many seasons in a year?

3.How many month in a year?

4.Students, I want to read you one poem, try to 
guess what season is it?
This is the season when mornings are dark.
And birds do not sing in the woods and the 
park.
This is the season when children ski
And Grandfather Frost brings the New Year 
Tree.
My dears do you know any proverbs or poems 
about weather?

Students answer 

They introduce 
words that had 
learnt from the 
previous lesson
Learners reply 
there are 4 seasons:
Winter,Spring,Sum
mer and Autumn

There are 12 
months:
January,February,
March,April,May,J
une,July,August,Se
ptember,October ,
November and 
December.

Learners say that 
this poem is about 
winter

Pupils respond and 
show their 
knowledge in 
knowing proverbs 
and poems

Formative 
assessment

Internet 
Resources

10
min

2min

MAIN PART
Introducing new material
And now boys and girls let’s watch video
Teacher asks pupils what they are going to 
speak about.
Teacherprojects  images to pupils  which 
learners have to scan to identify  and learn new 
material from slides and videos.

Pupils' books opened. 
New words:
1.Thunder and lightning
2.Avalanche
3.Storm
4. Flood
5.Hail
6.Tornado.

Students watch 
video

They reply

Students watch 
slides  and repeat 
after the 
pronounciation of 
native speakers.

Learners write new
word 

Ss read and 
respond

Evaluative 
assessment

Evaluative 
assessment

Power Point

Smiles 4
Pupils book
P 74.Ex 17

Didactic
material
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3min

3min

2 min

3  min

3 min

3 min

4min

3min

Thinking Cap
Match the short dialogues to some of the words 
in Ex 16
Teacher divide pupils into 2 groups:( they 
choose cards from the box)1.Winter group and 
2.Summer group
Learners throw the box and talk about winter or
summer activities
Warming Up
It’s a windy day in London Town,
London Town,London Town.
It’s a windy day in London Town.
A windy ,windy day!
It’s a rainy day in London Town,
London Town,London Town.
It’s a rainy day in London Town.
A rainy ,rainy day!
English grammar rules
Modal verb “Can” is explained
Examples:

Students play a 
game by throwing 
the box and 
naming the 
activities one by 
one.
Summer activities: 
surfing, skating, 
camping,cycling,s
wimming.
  Winter activity: 
skiing, 
snowboarding,skati
ng,
Making 
snowman,hockey,sl
edding,playing 
snowballs

Pupils sing a 
song(when the 
song is about  a 
windy day children
take ribbons,when 
about a rainy day 
they take 
umbrellas)

Learners listened 
and followed the 
act or process of 
explaining

Learners have to
put cards into

appropriate,empty
places

Learners repeat 
actions by 
watching video

Students  describe 
the pictures with 
their own words, 
using three or four 
sentences

Verbal
evaluation

Evaluative
assessment

Selective 
response 
assessment

Evaluative 
assessment

https://youtu
be.com/watc
h?
v=_yYBRqt
1xU0&featur
e=share

Power Point

Didactic 
material

https://youtu.
be/M6LoRZ
sHMSs

Didactic 
material
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I can open the window.
I can’t open the window.
Can I open the window?
Teacher make to clarify grammar rule and make
it understandable
Making sentences
(Using modal verb “Can”)
Warming up
Teacher puts on the song”If you are happy and 
you know it”
Describing
Teacher shows to the cards on the desk.
Now, pupils can you come and take card one by
one.You should describe them
Let's Play!
 Divide the class into two teams, A and 
B(summer and winter) Explain the game. The 
team that finishinstructionsfirst wins the game.
Find and Circle 
Teacher gives learners two papers

Learners make new
word from letters:
Thunder and 
lightning,
Avalanche,
Storm, Flood,
Hail, Tornado

Ss Circle the 
natural phenomena
in the pictures

Diagnostic 
assessment

Mutual
evaluation

Mutual
evaluation

Didactic 
material

Didactic 
material

2
  min

ENDING THE LESSON:
Well,do you have any questions?
- Evaluation of the lesson
Give the home task 

If studens have 
questions they ask

Feedback Didactic 
material

Additional information
Differentiation-how do you
plan to give more support?
How do you plan to 
challenge the more able 
learners?
-Setting students up for 
learning
Support for weaker 
students:working in 
pairs/groups,phrases(indivi
dual, small group,whole 
group)

Challenges for more able 
students:encouraged to do 
more writing;assist weaker
students

Assesment-how are you planning to check 
learner’s learning?

-Monitoring
-Informal assessment
-Peer assessment
-Checking the task
-Feedback on the work
-Screenings
-Determine their Specific reading, writing  
and levels.

Cross curricular links
 Health and safety check 
ICT links 
Values links
Curruculum objects

Reflection
Were the lesson objectives / learning objectives 
realistic?
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and why?

The lesson objectives  and learning objectives were 
realistic – yet challenging – expectations.
Objectives were Specific,Measurable,Attainable,Relevant 
and Timely.
Some review formats I’ve found successful.

39



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б.ИЗМБЕРГЕНОВА
ЖШC «Айзере»бөбекжайының тәрбиешісі

Маңғыстау облысы .Ақтау қаласы

Тақырыбы: Зере әженің үйінде.
Мақсаты: Балаларды құрбыларын сыйлап,үлкенге құрмет көрсетуге үйретіп,ұлттық әдет -ғұрып,салт- 
дәстүрлерімізді бойына сіңіріп,имандылыққа тәрбиелеу. 
Керекті құралдар: Киіз үй ішіндегі ұлттық ойын бұрышы.Тоқыма бұйымдарынан ұйымдастырылған 
көрме.Жерге төселген кілем,үстіндегі әдемі құрақ көрпелер.Әженің ақ жаулығы,ұршық,асық салынған 
қоржын,түскиіз,тостағанға салынған құрт,бауырсақ,шана,екі лақтың костюмі,ханның тақиясы,кісінейтін ат.
Іс-әрекетінің барысы: Күй табақтан әдемі әуен естіліп тұрады.Шымылдықпен бөлінген бөлме ішінде әже 
ұршық иіріп отырады. Балалар ертеңгілік шеңберге тұрып тілек айтады.

-Амансың ба, Алтын күн!
-Амансың ба,Жер-Ана!

Тәрбиеші: Балалар,қазір біз Зере әженің үйіне қонаққа барамыз.Ол үшін бәріміз мына шанаға отырайық.Ол 
қатты зырғанайды.Сондықтан шанадан құлап қалмауға тырысайық.Бір- бірімізден мықтап ұстап отырайық.Ал 
мынаны ақ жаулықты әжеге сыйлаймыз.(Балаларбір- бірінен ұстап,көздерін жұмып отырады).
Тәрбиеші: Жер беті аппақ.Атшана зулап,сырғанап келеді.Алдымыздан қоңыр салқын жел еседі.Таза ауаны жұта
бергің келеді.Міне,атшана тоқтай бастады.
Балалар,Зере әженің де үйіне келіп қалдық.Қане аяқ киімдерімізді шешіп,әдемілеп жинап қоялық.
(Есік қағылады,шымылдық ашылады)
Балалар: Сәлеметсіз бе,Зере әже!
Әже: (Ұлдарға қарап):Ұлдар,бірінші қыздарды төрге шығарыңдар.Атам қазақ қыз баланы құрметтеген.Қыз 
баланы босағаға отырғызбаған.Сондықтан қыздарды әр уақытта сыйлаңдар.Сыйластық деген жақсы болады.
Ал,қыздар сендер де әдеп сақтаңдар.Ата –бабамыз «Гүл жердің көркі,қыз өссе елдің көркі»,деп-даланы гүлге 
теңеген.
Асық ойнаған азар,доп ойнаған тозар.
Бәрінен қой бағып,жүн түткен бала озар,
Деп-үлкендер айтып отыратын.
Енді,мына жұмбақты шешіп көріңдерші,
 Жұмабақ:
Шыр көбелек айналар,
Беліне жіп байланар.(ұршық)
Балалар: Ұршық
Әже:Олай болса, мен сендерді осы ұршықтың құрлысымен.Мынау басы,сабы,ортасында дөңгелек-тасы 
бар.Ұршықты былай шыр айналдырған кезде жіп ширатылады.Жіпті осылайша иіреді.
Жіпті жүннен иіреді.Жүнді біз қойдан,ешкіден,түйеден аламыз.Ешкіден алынған майда жүнді түбіт деп 
атаймыз.
Тәрбиеші:Әже,балаларға жүннен тоқылған бұйымдарды көрсетесіз бе?
 Әже:Әрине ,қарағым.Міне алдарыңдағы орамал,кеудеше,қолғап,шәркей.
Осыларды тоқу үшін,жіпті иіріп алған соң,оны екі сыммен немесе бес сыммен тоқиды.Ал тағы түтілген жүннен
түскиіз,текемет , киіз басады.Қыздарым,мынау түскиізді аяқтай алмай отыр едім,сендердің келгендерің қандай 
жақсы болды.Көмектесіп жіберіңдерші?(Балаларға жүнді бөліп береді,салфетка үлестіреді.Балалар жүнді 
түтіп,сызылған үлгінің үстіне жүнді жапсырады)
Әже:Түскиіз әдемі болу үшін жүнді бояйды.Міне мынау қызыл,жасыл,ақ,қара түске боялған жүндер.
(Балалар ақ мата үстіне,түсті жүнді үлгі түсіне сәйкес желімді жағып жапсырады.Әжеге тәрбиеші көмек 
көрсетеді)
Жұмыс аяқтала келе музыка ойналады.Осы сәтте екі лақ келеді.Олар балаларды ыммен тұрғызып,би билейді.
Тәрбиеші: Қандай ақылды лақтар?Жақсы сергіп қалдық қой.Лақ туралы кім тақпақ айтады?
Бала:
          Секеңдемей, лағым,
          Енеңді тыңда,шырағым.
          Тыңдау үшін жаралған
           Тікірейген құлағың.
Бала:
         Шөре -шөре ,ешкім 
          Дайын шөбің,жейтін жемің
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          Орамал,жемпір тоқу үшін 
          Түбітің бізге керек сенің.
Тәрбиеші:Әже сізге арнап балалар»Қошақаным» әнін орындап береді.
Хор:«Қошақаным»
Әже бата береді:
Көтерейік білекті,нұрға бөлеп жүректі.
Бөбекке бата берейік,ағынан айтып тілекті.
Сәбиіміз сүйкімді болсын!
Өнер-білімге икемді болсын!
Бәйтеректей бойшаңдап,
Өрен,өршіл,өркенді болсын!
Жақсы жолды таңдасын,
Жамандық тәлім алмасын!
Әумин!
Тәрбиеші әженің иығына орамал жабады.
Әже балаларға құрт,бауырсақ таратады.Балалар әжемен қоштасып,балабақшаға қайтады.

* * * * *

АКТАНБЕРЛЫ Г.М.
Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі

ШҚО, Абай ауданы, Тоқтамыс ауылы
Ж.Молдағалиев атындағы орта мектебі» КММ

                                                           
Ұйымдастырылған ашық оқу қызметі

Білім беру саласы: Әлеуметтік орта
Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі: Қоршаған ортамен таныстыру.
Тақырыбы: «Құстар - біздің досымыз»
Мақсаты:
 Табиғатты сүюге баулу, балалардың құстар туралы түсініктерін кеңейту, құстардың пайдасына тоқталу.
 Құстар туралы тақпақтар, мақал-мәтелдер айтқызып сөздік қорын байыту.Құстар жөнінде жұмбартар 
жасырып ойлау қабілеттерін дамыту. Байланыстырып сөйлеуге үйрету.
 Табиғатқа деген мейірімін ояту, адамгершілікке баулу.Құстардың түрлерімен таныстырып, оларды 
ажырата білуге үйрету.
Әдіс-тәсілдері:Түсіндіру, сұрақ-жауап,шаттық шеңбер, ойын, тақпақ.
Көрнекіліктері:Құстардың суреттері, ұялардың суреттері.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыс:Құстар туралы тақпақтар үйрету.
Билингвальды компонент: құстар – птицы – birds, дос – друг – friend.

Оқу іс-әрекет
кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Баланың іс-әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушы

Шаттық шеңбері:
Табиғат біздің анамыз
Табиғатқа баламыз
Иіліп сәлем береміз
Біз әдепті баламыз

-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Көктем мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер 
болып жатыр?
-Көктем мезгілінде неше ай бар?
-Атап айтыңдаршы.
-Дұрыс-ақ, жарайсыңдар.

Балалар шеңберге тұрып 
бірге орындайды

-Көктем мезгілі
-Күн жылына бастады, қар 
еріп суға айналды. Ағаштар 
бүршік жара бастады, 
құстар жылы жақтан ұшып 
келді.
-Үш ай
Наурыз, сәуір, мамыр.
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Іздену 
ұйымдастырушы

-Ал кәне балалар орнымызға отырып, оқу іс-
әрекетімізді бастайық.
-Балалар, біздің кең байтақ жеріміздің табиғаты өте 
сұлу, әрі әдемі. Біздің жерімізге жетер ешбір мекен 
жоқ.Балалар біз немен демаламыз? Нені басып 
жүреміз? Ал су не үшін керек?
-Дұрыс, балалар, ауамен дем алып, суды ішеміз. 
Осының бәрін, бізді қоршаған ортаны бір сөзбен 
табиғат деп атаймыз.Бүгін біз оқу іс-әрекетімізде осы 
табиғатымызға әдемі көрік беретін құстар жөнінде 
әңгімелейміз.
-Балалар, мына суретте ненің суретін көріп 
тұрсындар?

         
Осы құстардың атын атап айтыңдаршы.
-Балалар құстар туралы не білесіңдер?
-Дұрыс-ақ, олар адам өміріне, табиғатқа үлкен пайда 
кетіреді.Сондықтан біз оларды қорғауымыз керек.
Дидактикалық ойын: «Дауысынан ажырат»
Мақсаты: Берілген құстардың дауысынан ажырата 
білуге үйрету.
Жұмбақ:
Қонып алып жарға,
Қарқылдайды ......(қарға)
(Топқа көңілсіз қарға кіреді)
-Сәлеметсіз бе, қарға! Сен қайдан ұшып келесің? 
Неге көңілсізсің?
Қарға: -Сәлеметсіз бе, балалар! Қарқ-қарқ-қарқ! 
Менің қарным аш, қонатын ұямда жоқ, тоңып жем 
таба алмай ұшып келе жатып, сіздердің топтарыңызға
байқамай ұшып кіріп кетіппін, кешіріңдер! Қарқ-
қарқ-қарқ! Маған көмектесіңіздерші.
-Ой, қарға, келгенің жақсы болды! Сен мұңайма, 
қамықпа! Балалар құстар жайлы әңгімелесіп жатыр 
еді. Олар табиғатты, құстарды жақсы көреді, аялай 
біледі, қорғай біледі. Саған да көмекткседі. Кел 
төрлет, бізбен бірге бол!Балалар қарғаның көңілін 
көтеріп, тақпақ айтады.
Тақпақтар:
Қарға, қарға, қарғалар,
Қар үстінде жорғалар
Боран соқса қар болар,
Бұтаға қонар қарғалар.

Қос қанатын иіп ап,
Жарға келіп қонады.
Қара киім киіп ап,
Балшықтан үй соғады.
Құс сұлуы аққумын
Табиғат көркін сыйлаған.
Мылтығын кезеп еш мерген
Атуға көзін қимаған.
-Балалар, біз құстар туралы мақал-мәтел білеміз бе? 

Балалардың жауабы

Құстардың
Қарға, аққу, үйрек 
қарлығаш, тоқылдақ, 
сауысқан, қаз, т.б.
Құстар біздің досымыз, 
олар ағаштарды құрт- 
құмырсқалардан 
қорғайды,ағаштардың 
жайылып жақсы өсуіне, 
түрлі жәндіктерден 
тазаруына көмектеседі.
Балалар қызығушылық 
танытып ойнайды.

Сәлеметсіз бе?

Балалар тақпақтар айтады.

Балалардың жауабы.
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Кәне кім айтады?
Құс төмен ұшса жаңбыр жауады,
Жоғары ұшса күн жылынады.

Сауысқан шиқылдаса жақсы хабар
естиміз.

Құстар – достар
Қыста құсқа жақсылық жасасаң
Жазда жақсылығыңды өтеп береді.
Сергіту сәті:
Қарлығашқа ұқсайық
Кәне қант жазайық
Қарлығаш боп ұшайық
Ұшып-ұшып алайық
Бір-екі-үш
Қарлығаш боп ұш
Төрт-бес-алты
Қарлығаш боп қалқы
Жеті-сегіз-тоғыз-он
Қарлығаш боп қон.

-Балалар, орнымызға отырайық -Балалар, суретке 
қараңдаршы.нені көріп тұрсыңдар?
-Дұрыс-ақ, ұяларды көріп тұрмыз.Ұялар ағаштан, 
балшықтан, ағаштың бұтақтарынан, шөптен жасалған
екен. –Ал балалар, ендеше біз қарғаға ермексаздан ұя 
жасап, сыртын әдемілеп фасоль жапсырып береміз.
Тапсырма: «Ұя құрастыру»
Мақсаты:балаларды өз бетімен жұмыстануға 
дағдыландыру. Сонымен бірге аулаға құстарға ұя 
жасап, балалар құстарға жем берді.

Балалар серігіп қимылдар 
жасайды.

Ұялар

Балалар топтасып, бірігіп 
жұмыстанады

Рефлексивтік 
коррекциялаушы

-Балалар, бүгінгі оқу іс-әрекетін нелер туралы 
әңгімеледік?
-Қарғаға не жасап бердік?
-Сендерге бұл оқу іс-әрекеті несімен ұнады?
Балаларды мадақтап оқу қыметін қортындылау.

Балалардың жауабы

Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: Табиғат өзгерістерін біледі.
Қандай түсініктерді игерді: Табиғатты бағалау, аялау, қорғау қажеттілігін түсінеді.
Меңгерген іскерліктері мен дағдылары: Құстарға қамқорлық көрсетуді, даусын ажыратуды.
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МУРТАЗИНА ЛЮДМИЛА ЖАНБОЛАТОВНА
Музыкальный руководитель ДО № 15 «Жидек» 

Конспект  организованной учебной деятельности в средней группе 

Тема: " Колыбельные песни"
Задачи : Воспитывать любовь к народному творчеству, колыбельной песне.
Материал : Люлька, предметы русского быта, кукла, маски кота и собачки, аудиозапись.
Ход: Заходят и рассаживаются по лавкам.
- Давным-давно мамы, укладывая своих малышей спать, пели им песенки. Как вы думаете, как они назывались?
Дети: -Колыбельные.
- Правильно! А называются они так потому, что исполнялись у колыбели. Они должны были помочь маме 
уложить ребенка спать, убаюкать его. А вам поют мамы колыбельные песни?
В далекие времена мамы укладывали сових детей и напевали колыбельную тихим спокойным голосом.
( Раздается детский плач) 
Кто же это в люльке лежит? (Руководитель достает из люльки младенца)
- Мы разбудили его. Надо ему спеть колыбельную песню.
Отварилась тихо дверь и вошел усатый зверь.
Сел у печки, жмурясь сладко,
И умылся серой лапкой.
- Кто же это?
- Котя-котя, приходи, нашу детку усыпи.
(Котик сел и качает люльку)
- Нет, наш Ванечка не спит.
Собачка на улице лает,
Ему спать мешает.
Баю-баю-баю-бай, ты, собаченька,не лай,
И его ты не пугай,
А приди к нам ночевать,
В люльке Ванечку качать.
- Нет, не спит наш Ваня.
А, может, кто-то из вас уложит Ванечку? 
Давайте вместе споем песенку для него.
- Кто нам помогал укладыаать Ванечку?
- Какую песенку мы пели для него?
А колыбельная песня- это ласковая песня мамы. Мама поет и надеется, что ее малыш будет крепко спать . 
Потом он вырастет сильным, умным и добрым. 
Когда сегодня придете домой, попросите своих мам спеть вам на ночь колыбельную песню. 
Девочки, куклам своим пойте почаще колыбельные песни.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН
ДАМЫТУҒА ЖӘНЕ ЕРКІН СӨЙЛЕУГЕ ҮЙРЕТУДІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

САНГАРАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКОВНА
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті

Шетел тілі:   екі шетел тілі. 2 курс магистранты   
Диссертация жетекшісі: БЕРКИМБАЕВА СӘУЛЕ КЕНЖЕБЕКОВНА

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.
                                                
                   

Аңдатпа

Мақалада бүгінгі  таңда шетел тілін оқытудың басты мәселесінің бірі  қарым-қатынасты шетел тілінде
сөйлеуші ұлттың тілдік және әлеуметтік - мәдени ерекшеліктеріне сай дұрыс қолдана алатын білімді де, сауатты
оқушы даярлау болып табылады. Өйткені қазіргі нарық жағдайында шетел тілін, оның ішінде ағылшын тілін
меңгеру, шетел тілінде сөйлей білу өмірдің өзекті мəселесіне айналды. 

Сондықтан  өсіп  келе  жатқан  ұрпаққа  шетел  тілін  оқытуда  əр  түрлі  əдістемелік  жаңа  тəсілдерді
түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр.  

Ағылшын тілі — əлемдегі тілдер арасынан көркемдігі мен бейнелілігі, тазалығы мен сөздік құрамының
молдығы  жөнінен  дамыған  тілдердің  бірі.  Ауызша  сөйлеу  адам  арасындағы  қарым-  қатынасты  атқарады.
Ағылшын  тілінде  сөйлеуді  үйрету  үшін  қолданылатын  оқыту  əдісінің  мазмұны  оқушының  тілдік  қарым-
қатынаста  жинаған  білімінің,  қалыптасқан  дағдысының,  игерген  шеберлігінің  жиынтығына  байланысты.
Сөйлеуге үйрету мoнолог жəне диалог түрінде жүзеге асырылады. 

Мoнолог  жəне  диалог  түрінде  сөйлеу  іскерлігі,  біліктілігі  қарым-қатынас  əрекетінің,  ақпараттық,
регулятивтік, əдептік жəне сезімдік-бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады.

Ағылшын тілі  сабағында оқушылардың тілін дамыту,  білім-білік дағдыларын қалыптастыру,  сөйлеуге
деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру мақсатында қолданылатын əдістерге төмендегілерді жатқызуға
болады.  Сол  себепті  күнделікті  қолданылатын  әдіс-тәсілдер  мәтінді  оқуға,  сол  бойынша  ой  толғанысын
білдіруге, талдауға байланысты жіктеліп берілді.

Берілген әдіс-тәсілдер  жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне, жоғары оқу орнының оқытушыларына
және БАИ оқытушылары мен қызметкерлеріне, білім алушыларға арналған ХХІ ғасырда әлемнің көшбасшы
елдері  мен алпауыт мемлекеттерінің жетегінде кетпес үшін,  жас тәуелсіз  еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз
етуде еліміздің экономикасын көтеріп, өндірістерін жандандыру маңызды болмақ. 

Ол  үшін  ең  алдымен  отандық  білім  және  ғылымды  дамыту  қажет.  Әрбір  қазақстандық  қызметкер,
болашақ білікті кадрлар – бүгінгі студенттер, оқушылар мен жастар білімді болуы тиіс.

Кіріспе

Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында «Шетел
тілін оқытудың басты мақсаты — оқушыларға шетел тілінде қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде игерту»
деп көрсетілген . Өйткені қазіргі нарық жағдайында шетел тілін, оның ішінде ағылшын тілін меңгеру, шетел
тілінде  сөйлей  білу  өмірдің  өзекті  мəселесіне  айналды.  Сондықтан  өсіп  келе  жатқан  ұрпаққа  шетел  тілін
оқытуда əр түрлі əдістемелік жаңа тəсілдерді түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр.  

Ағылшын тілі — əлемдегі тілдер арасынан көркемдігі мен бейнелілігі, тазалығы мен сөздік құрамының
молдығы  жөнінен  дамыған  тілдердің  бірі.  Ауызша  сөйлеу  адам  арасындағы  қарым-  қатынасты  атқарады.
Ағылшын  тілінде  сөйлеуді  үйрету  үшін  қолданылатын  оқыту  əдісінің  мазмұны  оқушының  тілдік  қарым-
қатынаста  жинаған  білімінің,  қалыптасқан  дағдысының,  игерген  шеберлігінің  жиынтығына  байланысты.
Сөйлеуге үйрету мoнолог жəне диалог түрінде жүзеге асырылады. 

Мoнолог  жəне  диалог  түрінде  сөйлеу  іскерлігі,  біліктілігі  қарым-қатынас  əрекетінің,  ақпараттық,
регулятивтік, əдептік жəне сезімдік-бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады.

Ағылшын тілі  сабағында оқушылардың тілін дамыту,  білім-білік дағдыларын қалыптастыру,  сөйлеуге
деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру мақсатында қолданылатын əдістерге төмендегілерді жатқызуға
болады: 

Ағылшын тілінде еркін сөйлеп , жақсы нәтижеге жету үшін 6 дағдыны бірге жетілдіру  қажет reading/
listening/speaking/writing/vocabulary/  grammar.
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Sing a song   әдісі.
Берілген әннің текстін оқып, түсініп, бірге  қосылып айту. Әншінің артынан  қайталап, дәл солай етіп

көшіруіңіз керек.  Оны біз (Shadowing technique) техникасы  деп атаймыз. Әнді жаттап алу мақсат емес.  Ән
айтқанда  сіз  сөздерді  дұрыс  дыбыстауға   жаттығасыз  (Pronunciation).  Ішінде   кездескен  жаңа  сөздер  мен
фразаларды  VOCABULARY  бөлімінде түртіп, жазып  қойыңыз. Жаңа сөздерді дәл сол уақытта  жаттап алу
міндетті емес. Ол практика  барысында автоматтандырылады. Ең  бастысы – көп қайталау керек. Содан кейін
жаңа сөздерді автоматтандыру үшін USWU  әдісімен  жаттығыңыз.  U =Understand  S =Say   W=Write  U =Use

Жаңа сөзді үйренгенде бірінші мағынасын  түсініп алған абзал. Кейін сол сөзді бірнеше рет  қайталап
айтыңыз, сол кезде ол есіңізде көбірек  сақталады. Содан кейін ол сөзді жазып, бірнеше  мысал келтіріп сөйлем
құраңыз.  Жазып  қойыңыз.   Соңында  ол  сөзді  сөйлескенде,  жазғанда   шынайы   өмірде  көбірек  қолдануға
тырысыңыз.  Бұл USWU әдісі сөздік қорыңызды  кеңейтуге  үлкен  көмегін тигізеді.

Reading practice
Ағылшын тілінде тіл,көз,құлақ үшеуін бірдей жаттықтырған дұрыс. Ал кітап оқу процесінде сіз  үшеуін

де жаттықтыра  аласыз.Ол қалай?
Оқығанда дауыстап оқуыңыз керек.Сонда  сіздің көзіңіз көріп, тіліңіз дауыстап оқып,  құлағыңыз өзіңізді

тыңдап отырады. Бұл  әдіс барлық жағынан пайдалы. Өзіңіздің  деңгейіңізге байланысты   кітап таңдап, күнде
15 минут кітап оқуды әдетке айналдыру . Сонымен  қатар кітап немесе мақаланы оқып қана қоймай,  оның
түсінігін айта білу керек.

RETELLING әдісі.  
Cіздің  барьеріңізді  жеңіп,  ойыңызды  еркін   жеткізуге  көмегін  тигізетін  таптырмас  әдістердің   бірі.

Берілген мақаланы оқып болғасын  өзіңізге түсінігін айтып беру.

Video discussion
Қысқаша  сізге  ұнайтын  тақырыптарда   видеолар  қараңыз.  Әр  әдіске   15  минут  уақыт  жұмсасаңыз

жеткілікті.Видеоны  түсінбей  жатсаңыз  бірнеше  рет   қайталап  қарау.  Ішінде  кездескен   жаңа   сөздерді
VOCABULARY бөлімінде  түртіп,   жазып  алу.  Видеоны қарап  болған   соң  міндетті  түрде   өзіңізге  айтып
беріңіз.Қысқаша ғана, не туралы көргеніңізді айтып  үйрену.

Word  explainer
Ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін  ағылшынша ойлауыңыз керек. Ағылшынша сөйлегенде  әрине ең

бірінші сөздік қорыңыз кең болу  керек. Сонымен қатар әр сөзге  ассоциация  қалыптастырып үйрену.
Айтайын   деп  жатқан  ойыңызды   дереу жүйелеу   үшін  сол  сөйлемнің  солай  айтылу керек   екенін

сезінуіңіз керек. Ал мұның бәрін  автоматтандыру үшін түрлі техникалар  бар. Соның бірі WORD EXPLAINER.
Бұл  техниканы қалай  іске  асыра  аласыз?  Негізі  жаңа сөзді  қазақ тіліне  аудара  салмай оның мағынасын
ағылшынша  іздегеніңіз жөн. Сосын оны өзіңізге  түсіндіріп беруіңіз керек.

Мысалы: lazy сөзі (couch potato) IDIOM  идиомасы. It’s an adjective. It describes a per-son who doesn’t like
working. Instead  likes lying  in bed and doing nothing or watching TV. Who  prefers sleeping to working. A lazy
person.

POEM
Ағылшынша әдемі сөйлеу үшін , өлең  жолдарын мәнерлеп оқып жаттығыңыз.  Әрі пайдалы әрі қызық,

жанға жайлы,  демалдыратын жаттығулардың бірі.

PODCAST
Ағылшын тілінде өте  көп подкасттар бар. Подкаст тыңдағанда әр  сөзге үңілудің қажеті жоқ. Бастапқыда

жалпы  контекстті,  идеяны  түсінсеңіз   болды.  Сіздің  мақсатыңыз  –құлағыңызды   ағылшын  сөздерінің
айтылуына,акцентке  үйрету. Подкаст  сілтемелері ;learnenglish.britishcouncil.org  teacherluke.co.uk

Describing  pictures
Ағылшын  тілін  жетілдірудің  келесі  бір   әдісі–сурет  сипаттау.Суретті  сипаттау  барысында   сіз

грамматикалық конструкцияларды  автоматтандырасыз. Сөйлемді дұрыс  құрап үйренесіз. Сөздік қорыңызды
кеңейтесіз.Сурет  сипаттау  барысында   present  continuous   шағын  қолдануыңыз  керек.Сонымен  қатар  There
is/There are  конструкциясын қолданыңыз.
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Action Vocabulary MS (Mini Story )
Бұл әдіспен жаттығу  барысында сіз, ағылшынша сұрақтарға дереу, кідірмей  ойыңызды жинақтап жауап

беретін жағдайға  жетесіз. Ең бастысы жиі  жаттығып тұру керек. Бұл әдіспен жаттығу  үшін кез-келген әңгімені
алсаңыз болады. Қысқа  әрі  қызықты  әңгімені  сұрақ қоя отырып айту. Олқалай?Бір сөйлем беріледі. Артынша
сол сөйлемге бірнеше сұрақ қойылады.

Сол сұраққа ауызша дауыстап жауап  беру керек. Осылайша грамматикалық конструклияларды  ешқандай
ереже жаттамай ақ автоматтандырасыз.

Бүгінгі  ғаламдастыру,  жаһандaндыру  саясатының  аясында  ғылымдардың  даму  көкжиегін  жаңа
бағыттармен кеңейту, қайсыбір ғылым саласы болмасын, оны «адами факторлaрмен, адами құндылықтармен»
бірлікте қарастыру – адамзат өркениеті мен замана керуенінің алға тартып отырған кезекті талабы. 

Әлемдік  қолданбалы  және  теориялық  ғылымдардың  ішіндегі  негізгі  қоғамдық,  әлеуметтік
коммуникaцияның  жетекші  идеяларын  жүзеге  асыруда  мақсат  еткен  тіл  ғылымының  қaзіргі  бағыт-бағдары
ғасыр талабына толық жауап бере отырып,  «адaм – тіл – мәдениет» үштігінің аясындағы тың міндеттердің
шешілуін көздейді.

Қaзіргі тіл біліміндегі өзара туыс және туыс емес тілдерді салыстырмалы-салғастырмалы тіл білімінің
ұстанымдары мен әдістемелерін кең қолдана отырып зерттеу – отaндық және шетелдік тіл біліміндегі ерекше
дамып келе жатқан жаңа бағыттардың бірі.

* * * * *

КУРМАНГАЛИЕВА  БАЯН ЕРЛАНОВНА
Бастауыш  сынып мұғалімі

Алматы облысы, Талғар ауданы, Өстемір ауылы
«№ 14 ЖББ орта  мектебі» КММ

    
Тақырыбы : «Тәуелсіздік жетістіктері»
Мақсаты : Оқушылардың бойында отансүйгіштік сезім ұялату,ҚР  
                     Тәуелсіздік кезіндегі жетістіктерімен таныстыру.Қазақстанның ұлттық    
                    Патриотизмдік,азамматтық,құқықтық  қасиеттін  ояту.
Ресурстар: Мерекеге  сай  безендірулер, жылдардың  жетістігі,Президент 
                  суреті,техникалық  құралдар
Барысы:
ҚР Мемлекеттік  Гимн  ойналады 
Мұғалім:
-  Сәлеметсіздер  ме,  балалар!Жаңа  оқу  жылы  құтты  болсын!  Бүгінгі  білім   күніне   арналған  тәрбие
сағатымыздың тақырыбы «Тәуелсіздік жетістіктері» деп аталады.
Ағыл да тегіл арындап арман ағысы, бүтіндеп бойын бүрленді бүкіл бақ іші.
Жанданып жатыр жарасын жалап жазатын, табанын тұздан тоздырған түздің тағысы.
Қағанаттардан Қазақстанға жеткендей, қамшы салдырмас қазанаттардың шабысы.

Айбаты асқақ арыстандайын алыстым, Абылай болып жаныштым мысын Шарыштың.
Әлихан, Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек – алты алаш үшін құрбаны болған Намыстың.
Қайрат пен Ербол, Сәбира, Ләззат көз жұмған Желтоқсандағы ызғарлы желмен қағыстым –дей келе бүгінгі 
тәрбие сағатымызды  ашық  деп  жариялаймын!
  -Қазақстан өзін тәуелсіз ел ретінде жариялады. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл  
толып  отыр. «Тәуелсіздік   жетістіктері»  атты тәрбие сағатымыз  халқымыздың  тәуелсіздікке  жету  
жолындағы  ерлік  күресі  мен қазіргі Қазақстанның  жетістіктеріне  арналады.

Қазақстан жетістіктері:
1991 жыл: Айару

• 1-желтоқсанда  Қазақстан  Республикасының  президенті  болып  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев
сайланды.

• 16-желтоқсанда  Қазақстан  Республикасы  тәуелсіз,демократиялық  және  құқықтық  мемлекет  деп
жарияланды.

• 2-қазанда  Байқоңырдан  «Союз-ТМ-13» кемесімен  ғарышқа  қазақтың  тұңғыш  ғарышкері  Әубәкіров
Тоқтар Оңғарбайұлы ұшты.

• 29-тамызда ҚР президенті Н.Ә Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды.
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1994 жыл:  Кәусар
• Талғат Мұсабаев «Союз ТМ6» ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты.
• 5-желтоқсанда  Будапештте  Ұлыбритания,  Рессей  және  Америка  Құрама  Штаттарының  басшылары

Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне кепілдік беру туралы Меморандумға қол қойды.
• Наурыз  айында  ҚР  тұңғыш  президенті  Н.Ә.Назарбаев  Еуроазиялық  Одақты  құру  жөнінде  мәселе

көтерді.
• ҚР парламенті стратегиялық маңызды «Мұнай туралы» заң жобасын қабылдады.

1995 жыл: Рахымбек
• ЮНЕСКО шешімі бойынша ақыл-ойдың данышпаны қазақ халқының дана ақыны Абай Құнанбаевтың

150 жылдық мерейтойы атап өтілді.
• 1-наурызда  Қазақстан  Республикасының  президентінің  Қазақстан  халықтары  ассамблеясын  құру

туралы жарлығы шықты.
• 30-тамызда еліміздің Ата Заңы жаңа Конституция қабылданды.

1996 жыл: Сұлушаш
• 25 мамырда  Қазақстан  Республикасы және  Рессей  Федерациясы арасында  Достық,  ынтымақтастық

және өзара көмек туралы шартқа сонымен қатар Байқоңыр ғарыш айлағын пайдалану тәртібі туралы
келісімге қол қойды.

• ұлы ақын,жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың жылы деп аталып өтті.
1997 жыл:  Тұрсынхан

• Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы және қуғын-сүргіндерді еске алу жылы болып саналды.
• -20-маусым «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» заң қабылданды.
• Көші-қон және демографиялық агенттігі құрылды.
• 10-желтоқсан Ақмола қаласы Астана болып жарияланды.
• ҚР «Тіл туралы» заңы қабылданды.
• Білім заңы қабылданды.
• 11-желтоқсан Қазақстан халқына «Қазақстан 20-30» жолдауы қабылданды.

2002 жыл: Аяулым
• Елімізде денсаулық жылы болып жарияланды
• ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев ЕурАзЭК Мемлекетаралық Кеңесінің Төрағасы лауазымына сайланды.
• «Астана-Бәйтерек» монументі салынды.
• Алматыда Давос аясындағы Еуразиялық экономикалық саммит өткізілді.
• Түркістан қаласында қазақтардың Екінші дүниежүзілік құрылтайы болып өтті.

2013 жыл: Әмір
• «Әділет» және «Руханият» партиялары бірігіп жаңа бір саяси партия құрды және оның аты «Бірлік»

болып аталды.
• 2013 жылы EXPO 2017  өткізу құқығын алдық.

2016 жыл: Айша
• Тәуелсіздікке 25 жыл толды.
• Қостанай қаласына 80 жыл толды.
• Ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл 
• Ыбырай Алтынсариннің 175 жылдығы аталып өтті
• Қазақстандықтар олимпиадада барлығы 17 медаль (3 алтын,5 күміс,9 қола) алып, ел спорты тарихында

жүлделер саны жөнінен рекордтық көрсеткішке қол жеткізді
2019 жыл  12 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев   ҚРПрезиденті  болып  тағайындалды.

• 4-маусым Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Рәміздер күні
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы
   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының авторы – Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен
Ниязбеков  екенін  ұмытпаған  болармыз.Елтаңбаның  авторы: Шот-Аман  Уалиханов.Гимн  авторлары: Әнін
жазған: Шәмші  Қалдаяқов  болса, сөзін Н.Ә.Назарбаев пен Жүмекен  Нажмеденов.
Қорытынды:  1991-2021  жылдар  арасындағы 30 жыл  уақытта зымырап  өтіпті.Еліміз 30 жылда  қаншама
жетістіктерге  қол жеткізген. Қазақ  даласы  түрлі  тағдырды  басынан  өткізді. 

Қазіргі  таңда  еліміз әлемге  танылуда.50 елдің  қатарына  қосылудамыз. Жас  мемлекетіміз аз уақытта
жетістікке  қол  жеткізді.Еліміздің   тыныштығы  мен  қауіпсіздігі,  көпұлтты  халықтың   жрастығы,
ынтымақтығымыз Елбасының жасаған жұмысының нәтижесі  деуге болады. Олай  болса, еліміздің  келешегі
мен болашағы  сендердей  жас  буынның қолында. Қазақ елі мәңгі  жарқырай  берсін!
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ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА 
БАУЛУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ТОЛТЕБАЕВА БАЛЖАН АМАНДЫКОВНА
Директордың оқу жұмысын жөніндегі орынбасары

Шымкент қаласы «Аль Фараби атындағы мектебі» ЖШС 

Мектепте  білім   беру –  жауапты   іс.   Өйткені   мектеп  арқылы   жеке тұлға тәрбиеленеді. Бүгінгі
мектеп оқушысы-ертеңгі ел тізгінін  ұстайтын  азамат. Соңғы жылдары мектепте білім беру саласында заман
талабына  қажетті  жаңартылған  Өзгерістер  мен  зденістер  қарастырылуда.  Білім  берудің  мақсаты,  мазмұны
өзгерді. Соған сәйкес оқытудың жаңа технологиялары енгізілуде.

Білім  берудің  сапасын  жақсарту мақсатында  К.Окуниннің  «Проблемалық    оқыту»,    В.Шаталовтың
«Тірек   сигналдарын   пайдалана оқыту»,   Ж.Қараевтың   «Саралап  деңгейлеп   оқыту»,   М.Жанпейісованың
«Оқытудың  модульдік  технологиясы»  мектеп  тәжірибесінде  кеңінен  қолданылып  келеді.  Бұл  оқыту
технологиялары оқушыны жан-жақты дамытуға,  оқушының қызығушылығын оятуға,  оқу іс-әрекеті  арқылы
оқушының ойлау мәдениетін дамытуға негізделген.

Дәстүрлі оқыту жүйесінде оқушы - оқыту үрдісінің объектісі болып табылады. Оқушының білімді игеруі
көбінесе есте сақтауға, фактілерді жинауға, жаттауға негізделеді, ал білім берудегі жаңа технология бойынша
оқушы оқыту процесінің субъектісіне айналады да, ойлау іс-әрекеті танып процесін тудырады. Таным процесі
арқылы оқушының белгілі бір қасиет  қабілеттері қалыптасады, дамиды.

Қазіргі  білім  беру жүйесіндегі  озық  технология  -  мен  әдіс-тәсілдерді  ұтымды  пайдалану  оқушының
танымдық және ақыл-ой белсенділігін арттырады. Сондықтан да мектепте жеке тұлғаны дамытуға негізделген
әдіс-тәсілдер іздестірілуде. Мектеп кез-келген оқушыға жақсы білім беретіндей етіп құрылуы тиіс. Сол себепті
мұғалімнің алдында балаға «Қалай тиімді білім беру керек» деген мәселе тұруы тиіс.

Шығармашылық әрекет арқылы бір жағынан адамның іскерлігі мен қабілеттері жетілсе, екінші жағынан
материалдық рухани көзқарасы қалыптасып, адамзат мәдениетіне үлес қосылады.

Баланың  табиғи,  ашылмаған  мүмкіндіктері  неғұрлым  үйлесімді  толығырақ  дамыса,  ол  есейген  кезде
қызметті  де  соғұрлым  мазмұнды,  жан-жақты,  табысты  атқарады.  Шығармашылық  әрекет  арқылы  оның
жасампаздығы,  іскерлігі  қалыптасады.  Бастауыш  сынып  оқушыларының  шығармашылық  қызығушылығын
дамытуға жас мөлшері нағыз қолайлы синтезивті кез.

Дамыта оқытудың мақсаты - балаларға дайын пәндік білім. біліктердің белгілі бір жиынтығын берумен
шектелмейді. Кеңес дәуіріндегі дайын нұсқаулар мен бұйрықтарды орындайтын адамдарды тәрбиелейтін қазіргі
мектептерде орын алып отырған дәстүрлі оқыту жүйесі шығармашылық тапсырмаларды орындауға үйрететін,
оны қолдана білетін дамыған адамдарды дайындауға негіз бола алмайтындығын өмір көрсетуде. 

Сондықтан  біз  көтеріп  отырған  мәселені  нәтижелі етуде басшылыққа алатын нысана - дамыта оқыту
жүйесі болады. Оған сәйкес оқулықтар мазмұны қайта қаралып, олардағы сұрақтар, тапсырмалар, жаттығуларға
дамытушылық сипат берілді. Оқулықтар мазмұны шығармашылық тапсырмалармен толықтырылды.

Шығармашылық тапсырмаларды сұрыптау, оларды пайдалану кезінде, олар баланың өмірлік тәжірибесін
молайтып,  практикалық  іс-әрекет  дағдысын  қалыптастыру  көзделеді.  Оқулықтар  мазмұнында  ұсынылып
отырған  шығармашылық  тапсымалар  баланы  конвергенттік  (бір  бағыттағы,  жүйелі  логикалық)  ойлаудан,
дивергенттік (логикадан ауытқу) баланы ойлауға үйрететіндей етіп лайықталынып беріледі. Өйткені баланың
шығармашылық тапсырмаларды орындауға  арналған  қабілеттерін,  дамуы осы дивергенттік  ойлаумен  тығыз
байланысты. Сабақтардың практикалық бағытын күшейту, білімді жаңа жағдайға тасымалдай білу, сол арқылы
өзінің ашқан «жаңалығының» қуанышын сезінетіндей болуы қарастырылды.

Оқушының дарындылығы жоғары болған  жағдайда  шығармашылық тапсырма орындау барысында  өз
тұжырымын дәлелдейді. Қажет жағдайда пікірталас туғызады, өз түсінігін жеткізе біледі. Өзіндік ойлауы мен
топшылауы басым болады. Кез  келген мұғалім үздіксіз  ізденіп,  оқушыға қажетті  ақпараттар  жинап,  бүгінгі
болатын әрбір сабағына аз да болсын жаңалық енгізуге ұмтылуы керек. 

Ұлы педагог Макаренко: «Никакие рецепты не помогут, если в самой личности воспитателя есть большие
недостатки» деген  тұжырымына  сүйенсек,  мұғалім  тек  сабақты түсіндірумен  ғана  емес,  қимыл-әрекетімен,
сөйлеген сөзімен, басқаларымен жасаған қарым-қатынасымен оқушыға өнеге беретіндей болуы қажет. Білім
сапасын көтерудегі ең басты тұлға-мұғалім.

Мектепте оқитын әрбір баланың терең білім алуына қалай жетуге болады? Психологиялық зерттеулер
бойынша, баланың білім алуындағы кемшіліктің себептерінің бірі-баланы жақсы көрудің жетіспеушілігі мен
баланың өзін  төмен бағалауы.  Мұғалімнің  міндеті-баланың өзіне  деген  сенімін  арттыру,  өзін  тұлға  ретінде
сезінетіндей мүмкіндік ашу. Өзін тұлға ретінде сезінген бала әрқашан өмірде өз жолын таба алады.
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ 

ТАСИМОВ ГАЛЫМ ГАЙНИЕВИЧ
Дене шынықтыру мұғалімі

Қарағанды республикалық «Жас ұлан» мектебі

Болашақтың бүгінгі де нұрлы болуына ықпал етіп адамзат қоғамын алға апаратын күш тек білімде ғана.
Қай  елдің  болмасын  өсіп-өркенуі,  өркениетті  дүниеде  өзіндік  орын  алуы  оның  ұлттық  білім  жүйесінің
деңгейіне,  даму  бағытына  байланысты.  Осыған  орай  Қазақстан  мектептерінің  ұлттық  моделін  жасауға  ұлт
болашағы – дені сау ұрпақ тәрбиелеу мақсаты алдымызда тұр. 

Білім  берудің  жаңа  мазмұнын  енгізу  мақсатында  мектепте  сын  тұрғысынан  ойлау  мен  жазу,
дидактикалық бірліктерді ірілендіру, дамыта оқыту; денсаулықты сақтау технологияларын қолданылуда. Соның
ішінде дене шынықтыру пәнінің ажырамас бір бөлігі ретінде денсаулық сақтау технологиясын ерекше атауға
болады.  Денсаулық сақтаудың үш құрамдас бөлігі: психологиялық, медициналық, педагогикалық қызметтер. 

Дәрігер,  психолог,  педагог  қызметтерінің  өзара  біріккен  әрекеттері  мұғалім  мен  оқушы  арасындағы
оқытудың ұтымды әдісін таңдап алуға баланың психологиялық және физиологиялық дамуына сәйкес әсерін
тигізеді. Мектеп қабырғасындағы оқушылардың психологиялық жығдайының қалыптасуына, дамуына қолдау
жасау психологиялық қызметтің міндеті болып табылады. Дене шынықтыру сабағында оқу процесін ұтымды
ұйымдастыру үшін дәргерлік-психологиялық зерттуе нәтижесін есепке ала отырып жүргізіледі. 

Мектептегі  дене  тәрбиесі  бүкіл  оқу-тәрбие  жұмысының  бөлінбес  бөлігі,  өйткені  ол  оқушылардың
өмірге дайындауда маңызды орын алады. Балалардың денсаулығын сақтап нығайтады, жан-жақты үйлесімді
дамытып жетілдіреді.  Балалардың денсаулығын сақтау мақсатына жету үшін  сабақ  және оның әдістемелері
оқушылардың жас ерекшеліктеріне және дәрігерлік-психологиялық зерттеу нәтижесіне қарай жоспарланады.
Мұнда денсаулығы күшті, дене дайындығы орташа және іріктелген дәрігерлік топтарға саралап оқыту, үзбей
үйрену ұстанымдарын қатаң сақтау қажет. Сабақ барысында: фронталды – жалпыға бірдей, тасқынды, топтық,
ауысымды, жекеше, ойын әдістері, сабақтың тығыздығы оқушы тұлғасының дене дайындық деңгейінің жалпы
дамуына әсерін тигізеді. Дәрігерлік-психологиялық диогностика – коррекция негізінде анықталған іріктелген
дәрігерлік топқа жекелеме қарым-қатынас жасап жаттығулар ұсынылады. 

Барлық сыныптан тыс спорттық – көпшілік жұмыстар оқу үрдісімен байланысты құрылып, мектепте әр
түрлі бағытта үйірмелер жұмыс жасағанда ғана нәтижеге жетуге болады. Үйірме жұмыстарын үздіксіз, жүйелі
және  денсаулықтарына  зиян  келтірмей,  яғни  сауықтыру  технологиясын  негіздеп  алу  барысында,  мектеп
оқушылардың нәтижелері жоғарлайтыны анық. Оқу-тәрбие процесіне үзбей оқушылардың денсаулығын дәрі-
дәрмексіз түзету денсаулық сақтау технологиясын бірден бір әдісі болып табылады. Бұл әдістемені мектеп қолға
алып, жұмыс жүргізуде. Сауықтыруда көп оқушылардың қамту үшін жеңіл де әсерлі әдістерді қолдану жөн.
Осы мәселені шешуге келесі әдістер қолданылады. 

1. Эфир майларының төменгі концентраттармен иммунитетке дем беру (аромотерапия)
2. Витаминотерапия: қараша айынан бастап витаминдер мен сироптар берілуә қажет. 
3. Көз жаттығуларын жүргізу (көрмеушіліктің алдын алу) 
4. Көрсеткіштер бойынша саралап, ұтымды қозғалыс тапсырмаларын беру. 
5. Ата-аналарға үй жағдайында баланы сауықтыруға ұсыныс-нұсқаулық беру.

 Мектептегі сауықтыру, ауруларды алдын алу шараларын ұйымдастырып, жүргізуде дене тәрбиесі пәні
мұғалімнің атқаратын жұмысы артып отыр. 

Денсаулық сақтау жүйесінің алдында тұрған басты міндет – аурудың алдын алу, жаппай диспансерлік
тексеруден  өткізу,  халықтың өмірін  ұзарту,  оқушылардың жалпы хал-жағдайын жақсарту.  Осындай  күрделі
міндетті орындауға емдік бағыттағы гимнастиканың қосар үлесі зор. Ол тек аурудың алдын алып қана қоймай,
оны емдеуге де ықпал жасайды. 

Денсаулықты сақтау технолгияларын мына төменгі жаттығулар септігін сақтауға тигізеді. 
1. Белсенді қимыл; 
2. Емдік – сауықтыру жаттығулар кешені. (жүру түрлері, қолдар қозғалысы, жауырынды қосу, аяқтар

қимылы, демді ішке тарту – шығару және т.б.); 
3. Жүйке жүйесіне жаттығулар;
4. Тыныс алу мүшелеріне арналған жаттығулар; 
5. Бүйрекке арналған жаттығулар және бүйрек гигиенасы; 
6. Көздерге арналған гигиеналық жаттығулар;
7. Тірек-қимыл жүйесіне арналған жаттығулар; 
8. Жалпақтабандылықтан сақтау жаттығулар.  
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Денсаулықты  сақтау  технолгияларын  дене  шынықтыру  сабағында  қолдану,  оқушылардың
денсаулығының  зор  болып,  дұрыс  дамып  жетілуіне  әсерін  тигізіп  ұзақ  уақыт  ауырмай  өмір  сүруіне  себеп
болады. «Тәннің ләззәті – саулығында, жанның ләззәті  – білімінде»,  демекші, денсаулықпен білімнен артық
ешнарсе жоқ.  Мектептегі  барлық пән  мұғалімдердің  сонымен қоса  дене тәрбиесі  мұғалімнің  орны ерекше,
ендеше мұғалім білікті, білімді ізденгіш, бала жүрегін түсінетін, ой бөлісетін, ойын ашық еркін айтуға, рухани
құндылықтарды меңгеруге тәрбиелейтін тұлға – қазіргі заманның талабы. 

* * * * *

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Воспитатели  предшкольной подготовки
г.Караганда

ЮЖАКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА, КГУ «ОСШ №87»
КРАСНОБАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, КГУ «ОСШ №81»

В  настоящее время в  условиях создания в  Республике Казахстан системы непрерывного образования
задача  обеспечения  преемственности  между  разными  ступенями  обучения  и  воспитания  становится  особо
актуальной.  Совеременное  образование  требует  от  детей,  поступающих  в  первый  класс,  высокого  уровня
нравственно – волевых качеств, трудолюбия, работоспособности, а также специальных знаний и умений.

Занятия в предшкольных классах  образовательных учреждений  проводятся с учетом специфичных для
детей 5(6) лет видов деятельности: игры, конструирования, изобразительной, музыкальной, театрализованной и
других видов  деятельности.  Цель предшкольной подготовки – общее интеллектуальное, физическое развитие
детей 5-6 лет, обеспечение их готовности к усвоению знаний, формирование у ребенка качеств, необходимых
для  овладения  учебной  деятельностью.  Предшкольное  образование  –  это  последняя  ступень  перед
поступлением в школу. Результатом предшкольного образования является   готовность ребенка к дальнейшему
развитию, появлению у него первичной целостной картины мира.

В нулевом классе сохраняется ведущая роль игровой деятельности. Среди множества путей активизации
познавательной  деятельности  младших  школьников  одним  из  наиболее  эффективных  является  организация
дидактических  игр. На  специально  организованных  занятиях  широко  используются  разные  виды  игр
(дидактические, национальные, сюжетно-ролевые, игры с правилами и т.д.) Игровая деятельность способствует
развитию  произвольного  внимания  и  произвольной  памяти.  Потребность  в  общении,  в  эмоциональном
поощрении вынуждает ребенка в игре к целенаправленному, сосредоточенному запоминанию. Большое влияние
игра  оказывает  на  развитие  речи.  Игровая  ситуация  требует  от  каждого  ребенка,  включенного  в  нее,
определенной способности к коммуникации. В игре ребенок учится использовать обобщенные значения слов,
впервые  открывает  для  себя  отношения,  существующие  между  людьми,  начинает  постигать  определенные
правила, принятые в обществе.

Игру  можно  назвать  восьмым  чудом  света,  так  как  в  ней  заложены  огромные  воспитательные  и
образовательные  возможности.  В  процессе  игр  дети  приобретают  самые  различные  знания  о  предмете  и
явлениях окружающего мира. Игра развивает детскую наблюдательность и способность различать отдельные
свойства предметов, выявлять их существенные признаки. Таким образом, игры оказывают большое влияние на
умственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое воображение, активизируют
познавательную деятельность младших школьников. 

Реализация  игровых технологий  и  ситуаций  при  урочной  форме  организовывается  по  следующим
направлениям:

 дидактическая цель ставится перед воспитанниками в форме игровой задачи;
 учебная деятельность подчиняется правилам игры;
 учебный материал  используется  в  качестве  её  средства,  в  учебную  деятельность  вводится  элемент

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Игровые  технологии  занимают  важное  место  в  учебно-воспитательном  процессе,  так  как  не  только

способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют
ряд других функций, таких как: 

 правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает учащимся
выработать речевые умения и навыки;

 игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный интерес к
предмету;

 игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников.
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Развивать  и  активизировать  познавательные  способности  младших  школьников  —  это  значит
формировать  у  них  мотивы  учения. Поэтому  Оксана  Сергеевна  систематически  использует  работу  с
 пословицами,  загадками,  ребусами,  кроссвордами,  рифмами.  Тем  самым  расширяется  кругозор,  и  навыки
самостоятельной поисковой работы.

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями развития и способностями
познавать. Нельзя допускать, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку весело учиться, он учится
лучше.  Интерес  – лучшая из мотиваций,  он делает детей творческими личностями и дает им возможность
испытывать  удовлетворение  от  интеллектуальных  занятий.  Развитие  умственных  способностей  ребенка
определяется  временем  и  практикой.  Если  какое-то  упражнение  не  получается,  следует  сделать  перерыв,
вернуться к нему позднее или предложить ребенку более легкий вариант.

Правильная организация работы содержит ряд моментов, касающихся внешних и внутренних условий
деятельности.  Важное  успешное  условие  –  атмосфера  доверия  к  ребенку,  забота  о  его  эмоциональном  и
физическом  благополучии,  создание  развивающей  среды.  Создание  в  классе  спокойной  обстановки,
доброжелательность и взаимопомощь – также необходимые слагаемые успеха. 

Приобретенные в дошкольном возрасте навыки совместной деятельности, сотрудничества, конкуренции,
выстраивания  взаимодействия  со  сверстником  и  взрослым  имеют  большое  значение  для  дальнейшей
социализации.  В  подготовительном классе  основные усилия направлены на познавательное развитие детей,
частности  на  подготовку  к  школе.  Важно,  чтобы  у  ребенка  к  моменту  поступления  в  первый  класс
сформировались  представления  о  справедливости,  заботе,  доброте,  вежливости.  Все  эти  знания  должны
подкрепляться  соответствующими  поступками  и  поведением.  Кроме  того,  следует  уделить  внимание  и
развитию самостоятельности, ответственности, настойчивости, организованности – то есть таким качествам,
которые также помогут детям успешно учиться в школе.

При  совместных  усилиях  воспитателей  предшкольной  подготовки,  родителей,  целой  системы
предшкольной подготовки, мы можем сделать очень важный для ребенка предшкольный период психологически
и интеллектуально комфортным, и в школу придут подготовленные и мотивированные на успешное школьное
обучение ученики.

* * * * *

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЗАТОЛОКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
КГУ «Школа — интернат № 22», город Караганда

Учитель русского языка и литературы

Использование новых информационных технологий в обучении позволяет рассматривать школьника как
центральную  фигуру  образовательного  процесса  и  ведет  к  изменению  стиля  взаимоотношений  между  его
субъектами.  При  этом  учитель  перестает  быть  основным  источником  информации  и  занимает  позицию
человека,  организующего самостоятельную деятельность  учащихся  и  управляющего ею.  Его  основная  роль
состоит  теперь  в  постановке  целей  обучения,  организации  условий,  необходимых  для  успешного  решения
образовательных задач.

Таким  образом,  ученик  учится,  а  учитель  создает  условия  для  учения;  авторитарная  по  своей  сути
классическая образовательная  технология принуждения трансформируется в  личностно – ориентированную.
Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и учащимися, так и общение учащихся друг с
другом. Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы
участником того или иного события. 

Использование  ИКТ  в  преподавании  любого  предмета  таит  в  себе  неограниченные  возможности.  С
помощью  этих  технологий  можно  решать  такие  педагогические  задачи,  как  обучение  в  сотрудничестве,
активизация  познавательной  деятельности,  осуществление  дифференцированного,  индивидуализированного,
личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и группового обучения. К тому же
возможности использования компьютера на уроке впечатляют, создают атмосферу психологического комфорта,
ведут  к  успешности.  Принципиальное  новшество,  вносимое  компьютером  в  образовательный  процесс  –
интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения. 

Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную возможность расширения функционала
самостоятельной учебной работы – полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки зрения
временных затрат. Эти технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации.
Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную
обстановку деятельности.
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Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению, вовлекает их в учебный
процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.

И именно использование ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяет наполнить уроки новым
содержанием,  осуществить  дифференцированный  подход  к  учащимся  с  разным  уровнем  готовности  к
обучению,  организовать  одновременно  детей,  обладающих  различными  способностями  и  возможностями,
развивать  творческий  подход  к  окружающему  миру,  любознательность  учащихся,  организовать  урок  в
соответствии с современными требованиями.

Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволили мне реализовать идею развивающего
обучения,  повысить  темп  урока,  сократить  потери  рабочего  времени  до  минимума,  увеличить  объем
самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке домашних заданий, сделать урок более ярким и
увлекательным.

Хороший урок невозможно представить без хорошо сформулированной темы, постановки его целей и
задач, планирования этапов, а также цели на каждом отдельном этапе урока. Обычно для этого используется
классная доска, на которой выписываются все необходимые термины, составляются таблицы и схемы. Теперь у
нас есть прекрасная возможность заранее подготовить весь необходимый материал, расположить его в нужной
последовательности  и поместить  на  слайды.  Качество  изображения на  слайдах значительно лучше,  чем  на
классной доске, а учитель, освобождаясь от постоянной работы у доски, имеет возможность больше внимания
уделить ученикам. Презентации позволяют оживить урок, внести игровые моменты.

На  уроках  литературы  часто  используются  компьютерные  презентации,  к  созданию  которых
привлекаются сами ученики. Это могут быть уроки изучения биографии писателя или поэта. При подготовке
таких  уроков  школьникам  дается  задание  собрать  необходимый  биографический  материал,  обработать  в
определенной программе фотографии, иллюстрации, продумать анимацию.

Цифровые образовательные ресурсы являются электронным компонентом процесса изучения русского
языка. ЦОРы поддерживают все этапы работы с учебным материалом, их можно использовать при объяснении,
тренировке  и  контроле.  Они  предназначены  как  для  коллективной,  так  и  для  индивидуальной  учебной
деятельности.

Интернет-ресурсы  представляют  обширные  материалы,  целесообразные  для  изучения  литературного
произведения, и как источник накопления литературных знаний (своеобразная энциклопедия), и как средство,
позволяющее осуществить литературное развитие учащегося (литературные проекты, гостевые книги, сайты).

Диапазон возможностей информационных технологий гораздо шире и зависит от фантазии, творчества и
технической  подготовленности  учителя,  но  в  любом  случае  можно  сделать  вывод  о  том,  что  применение
информационных технологий в преподавании русского языка и литературы не только интенсифицирует процесс
обучения, но и повышает мотивацию современного школьника к занятиям, стимулирует его познавательный
интерес  и  повышает  эффективность  групповой  и  самостоятельной  работы.  Но  успешность  любой
педагогической  технологии  зависит  от  личности  учителя.  Работа  в  инновационном  режиме  меняет
мировоззрение  самого  педагога.  Учителю–новатору  становится  самому  интересно  овладевать  СОТ  и
использовать их в учебно – воспитательном процессе. Тем самым педагог повышает свой социальный статус,
также  повышается  его  авторитет.  Результатом  является  рост  профессионального  мастерства  учителя  и
признание его заслуг на разных уровнях
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ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗДАР ОТБАСЫ

Ұстаз болу — жүректің батырлығы,
Ұстаз болу — сезімнің ақылдығы
Ұстаз болу — мінездің күн шуағы
Ұстаз болу — адамның асылдығы.

Ұстаз  деген  сөз  біз  үшін  қашанда  қадірлі,  қасиетті
саналады. Данышпан да, қарапайым еңбек адамы да осы ұстаз
алдынан өтеді. Ал ұстаз болу кез келген адамның қолынан келе
бермейтін іс.  Түркістан облысы, Келес ауданында Мухтаровтар
жанұясы  білім  саласында  елеулі  еңбек  етіп,  мамандық
сабақтастығын  жалғастырған  ұстаздар  отбасы.  Ел
тәуелсіздігіне  өзіндік  үлесін  қосқан  Мухтаров   Нурали   мен
зайыбы Нусипбекова Енлик 1986 жылғы ызғарлы Желтоқсанда
кеңестік  қызыл  империя  бодандығына  қарсы  бұлқынған
намысшыл қазақ жастарының толқуына қатысушылары болғанына тарихи оқиғалар куәлік етеді.

Ұстаздар отбасының негізі 1963  жылы  19  желтоқсанда  шаруа отбасында  дүниеге келген Мухтаров
Нурали  Тухсанбаевичтен бастау алады. Ол 1971-1981 жылдар  аралығында  «Ұшқын» орта мектебінде білім
алған. 1982-1984 жылдары  әскер қатарында болып, Отан алдында борышын өтеген. 1984-1989 жылдары Ілияс
Жансүгіров  атындағы  Талдықорған  педагогикалық   иниститутының  физика-математика  факультетін  оқып
бітіріп,  1989 жылы «Ұшқын» орта  мектебінде физика мұғалімі  болып еңбек жолын бастайды. 2003 жылы
Достық   ауылында  №  138  негізгі  мектеп  ашылуына  байланысты  ауысып,  2003-2009  жылдары  оқу  ісінің
меңгерушісі,  2009  жылдың  09  қаңтарынан  2013  жылдың  тамыз   айлары  аралығында   мектеп   директоры
қызметтерін атқарды. Қазіргі  таңда № 21 жалпы  орта  білім  беретін мектепте пән  мұғалімі қызметінде.

Оның физика,  математика саласы бойынша көптеген әдістемелік жинақтары жарық көрді.  Бүгінде ол
тәрбиелеген шәкірттер Қазақстанның барлық аймағында түрлі қызметтер атқаруда. 

Зайыбы Нусипбекова Енлик  Немеребаевна 1964 жылы 12 қыркүйекте шаруа отбасында дүниеге келді.
1971-1981-жылдарда Қызылжар ауылындағы  орта  мектепті оқып бітіріп, 1983-1988 жылдар аралығында Ілияс
Жансүгіров атындағы Талдықорған  педагогикалық  иниститутының физика –математика факультетінде білім
алды. Еңбек  жолын әр мектепте уақытша істеп, содан кейін  Т.Бердияров атындағы  орта  мектебінде  тұрақты
жұмыс  жасады. 2003 жылы Достық  ауылында № 138 негізгі мектеп ашылуына  байланысты сол мектепке
ауысты. Қазіргі таңда  № 21 жалпы  орта  білім беретін  мектепте  математика  пән мұғалімі болып қызмет
атқаруда. Ұстаздық еңбегі бағаланып аудандық, облыстық білім бөлімдерінің, аудандық, облыстық кәсіподақ
ұйымдарының алғыс хаттарымен марапатталды. 

Ұстаздық  мамандық –  ел  жеткіншектерінің  бойына  білім  мен  өнерді,  адамгершілік  пен  адалдықты,
шыншылдық пен қайырымдылықты, рухани байлық пен ұлттық байлықты сіңіретін, оларды тұлғалы азамат етіп
қалыптастыруда зор үлес қосып, мол еңбек ететін де қажырлы еңбек.

Ұстаз – жас ұрпақтың рухани сәулетшісі. Ұлағатты есімнің иесі. Шәкірттеріне бар білімі мен білгенін
үйретіп, жақсы қасиеттерді бойына сіңдіріп, дұрыс тәлім-тәрбие беріп, адамгершілік рухты қалыптастырады.
Сондықтан да ұстазды қасиетті тұлға деп бағалаймыз.

Мухтаров  Нұралы  және  Нусипбекова  Еңлік  екі  ұл,  екі  қыз  тәрбиелеп  жетілдірген  өнегелі  ұстаздар
отбасы. Ұрпақтарынан өрбіген он екі немеренің ата-әжесі.

Ата-ана  есімін  ардақтап  өскен  балалары бүгінде қоғамның үлгілі  азаматтары.   Үлкен  ұлы Мухтаров
Нүрбек – АӘД пәнінің мұғалімі, жұбайы Мухтарова Жанар мектепте іс-жүргізуші болып қызмет атқарады.

Үлкен қызы Мухтарова Айжан № 54 ЖОББМ информатика пәні мұғалімі.
Екінші қызы Мухтарова Шолпан Леңгір қаласындағы мектепте биология пәні мұғалімі.
Кіші  ұлы  Мухтаров  Алибек  Эйр  Астана  компаниясында  жұмыс  жасайды.  Жұбайы  Жолдас  Албина

білікті массажер және медбике қызметін атқарады.
Бәсекеге  қабілетті  білімді  ұрпақ  қалыптастыру  жолында  аянбай  тер  төккен  Мухтаровтар  отбасы

шәкірттің  ғана  емес,  қоғамның  ұстазы  бола  білген  жандар.  Олар  өз  істеріне  аса  жауапкершілікпен,
ізденгіштікпен қарап, шәкірттерінің ыстық ықыласына бөленген кең жүректі білікті мамандар.

* * * *  *
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МАЗМҰНЫ

• ОСПАНОВ САЯТ МОЛДЫБАЙҰЛЫ
• РЫСМАГАНБЕТОВА ГУЛИМ АМАНГОСОВНА
• БИСЕНГАЛИ РАИЗА КУАНЫШКЫЗЫ
• ӘБСҰЛТАН ҰЛДАЙ ШЫНТЕМІРҚЫЗЫ
• ӨМІРЖАНОВ СӘРСЕНБЕК ҚАУКЕНҰЛЫ
• ТЕМИРГАЗИЕВА ШАРИПА
• НИЯЗОВА ОРЫНБАСАР БЕРЛИБЕКОВНА
• АЛИБЕКОВА МАХАБАТ БАКЫТОВНА
• СМАГУЛОВА ГУЛНАЗИЯ ШЫНТЕМИРОВНА
• ЖАРҚЫНБЕКҚЫЗЫ АЯУЛЫМ
• ТОЙЫМБЕКОВА ЖАЗИРА ЖЕТПИСОВНА
• ТАССАУИН  ТАСТАНБЕК ІҢКӘРБЕКҰЛЫ
• НУРЖАНОВА ГУЛЬБАХЫТ АБДИСАДЫКОВНА
• БИМАНОВА ТОЛГАНАЙ ХОЖАХМЕТОВНА
• АМЕТОВА МАКБАЛ ЕСИМОВНА
• Б.ИЗМБЕРГЕНОВА
• АКТАНБЕРЛЫ Г.М.
• МУРТАЗИНА ЛЮДМИЛА ЖАНБОЛАТОВНА
• САНГАРАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКОВНА
• КУРМАНГАЛИЕВА  БАЯН ЕРЛАНОВНА
• ТОЛТЕБАЕВА БАЛЖАН АМАНДЫКОВНА
• ТАСИМОВ ГАЛЫМ ГАЙНИЕВИЧ
• ЮЖАКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
• КРАСНОБАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
• ЗАТОЛОКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
• ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗДАР ОТБАСЫ
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	Қазіргі таңда еліміз әлемге танылуда.50 елдің қатарына қосылудамыз. Жас мемлекетіміз аз уақытта жетістікке қол жеткізді.Еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі, көпұлтты халықтың жрастығы, ынтымақтығымыз Елбасының жасаған жұмысының нәтижесі деуге болады. Олай болса, еліміздің келешегі мен болашағы сендердей жас буынның қолында. Қазақ елі мәңгі жарқырай берсін!
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	Мектепте білім беру – жауапты іс. Өйткені мектеп арқылы жеке тұлға тәрбиеленеді. Бүгінгі мектеп оқушысы-ертеңгі ел тізгінін ұстайтын азамат. Соңғы жылдары мектепте білім беру саласында заман талабына қажетті жаңартылған Өзгерістер мен зденістер қарастырылуда. Білім берудің мақсаты, мазмұны өзгерді. Соған сәйкес оқытудың жаңа технологиялары енгізілуде.
	Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында К.Окуниннің «Проблемалық оқыту», В.Шаталовтың «Тірек сигналдарын пайдалана оқыту», Ж.Қараевтың «Саралап деңгейлеп оқыту», М.Жанпейісованың «Оқытудың модульдік технологиясы» мектеп тәжірибесінде кеңінен қолданылып келеді. Бұл оқыту технологиялары оқушыны жан-жақты дамытуға, оқушының қызығушылығын оятуға, оқу іс-әрекеті арқылы оқушының ойлау мәдениетін дамытуға негізделген.
	Дәстүрлі оқыту жүйесінде оқушы - оқыту үрдісінің объектісі болып табылады. Оқушының білімді игеруі көбінесе есте сақтауға, фактілерді жинауға, жаттауға негізделеді, ал білім берудегі жаңа технология бойынша оқушы оқыту процесінің субъектісіне айналады да, ойлау іс-әрекеті танып процесін тудырады. Таным процесі арқылы оқушының белгілі бір қасиет қабілеттері қалыптасады, дамиды.
	Қазіргі білім беру жүйесіндегі озық технология - мен әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану оқушының танымдық және ақыл-ой белсенділігін арттырады. Сондықтан да мектепте жеке тұлғаны дамытуға негізделген әдіс-тәсілдер іздестірілуде. Мектеп кез-келген оқушыға жақсы білім беретіндей етіп құрылуы тиіс. Сол себепті мұғалімнің алдында балаға «Қалай тиімді білім беру керек» деген мәселе тұруы тиіс.
	Шығармашылық әрекет арқылы бір жағынан адамның іскерлігі мен қабілеттері жетілсе, екінші жағынан материалдық рухани көзқарасы қалыптасып, адамзат мәдениетіне үлес қосылады.
	Баланың табиғи, ашылмаған мүмкіндіктері неғұрлым үйлесімді толығырақ дамыса, ол есейген кезде қызметті де соғұрлым мазмұнды, жан-жақты, табысты атқарады. Шығармашылық әрекет арқылы оның жасампаздығы, іскерлігі қалыптасады. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қызығушылығын дамытуға жас мөлшері нағыз қолайлы синтезивті кез.
	Дамыта оқытудың мақсаты - балаларға дайын пәндік білім. біліктердің белгілі бір жиынтығын берумен шектелмейді. Кеңес дәуіріндегі дайын нұсқаулар мен бұйрықтарды орындайтын адамдарды тәрбиелейтін қазіргі мектептерде орын алып отырған дәстүрлі оқыту жүйесі шығармашылық тапсырмаларды орындауға үйрететін, оны қолдана білетін дамыған адамдарды дайындауға негіз бола алмайтындығын өмір көрсетуде.
	Сондықтан біз көтеріп отырған мәселені нәтижелі етуде басшылыққа алатын нысана - дамыта оқыту жүйесі болады. Оған сәйкес оқулықтар мазмұны қайта қаралып, олардағы сұрақтар, тапсырмалар, жаттығуларға дамытушылық сипат берілді. Оқулықтар мазмұны шығармашылық тапсырмалармен толықтырылды.
	Шығармашылық тапсырмаларды сұрыптау, оларды пайдалану кезінде, олар баланың өмірлік тәжірибесін молайтып, практикалық іс-әрекет дағдысын қалыптастыру көзделеді. Оқулықтар мазмұнында ұсынылып отырған шығармашылық тапсымалар баланы конвергенттік (бір бағыттағы, жүйелі логикалық) ойлаудан, дивергенттік (логикадан ауытқу) баланы ойлауға үйрететіндей етіп лайықталынып беріледі. Өйткені баланың шығармашылық тапсырмаларды орындауға арналған қабілеттерін, дамуы осы дивергенттік ойлаумен тығыз байланысты. Сабақтардың практикалық бағытын күшейту, білімді жаңа жағдайға тасымалдай білу, сол арқылы өзінің ашқан «жаңалығының» қуанышын сезінетіндей болуы қарастырылды.
	Оқушының дарындылығы жоғары болған жағдайда шығармашылық тапсырма орындау барысында өз тұжырымын дәлелдейді. Қажет жағдайда пікірталас туғызады, өз түсінігін жеткізе біледі. Өзіндік ойлауы мен топшылауы басым болады. Кез келген мұғалім үздіксіз ізденіп, оқушыға қажетті ақпараттар жинап, бүгінгі болатын әрбір сабағына аз да болсын жаңалық енгізуге ұмтылуы керек.
	Ұлы педагог Макаренко: «Никакие рецепты не помогут, если в самой личности воспитателя есть большие недостатки» деген тұжырымына сүйенсек, мұғалім тек сабақты түсіндірумен ғана емес, қимыл-әрекетімен, сөйлеген сөзімен, басқаларымен жасаған қарым-қатынасымен оқушыға өнеге беретіндей болуы қажет. Білім сапасын көтерудегі ең басты тұлға-мұғалім.
	Мектепте оқитын әрбір баланың терең білім алуына қалай жетуге болады? Психологиялық зерттеулер бойынша, баланың білім алуындағы кемшіліктің себептерінің бірі-баланы жақсы көрудің жетіспеушілігі мен баланың өзін төмен бағалауы. Мұғалімнің міндеті-баланың өзіне деген сенімін арттыру, өзін тұлға ретінде сезінетіндей мүмкіндік ашу. Өзін тұлға ретінде сезінген бала әрқашан өмірде өз жолын таба алады.

