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18.03.2022 ж. № R00040
Білім мазмұнын жаңарту аясында математика пәнін оқыту
БЕКОВА ҚАНИФА ӨТЕПҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы №157 Б. Пәрімбетов атындағы
орта мектебінің математика пәні мұғалімі
Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін
шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан Республикасының
азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің міндетіміз болмақ.
Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл мәселе
көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. Матеметиканың қиындығына,
күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге қызықтыру, білім деңгейін
көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту әдісі болуы тиіс.
Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай
жетілуіне ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі
болатын өмірінің сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн
сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да
сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан.
Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты
мәселелердің бірі болып отыр. Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты тұлға
– ұстаз екені бәрімізге белгілі.
Оқушының білім деңгейін көтеру дегеніміз – оқушыны жан-жақты
тәрбиелеп, ғылым негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы
қызмет ететін азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары қарай
тереңдетіп, жетілдіре түсу.
Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?деген сұраққа жауап іздеп көрейік.
Ғылыми-педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді зерттеу
барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік.
Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті дегеніміз –
оқушының білімін жетілдірудегі, түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі
мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде
оқушыға білім беру мақсатымен жүргізілетін жұмыс түрлері. Оқушылардың
білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік.
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Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін
қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық.
1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі
мәселелердің бірі. Бұл балалардың шама-шарқына, психологиялық жас
ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою.
Жалпылау, түрлендіру, зерттеу, әр алуан категорияларға біріктіру,
қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей
дәрежеде орындала бермейді.
2. Балалардың топтық, өзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің әр
түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай
есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды.
3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып
ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды.
Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. Ол
уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін бірнеше
тәсілмен есептегенде берілетін түсіндірмелер, аралық нәтижелердің қалай
шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға
уақыт жұмсалмайды. Оған қоса қай тәсілді қолдану оқушының өз еркінде
болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де мүмкіндік
мол.
Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру
жұмыстарын жүргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін
дамыту үшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды
дағдыландырған жөн.
5 сыныпта математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен
шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте
зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау үшін
олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек.
Оқушылардың сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді
ұйымдастыру үшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды,
үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары
жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс істеуді
үйретудің орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі – кітапқа,
оның ішінде оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін арттыру,
олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр
сынып оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен,
есептермен, практикалық тапсырмалармен, суреттермен қамтамассыз етілген.
Өздігінен жұмыс істеуді оқушылардың сабақ үстіндегі қызметіне енгізу
сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді.
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Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай формада
болса да ескерілуі тиіс. Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап шығуға уақыт
бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, қатесін табуға
көмектесуі тиіс.
Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты
формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту.
Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді:
1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. Әрбір
оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.
2. Өз бетінше жұмыс оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін,
творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. Яғни
оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек.
4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік игеріп
түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет.
Қорыта келгенде, оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстары:
карточкалар, өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы
жүзеге асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары
жүргізіледі.
Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, бірақ
көрнекі оқыту дегенді тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп түсінбеу
керек. Көрнекілік әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға үйретуге
негізделеді. Себебі қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім мүшелеріміз
неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі қабылданбаған ұғым,
түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады.
Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы
басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Көрнекілікті қолдану
оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып,
мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады.
Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады,
мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп
келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру
үшін, 2+1 керек деген ой келеді.
Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол елеулі
мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да түрлі
тәсілдермен қолданылады.
Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу
жұмыстарымен шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің
міндеті деп білеміз.
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Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың ой-өрісін дамытып,
бағдарламада өтілген негізгі материалдарды практикада қолдана білуіне,
оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын арттыруына, өткен материалды өз
мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде дидактикалық
ойынның мәні зор. Сабақта өтілген метериалға сәйкес дұрыс жүргізілген
дидактикалық ойындар оқушылардың сабаққа қызығушылығын, белсенділігін
арттырып, тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.
Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер:
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің тамаша
жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен
шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы.
Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя
алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір
мұғалім жадында сақтауы тиіс .
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18.03.2022 ж. № R00041
Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балаларды
оқытудағы дидактикалық ойын әдісін қолдану
ЕРМЕК ДИНАРА АСКАРОВНА
Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Песчан ауылының
«№2 арнайы мектеп-интернаты» КММ. Дефектолог маманы
Ойын кезінде балаға фантазиясы мен шығармашылығын дамытуға үлкен
мүмкіндік беріледі. Ойын жаттығуларын жағымды жағдайларда өткізген жөн.
Балаға берілетін тапсырмалар оның жеке бас мүмкіндіктеріне және логопед
ұсыныстарына сәйкес келуі керек.
Бала тапсырманы орындап жатқан кезде оны асықтыруға немесе
тапсырманы орындау деңгейін нашар деп айтуға, оған тапсырма нәтижесі
жөнінде сыни пікірлер айтуға болмайды.
Ойын кезінде баланы белгілі бір іс әрекеттерге үйретуден қарағанда, оның
өзіне деген сенімділігін, өз пікірін ашық білдіртуге үйрету маңыздырақ.
Логопедиялық әрекеттер түрлі әдістермен орындалады.
Оқыту әдісі педагогикада бала мен педагог арасындағы өзара әрекет ету
ретінде қарастырылады. Бұл әрекеттер баланы білім алуға, дағдыларын
жетілдіруге, баланың ақыл-ойын , мінез-құлқының қалыптасуына бағытталған.
Оқыту әдісінің түрлі классификациясы бар: тәжірибелік, көрнекілік және
ауызша. Осы әдістер баланың сөйлеу қабілетіндегі кемістіктіктерге,
коррекциондық-мазмұндық тапсырмалардың мақсаты мен міндетіне, жұмыс
этаптарына, жасына, баланың индивидуалды-психологиялық ерекшеліктеріне
сәйкес таңдалады.
Логопедиялық жұмыс этаптарының өнімділігі, яғни баланың сөйлеу
дағдыларының дұрыс жетілуі осы әдістерді дұрыс таңдау мен оларды дұрыс
қолдануға негізделген.
Осы әдістердің арасындағы ең тиімдісі бұл – дидактикалық ойынды
оқытушының балаға әрекеті ретінде қолдану болып табылады.
Осылайша дидактикалық ойынның екі мақсаты болады: біріншісі –
оқытушы қадағалап отыратын оқушы, ал екіншісі – ойындық, яғни баланың ойын
үшін әрекет етуі.
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Осы екі мақсаттың бірін бірі толықтыруы өте маңызды, яғни осы мақсаттар
олрындалған жағдайда бағдарламаны да меңгеру қиындыққа соқпайды.
Сондықтан да баланың сөйлеу дағдыларын арттыру үшін логопед ойын
жаттығуларын көбірек қолданғаны абзал.
Сонымен қатар, қазіргі кезде баланың дыбыстық анализі мен синтезі
дағдыларын қалыптастыру кезінде, оқуды үйрету кезінде, сөйлеу қабілетін
арттыру кезінде, көбінесе, ойындарды қолданады.
Дидактикалық ойындар келесі принциптерге негізделеді:
Дидактикалық ойын баеғдарламаға сәйкес болуы керек;
Дидактикалық ойын ең алдымен баланың сақталған мүмкіндіктерін
әрекеттендіруі керек;
Заттардың, суреттердің, нұсқаулардың міндеттері, сұрақтардың мәні, ойын
шарттары балаларға түсінікті болуы керек;\
Ойынды өткізуге арналған нұсқамалар түрлі-түсті, яғни баланың зейінің
аударатындай болуы керек;
Ойын шарты мен нұсқамада ойынға барлық баланың қатысуын қадағалау
керек.
Баланың сөйлеу қабілетін дамытуға, оқу дағдыларын жетілдіруге,
жіберілетін қателіктердің алдын алуға бағытталған жүйеленген дидактикалық
ойындар мен ойын тәсілдері: дисграфия (жазуының бұзылуы), дислексия
(оқуының бұзылуы).
Балалардың көркемдік-көріністік ойлау қабілетін дамыту үшін арнайы
панно қолданылады. Балаларға арналған ойын тапсырмалары олардың сөйлеу
қабілетін дамытуға және баланың жан-жақты дамуына үлкен көмегін тигізеді.
Ойын арқылы бала өзінің сөйлеу қабілетін, логикалық ойлауын, зейінің, есте
сақтау қабілетін, графикалық дағдыларын дамытады.
Мұндай жетістіктерге жету үшін баланы ойын кезінде түрлі жағдайларға
тап болуын жоспарлау керек, яғни ойлауға қабілеті бар, жағдайды анализдей
алатын, өзіндік қорытындылар жасай алатын бала мұндай жағдайларда өзін
қалай ұстау керектігін үйренеді.
Оқуға үйрету – бұл әліппедегі графикалық көріністерді механикалық түрде
жаттаумен сипатталатын, біртекті және қызықсыз процесс. Бұл әріптік жүйе
балаға түсініксіз, сонымен қатар әріпті жаттау мен оларды сөздерге, сөздерді
сөйлемдерге айналдыру балаға тым қиын. Әсіресе түсініп оқу бала үшін мүлдем
қиын. Көбінесе, балалар мәтінді механикалық түрде оқып, оның еш мазмиұның
түсінбей қалады. Осының әсерінен оқу процессі балаларға түсініксіз, қиын және
еш қызығушылықсыз өтеді.
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Сондықтан да біз балаға оқуды үйреткен кезде ойындарды қолдану тек қана
нәтижелі әдіс емес, сонымен қатар балаға да қызықты деген шешімге келдік.
Дидактикалық ойындарды түрлі көркемдік материалдармен бірге
жүргізген кезде логопедиялық коррекция әлдеқайда өнімдірек болады:
тұрмыстық заттар, ойыншықтар, арнайы дайындалған нұсқамалар.
Көру кескініне негізделіп бекітілген зат атаулары, олардың белгілері және
әрекеттері ұзақ уақыт бойы баланың жадында сақталады.
Үлкендер балаларға «Маған мынау жайлы айтшы» деген кезде балалар
өздерін қызықсыз әрі ыңғайсыз жағдайда сезінеді. Ал егер де дәл осы сұрақты
оқытушы ойын түрінде қоятын болса, бала қызығушылықпен жауап береді.
Осындай жағдайларда бала өзін оқытушымен бірдей деңгейде сезінеді.
Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап ән салмай, өсер
бала бола ма?»-деп айтқандай, бала өмірінде ойын ерекше орын алады. Баланың
өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері
ойын үстінде қалыптасады. Орыс ғалымы, дәрігер, педагог К.А.Покровский
«ойын-күнделікті бала еңбегі, болашақ өмірінің бастамасы.Ойын үстінде
баланың ертеңгі өмірге деген қабілеті байқалады»-деген.
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18.03.2022 ж. № R00043
Болымды және болымсыз етістік
СУЙЕУОВА БАҚЫТЖАМАЛ БЕРДЫМУРАТОВНА
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылдық округі
Smart ILIM мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып: 3 «В»
Бөлім
Сабақтың
тақырыбы
Оқу бағдарлама сына сәйкес оқыту
мақсаттары
Сабақың
мақсаты

Сабақтың
барысы.
Сабақтың
кезең
уақыт
Басы

Суйеуова Бақытжамал Бердымуратовна
04.03.2022 ж.
Қатысушылар саны:
«Атақты тұлғалар»
Болымды және болымсыз етістік

Қатыспағандар саны:

3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын
анықтау
3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық
және жабық сұрақтарға жауап беру;
Барлық оқушылар: •Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, ашық
сұрақтар құрастырып, оларға жауап беруге, ойын ауызша жеткізуге
дағдыланады.Болымды және болымсыз етістіктерді ажырата алады
Көптеген оқушылар: Болымсыз етістіктің жасалу жолын түсіндіріп
бере алады
Кейбір оқушылар: Тыңдаған материалдары бойынша тірек сөздерді
белгілеп, жабық сұрақтар құрастыра алады.
Педагогтің әрекеті
Психологиялық ахуал
қалыптастыру.
Қазақ тілім - өз тілім, ана тілім,
Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім,
Қастерлейді ұл-қызың мәңгі сені,
Болашағым, бақытым, дара тілім
«Қазақтың билері » арқылы топқа
бөлінеді.
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Оқушын Бағалау
ың әрекеті
Оқушыл
ар
хормен
айтады
Дескрип
тор:
Алдыңғы

Ресурстар
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(Ұ) Алдыңғы білімді еске түсіру
«Кім білімпаз?» әдісі
Етістік дегеніміз не, сұрақтары
қандай?
Етістік тұлғасына қарай нешеге
бөлінеді?
Етістіктік құрамына қарай нешеге
бөлінеді?
Етістік мағынасына қарай нешеге
бөлінеді?

білімді
"Кім
еске
білімпаз
түсіреді
?"
Алдыңғ ы
Диалогке
білімді
қатысады
еске
;
түсіру
мұғалімні
тапсырм ң
ала
көмегіме
ры
н негізгі
ойды
анықтайд
ы 2-балл

Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
«Жарайс
ың!», «Ө
те
жақсы!»,

Ой қозғау
Болымды

Етістік

Дара

Тыңдалым

Ортасы

Болымсыз

Негізгі

Күрделі

Туынды

Бейнеролик: « Болымды және
болымсыз етістіктер»
Бүгінгі сабақта болымды және
болымсыз етістіктер туралы
білімдерімізді түрлі жаттығулар
орындау арқылы одан әрі
шыңдайтын боламыз
Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу
тапсырмалары(ұжымда)
Оқулықпен жұмыс
Ребусты шешіп, ол кісі туралы
білетініңді айт. Ребустың шешуі: Төле
би.
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«Кереме
т!»

Дескрип
Ребусты тор:
шешіп, -Ребусты
ол кісі
шешіп,
туралы ол кісі
білетіні туралы
ң ді
білетінің
айту,
ді
ашық
айтады;
және
-ашық
жабық
және
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Сергіту сәті

сұрақтар жабық
ға жауап сұрақтарғ
Белсенді оқу
беру.
а жауап
тапсырмалары(ұжымда)
беру.
37-жаттығу. Мәтінді түсініп оқы.
2-балл
Берілген Дескрип
сұраққа тор:
жауап
- Мәтінді
беріп,
түсініп
Көркем жазу сәті
тапсырм оқиды.
Көркем жазамыз
аларды Шш, шешендік сөз
талапқа Оқулықта
38-жаттығу.
сай
берілген
Батаны жаттап, жатқа жазу.
орындай сұрақтарғ
Батаны жатқа жазу реті:
ды.
а жауап
1.
Тақтаға батаны жазып қою.
береді.
2.
Батаны оқу үлгісін көрсету.
Белсенді 3.
Батаның тыныс белгілеріне
оқу
Мәтіннен
назар аудару.
тапсырм тірек
4.
Батаны жаттау
алары
сөздерді
5.
Жазған батаны тексеру.
ұжымда) табады
Қатені табу және түзету.
2-балл
Жұппен жұмыс жүргізіледі.
Жұмыс Дескрип
Орындалған жұмысты өзара бағалау
дәптерін тор:
іске асырылады. Бір-бірінің қатесін
дегі
Коркем
тауып, түзету жұмыстарын жүргізе
жазылы жазамыз
алу білігі бағаланады
м
1-балл
Мен қазақпын
тапсырм Дескрип
Белсенді оқу тапсырмалары.
аларын тор:
«Үш топқа үш тапсырма» әдіс
орындау -Батаны
І топ:
жатқа
Семантикалық картаны толтыр
Өз
жазады.
Нег. туы Бол- Болбетімен
е
нд
ды
сы
тапсырм өтед
+
+
аларды Болымды
і
орындау және
болымсы
сыйд
+
+
ға
ы
төселдір з етістікті
табады
у
болд
+
+
2-балл
ы
Сұраққа
күт +
+
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Оқылым
,
жазылы
м
тапсырм
алары.
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барм
а
айт
па
сөйл
е
көрм
е
ІІ топ:

+

+

+

+

+

+

+

+

ІІІ топ:

Сабақты қорытындылау.
Балалар бүгінгі сабағымызда нені
өттік?
Болымды және болымсыз етістік
дегеніміз не?.
Болымды етістік- қимыл іс-әрекеттің
жүзеге асуын білдіреді.
Болымсыз етістік- болымды етістікке
–ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе
жұрнақтары жалғану арқылы
жасалады.

11

Берілген
сөздерге
жұрнақ
жалғап,
оларды
болымд
ы,
болымс
ыз
етістікте
рге
айналды
рып
жазу

жауап
берген
оқушыны
мадақтау,
толықтыр
у жасау,
тиімді
кері
байланыс
орнату
Дескрип
тор:
Берілген
тақырып
Берілген бойынша
сұраққа ой
жауап
қорыту
беріп,
жасай
тапсырм алды
аларды 1-бал
талапқа Сұраққа
сай
жауап
орындай берген
ды
оқушыны
мадақтау,
толықтыр
у жасау,
тиімді
кері
байланыс
орнату

Кері
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Сабақта
– Сабақтан не үйрендіңдер?
н алған

-Саған не ерекше қызықты болды?
Сұрақтарына жауап береді.
«Ақылды үкі» кері байланыс

әсерлері
н
стикерге
жазып,
суретін
жібе

«Ақылд
ы үкі»
кері
байланы
с

.

Соңы

Үйге тапсырма: Болымды және
болымсыз етістіктіктерді қатыстыра
отырып
cөйлем жазып келу
Сонымен балалар мына тақтада он
көлеміндегі сандар
жазулы тұр.Осы сандарды сендер өсу
реті бойынша орналастырыңдар,
сонда жасырын сөз шығады.
1 3 2 4 5 7 6 8
ж р а а й ы с ң
Кестеде қандай сөз шықты?
Жарайсыңдар балалар! Бүгін
сендер білім төрінен орын алдыңдар.
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау
технологиясын тиімді қолдану
БЕГАЛИЕВА КЛАРА ШЕРАЛИЕВНА
Талғар қаласы. Ж.Жабаев атындағы № 6 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру
жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың
жаңа технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі
дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының,
әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру,
өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту
қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара
отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін
дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен
табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша
тұрғыда ұйымдастыру.
Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім
беру. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу
үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда
дұрыс түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа
технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады.
Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп
тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып,
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене
және өз бетінше орындауға;
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып,
белсене орындауға;
-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім
көмегінсіз атқаруы;
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-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат
жүргізуге;
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып,
тәрбиелеуге.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі
кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе,
ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне
сыртына , синквин, т.б.
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.
Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап
табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге
бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен
өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады.
Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан?
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының
құрылымы үш кезеңді қамтиды.
Қызығушылықты ояту
Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту, танымдық процеске жұмылдырады,
актуалдау. Бұл бөлім – білімнің іргетасы.
Екінші кезең - мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі кезеңі.
Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін .Себебі
мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады.
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады.
Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын
дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.
Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау,
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.
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Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып және
оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны дәлелдей
алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ойлау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар мен шешімдер
ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана
жинап, жаңа білімді бұрынғыдан ажырата білуге көмектеседі.
Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты
айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсатыдемократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке
тұлғаны қалыптастыру.
СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын
арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан
ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл
технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп,
ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға,
дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында
шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу
секілді жағымды қасиеттерді дамытады.
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып
жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану»
тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу
үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар:
1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама
әзірленді ;
2-ші сатыда 2013- 2014 оқу жылында сабақтарымда қолдандым, пәндік отырысқа
әдістемелік әзірлеме дайындалды ;
3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз»,
«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім.
2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында ашық
сабақ өткізілді.
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар,
солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең,
Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда
қолданамын.
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Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу.
Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша
оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі,
қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет.
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Қасиетті домбыра
ШУАҚБАЕВА АЙНҰР НУРАБЫЛЛАҚЫЗЫ
Қарасай ауданы, Жібек жолы ауылы
ЖШС Асылым-ай бала бақшасының тәрбиешісі
Мақсаты: Білімділік
Балаларға қазақтың ұлттық аспаптары жайлы мағлұмат бере отырып, оның
ішінде домбыра аспабының басынан өткерген тарихы жайлы ертегіні еске
түсіре отыра, ертегі қойылымын ойнатуды үйрету;
Қазақтың басқа да аспаптарының әр атауларын айтқыза отырып тілдерін
дамыту;
Балалар, мен қазір сендерге жұмбақ жасырып көрейін. Ал сендер жауабын
дұрыс шешуге тырысыңдар!
Қос қазық, екі желі, сегіз ноқта,
Сөйлейді шежіредей адам соқса.
Тағы бір мінезі бар таңғажайып,
Ешуақыт сөйлемейді адам жоқта.
(домбыра)
Бүгін біздің оқу қызметіміз өзгеше болғалы тұр, өйткені бізге көптеген қонақтар
келіп отыр. Сондықтан оқу қызметімізді мұхият тыңдап жауап беруге ,
жаттығуларды дұрыс орындауға тырысып, сәтті де қызықты өту үшін біз
алдымен жаттығуларымызды жасап алайық.
Шаттық шеңбері
-Армысың , Аспан -Ата!
-Армысың,Жер-Ана!
-Армысың,Алтын күн!
- Күліп атты таң бүгін!
-Қайырлы таң балалар!
-Қайырлы таң ұстаздар!
-Бәріміз шапалақ ұрайық!
- Достыққа берік болайық.
Балалар, домбыра дегеніміз не? (балалардың жауабын тыңдау)
Домбыра қазақтың ұлттық аспабы. Ол қазақ халқымен бірге
жасап келе жатқан музыкалық аспап.
Қазақ халқында қуанышты, бақытты, әнді, күйді домбыра әуенімен жеткізе
білген. Домбыра аспабы той думанда, жиын тойлардың сәнін келтірген.
17

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

- «Нағыз қазақ - қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра» деп тектен тек айтылмаса
керек.
Тәрбиеші; Домбырадай мұраны,
Қастерлеуге тұрады.
Сонда жатыр даланың,
Үні менен ұраны.
Дыбысы оның мың сырлы
Бал бұлақтай күмбірлі
Ынта қойсаң рахат-ақ
Ол аспаптың бір түрі
Балалар қазір бізге қонаққа кім келеді екен көрейкші, бізге қонаққа әже келеді.
Әже:Cәлеметсіңдерме балалар!Мен сендерге қонаққа келдім.Балалар сендерде
не болып жатыр?
-Әже бізде Қазақстанның жеті кереметі туралы ашық сабақ болып жатыр.
Әже;Балалар мен сендерге домбыра туралы ертегі оқып беремін
«Жаумен күрестен, ұзақ жолдан шаршап-шалдығып келе жатқан батыр
жолда кездескен ауылға тоқтап, демалмақшы болады. Жар жағасындағы
көлеңкеге отырған батыр ағаштың бөлігін кесіп алып, оған аттың қылын
тартып, өзі жасаған аспаптан дыбыс шығармақшы болады. Бірақ аспап дыбыс
бермейді. Оны батыр қасына қояды да, ұйықтап қалады. Бір кезде оянса,
аспаптан өздігінен дыбыс шығып жатыр екен дейді. Аспапты қолына алып
қараса, домбыраның басына, шектің астына салынған ағаш кертпені көреді де,
мұны шайтанның ісі деп шешеді. Сонан бері, халық арасында бұл «Шайтан
тиек» деп аталып кеткен».
- Міне балалар, содан бері халқымыз домбыраны «Киелі домбыра» дейді.
Адамдар өз сезімдерін домбыраға салып күймен жеткізген.
Тәрбиеші;Балалар әжемен бірге ойын ойнаймызба.
Балаларға домбыра туралы слайд.
Тәрбиеші;- Балалар домбырамен не тартамыз?
- күй, терме, әндер орындауға болады.
- Сендер қандай күйшілерді білесіңдер?
- Құрманғазы, Дина.
- Жарайсыңдар, олай болса Құрманғазы атамыз Адай күйін тыңдайық
Тәрбиеші;Ал балалар біз қонақтарға, әжеге тақпақтарымызды айтып береміз
Әлібек,Айзере,Зере,Мақсат,Нурәли.
Ертегі «Алтын домбыра»
Әтеш-Айзере. Түлкі-Әлібек. Доңыз-Айсұлу. Ит-Рамазан.
Тақпақтар;Інкәр, О.Сұлтан. Айсұлу. Р.Айлин. Абдрахман.
18
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Балалар ойын ойнаймызба?
Ойын; «Ханталапай»
Тәрбиеші; Балалар біздің қазақтың ақындары домбыраны өте жақсы көрген.
Соның ішінде Абу Насыр Әл Фараби, Әмре Қашаубаев, Қадыр Мырза Әли. Осы
үш ақынымыз домбыраны жақсы менгерген.
Тәрбиеші;Бабамыздың мұңысың сен домбыра,
Анамыздың сырысың сен домбыра.
Қазағымның жүрегінен жаралған,
Даламыздың үнісің сен домбыра дегендей, қане балалар, бізде бір әнге қосып ән айтайық:
Ән; «Домбырасыз сән қайда?»
Қортынды;Ал балалар бүгінгі оқу іс әрекетіміз аяқталды.Бүгінгі біздің
сабағымыз Қазақстанның жеті қазынасының ішіндегі Домбыра аспабы
жайында. Балалар, қонақтар, тәрбиешілер, осымен біздің сабағымыз аяқталды.
Келіп қатысқандарыңызға көп рахмет.

19
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24.03.2022 ж.

№ R00054

Гимнастика
ҚАНАТҰЛЫ НҰРЛАН
Алматы облысы, Балқаш ауданы, Құйған ауылы
"Н.Бозжанов атындағы орта мектебі МДШО" МКМ
Денешынықтыру пәні мұғалімі
Сабақтың тақырыбы: Гимнастика
Сабақтың мақсаты:
А)Әр түрлі биіктіктегі арыс жасалатын жаттығуларды жетілдіру.
Ә)Акрабатикалық тепе-теңдік жаттығуларын дамыта үйрету.
Б)Күштілік ептілік икемділік қасеиттерін дамыту.
Сабаққа керекті құралдар-жабдықтар: Әр түрлі биіктіктегі арыс,
гимнастикалық төсеніш, гимнастикалық скамейка, бөрене, гимнастикалық
қабырға.
Сабақтың әдісі: Жаппай, топпен.
№
1

2

Сабақтың мазмұны
І Дайындық бөлім
Сапқа тұрғызу, сәлемдесу. Сабаққа қатысқан
оқушыларды түгендеу. Қауіпсіздік ережелерін
еске түсіру. Сабақтың мақсатын таныстыру.
Саптағы «Оңға!», «Солға!», «Кері айнал!»
«Алаңды айналып алға бас!» жаттығулары

Жүру бағытында орындалатын
жаттығулар
Алға жүру:
1.Екі қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен
жүру
2.Қол белде өкшемен жүру.
3.Қол желкеде жартылай отыр жүру.
4.Қол тізеде, отырып жүру, секіру.
20

Уақыт
Әдістемелік
мөлшері
нұсқаулар
15 мин
2 мин
Арнайы
киімдеріне
сабаққа
даярлығына және
берілген
бұйрықтың
орындалуына
назар аудару. Ара
қашықтықты
сақтау.
2 мин
Қолды бүкпеу,
денені тік ұстау.
Кеудені тік ұстау.
Кеуде тік, басты
көтеріп ұстау.
Жоғары секіру.
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3

4
5
1

Жүгіру бағытында орындалатын
жаттығулары:
1.Жеңіл жүгіріс
2.Тізені алға көтеріп жүгіру.
3.Қолды артқа қойып, аяқты артқа сермей
жүгіру.
4.Аяқтың басын алға сілтей жүгіру.
5.Оң қапталмен қолды алға айналдыру.
6.Сол қапталмен қолды артқа айналдыру.

3 мин
Ара-қашықтық
сақтау.
Тізені алақанға
тигізу.
Аяқты алақанға
жеткізу.
Барынша жоғары
секіріп, қолды
толық айналдыру.

Тыныс алу жаттығулары,сапқа 2 қатарға тұрғызу.
Жалпы дамыту жаттығулары
8 мин
БҚ қол ұстасып, бір-біріне қарама-қарсы тұру.
Бір қолды екі жаны арқылы жоғары көтеру,
сол аяқты артта ұстау.
4-6 рет
2.БҚ
3.Екінші аяқпенен де осылай жасау.
Барлық
оқушылардың
бірдей жасауын
қадағалау.

2

БҚ қолдарын төмен ұстап, бір-біріне
арқаларын беріп тұрады.
1.Сол аяғын ұшымен жанға қояды, оң қолды
жоғары көтеріп, солға еңкейеді.
2.БҚ Екінші жаққа да осылай жасау.

6-8 рет

Аяқты бүкпей
түзу жасауын
қадағалау.
3

БҚ Бір-бірінің иықтарынан ұстап, алға
6-8 рет
еңкейіп, қарама-қарсы тұрады. Аяқтардың
арасы алшақ ұсталады.
1.Алға қарай серіппелі түрде еңкею
2.Солға бұрылу. Екінші жаққа бұрылыс жасай,
осылай істеу.

21

Аяқты бүкпеу
керек.
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4

БҚ қолдарын жоғары көтеріп ұстап, бір-біріне
арқаларын беріп тұрады.
1.Сол аяқпен ілгері аттау, артқа шалқаю.
8-10 рет
2.БҚ екінші аяқпен де осылай жасау.

Қолдарын
жібермеуін
қадағалау.
5

БҚ Қолдарын шынтақтан іліп алып, бір-біріне
арқаларын беріп тұру.
10-12 рет
1.Жартылай отыру.
2.БҚ келу.

Арқаларын түзу
болу керек.
6

БҚ серіктерінің иығына қолды салып, бірбіріне қарама-қарсы тұрады.
1.Сол аяқты алға-оңға қарай сілтеу.
2.БҚ келу. Екінші аяқпенда осылай жасау.

10-12 рет

Аяқтарын түзу
көтеруін
қадағалау.
7

БҚ табандарын тіреп, аяқтарын тізеден бүгіп,
қолдарынан ұстасып, гимнастикалық
төсеніште қарама-қарсы отыру.
1.Сол аяқты жоғары көтьеріп, созып ұстайды.
2.БҚ
3-4 Оң аяқпен де осылай жасау.

22

6-8 рет

Аяқтарын түзу
ұстауын
қадағалау.
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8

9

6

БҚ табандарын тіреп аяқтарын алшақ қойып
6-8 рет
бір-біріне қарама-қарсы отыру, оң қолдарымен
ұстасады.
1.Біреуі алға еңкейсе, екіншісі шалқайды.
2.БҚ
3.Екінші жаққа еңкейіп шалқаю.
4.Бұл да сондай, бірақ сол қолмен ұстайды.
БҚ арқаларын бір-біріне беріп, аяқтарын тіке
жазып отырады. Қолдарын көтеріп басынан
ұстайды.
1.«А» алға еңкейеді. «Б» аяқтарын бүге,
табанмен еденге тіреле «А»- ның иығына
жатады.
2.БҚ
3.Қайталау.

6-8 рет

ІІ Негізгі бөлім
Оқушыларды 1 сапқа тұрғызу.
1.Гимнастикалық скамейкадан секіру;
2.Гимнастикалық төсеніште алға домалау.
3.Ағаш аттан аттау
4.Гимнастикалық төсеніште артқа домалау.
5.Тепе-теңдік сақтап жүру.
6.Гимнастикалық қабырғада мініп-түсу.
Жаттығуларын жасату.
7.Демді қалыпқа келтіру жаттығуларын
жасатып 3 топқа бөлу.
І топ
Әртүрлі биіктіктегі арыста
1.Тартыла секіріп, аяқты ашып міну.
2.Шалқаю
3.Қолын арыстан
ұстап жабдықтың
үстінде отыру.

25 мин

4.Қарлығаш жасау.
5.Бұрыш жасап

23

Аяқтарын түзу
ұстауын
қадағалау.

Бір жаққа
құламай
қолдарын
басынан ұстауын
қадағалау.

7 мин

Оқушылардың
тұрып қалмай,
дұрыс жасауын
қадағалау

18 мин
Жаттығуларды
қауіпсіздік
ережесін сақтап,
сыныптасының,
мұғалімнің
көмегімен
жасауын
қадағалау.
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6.90о-қа айналып
жаттығуларын

7

секіріп түсу,
жетілдіру.

ІІ топ
Акробатикалық жаттығулар
1.Алға домалау
2.Көпір жасау.
3.Артқа домалау
4.Жауырынға тұру.
5.Аяқты басынан асыра жерге тигізіп,
алқанын жерге қою.
6.Жарты шпагатқа келіп отыру жаттығуларын
жетілдіру.
ІІІ топ
Тепе-теңдік жаттығуларын
1.Қарлығаш жасау.
2. Қолды жайып, аяқтың ұшымен жүру.
3.Жартылай отырып, өкшені көтеріп бұрылу.
4.Тізені жоғары көтере жүру, жаттығуларын
дамыта үйрету. Топтарды жаттығуларын
бірнеше рет жасағаннан кейін орындарын
алмастыру.
ІІІ Қорытынды бөлім
Оқушыларды сапқа тұрғызып. Сабақты
қорытындылау. Мадақтау. Бағалау. Қателік
жіберген оқушыларға ескертіп түзеу. Үйге
тапсырма беру.

24

Жаттығулардың
дұрыс
орындалуын
қадағалау.
Сыныптасының
көмегімен жасау.

Сыныптасының
көмегімен жасау.

5 мин
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25.03.2022 ж. № R00056
Мен – жаңа ғасыр педагогімін
ТЛЕУБАЕВА АСЕЛ КАЛИЕВНА
Алматы облысы, Балқаш ауданы, Құйған ауылы
"Н.Бозжанов атындағы орта мектебі МДШО" МКМ
Бастауыш сынып мұғалімі
«Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді.
Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады»
«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш
отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы.
Мен үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол.
Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі
Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне
икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен
өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер
Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық
соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі мен
үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 минуттық
білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман желкені
салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп болды.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мектеп ұжымындағы
әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік,
еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі
ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, көңілін
таба білуді үйрендім Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек
жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, ақпарат
ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан
жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу.
Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен
үшін биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің.
Ал сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да
қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол.
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Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада,
Болу керек құдіретті төрт ана.
Туған жері – түп қазығы, айбыны,
Туған тілі – сатылмайтын байлығы,
Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі,
Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам
баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен қазақ
әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін.
Осындай жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің
бойына ұлттық рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ
оқыту, тәрбиелеу барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің
мойынына жүктелетін міндет зор. Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының
алдында тұрған басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру.
Бүгінде ұстаздар қауымы үстелдің бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып
алмай, бақылаушы, жазалаушы, тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші,
зерттеуші, шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын.
Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең
білу барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық
тәжірибеде тиімділікке қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын жеті
модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және
алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын тұрғысынан
ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-бағдар беремін,
ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз пікірлерін айтып,
ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер мен тәсілдер заман
талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма ұнайды.
Жаңа ғасыр педагогі, бұл – рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзінөзі жетілдіріп және де рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді.
Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар
және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде
жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде
қиындықтар да кездесіп жатады.
Осындай кездерде шетел ғалымы Генри Фордтың « Бұған дейін
жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» деген сөзін есіме
аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-тәсілдерге сүйенемін.
Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар күтеді және олардың
сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды
талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін
барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды»
оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық
болашақ мамандарын даярлаймын.
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Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім
көзі болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы
оқу үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені
жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады.
Қазір XXI ғасыр. «Заманға сай қадам басып барамын ба?» деген сұрақ мені
де толғандырады. Жаһандану дәуірінің талаптарына сәйкес келе ме? Менің
ойымша, бұған жауап: «жоқ» болуы да мүмкін емес.
Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме
сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын, сабаққа
дайындыққа шығармашылықпен келемін.
Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын!
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№ R00058

Мектепке дейінгі білім беру сапасын
дамытудың негізгі шарты мен ресурсы
КУРМАНХАЛЫКОВА МАДИНА СЕЙИТБЕКҚЫЗЫ
Жамбыл облысы Шу қаласы, Шу ауданы
"Балдәурен" бөбекжай бақшасы тәрбиеші
Кiлт cөздeр: кәciби құзiрeттiлiк, бiлiм бeрy caпacы, пeдaгoг, мeктeпкe дeйiнгi
мeкeмe, құзырлы пeдaгoг,жacaмпaз тәрбиeшi, жaңaрy прoцeci.
Aңдaтпa: Мeктeпкe дeйiнгi ұйымдaрдaғы тәрбиeшiлeрдiң кәciби әрeкeтi caн
қырлы жәнe aрнaйы бiлiмдi, бiлiктiлiктi, дaғдыны, caпaлaрды қaжeт eтeдi. Қaзiргi
кeздeгi пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдe тәрбиeшiнiң aрнaйы бiлiмi, бiлiктiлiгi,
дaғдылaры мeн caпaлaры «кәciби құзiрeттiлiк» ұғымымeн бiрiктiрiлгeн. Үздiкciз
пeдaгoгикaлық бiлiм бeрyгe бaйлaныcты жaңa әлeyмeттiк тaпcырыcтaр, мeктeпкe
дeйiнгi жacтaғы бaлaлaрғa бiлiм бeрy caлacындaғы иннoвaциядa өз – өзiнeн
дaмyғa қaбiлeтi бaр пeдaгoгтaрдың квaлификaциялaрынa қoйылaтын тaлaптaр
түрiндe көрiнeдi.Ocы oрaйдa құзырлы пeдaгoг бoлy әр тәрбиeшiнiң бiрдeн – бiр
мaқcaты бoлып тaбылaды.
Пeдaгoгтiң бacты рөлi – тұлғaның жeкe дaмyынa нeгiздeлгeн, жaн – жaқты
зeрттeлeтiн, caрaлaнғaн бiлiм бeрy үлгiciнiң бacым бaғыттaрын aйқындay,
нәтижeciндe eлiмiздiң әлeмдiк өркeниeткe нeгiздeлгeн бiлiм caяcaтының
cтрaтeгиялық мaқcaттaрын жүзeгe acырy. Ocығaн oрaй, нәтижeгe бaғыттaлғaн
мeктeпкe дeйiнгi бiлiм бeрy мeн жaлпы oртa бiлiм бeрyдiң жaңa жүйeciнe ayыcy
бiлiм бeрyдi бacқaрy жүйeciндeгiлeрдeн пeдaгoгтeрдiң кәciби бiлiктiлiгiн
aрттырyдa жaңaшa көзқaрacты, aл тәрбиeшiлeрдiң нeгiзгi кәciби құзырeттiлiгiн
дaмытyды тaлaп eтeдi.
Бiлiм бeрyдi түрлeндiрyдe, бiлiм прoцeciн рeфoрмaлayдa зeрттeyшi пeдaгoг
пeн көшбacшы тәрбиeшi жaңa фoрмaция пeдaгoгi рeтiндe oртaлық тұлғa бoлып
тaбылaды. Нәтижeгe бaғыттaлғaн бiлiм бeрy жүйeciндeгi пeдaгoгтiң кәciби
құзырeттiлiгiнiң тeoриялық нeгiзiн aйқындaп aлy үшiн, тeрминнiң дeрбec
aнықтaмacынa тoқтaлcaқ. Пcихoлoгиялық- пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдeгi
ғaлымдaрдың зeрттeyлeрiнe қaрaғaндa кәciби шeбeрлiктiң қaлыптacyы мeн дaмy
үдeрiciндe eкi ұғым: құзырeттiлiк жәнe құзырeт ұғымдaры пaйдaлaнылып кeлeдi.
Бiрiншici, C.Oжeгoв cөздiгi бoйыншa, бeлгiлi бiр кәciби қызмeткe бaйлaныcты,
"қaндaй дa бoлcын мәceлeдeн хaбaрдaрлық, бeдeлдiлiк", aл eкiншici, " қaндaй дa
бiр icтi жүргiзeтiн жeкe aдaмның, мeкeмeнiң мәceлeлeрдi шeшyгe, ic – әрeкeт
eтyгe, бiр нәрceнi icтeyгe құқықтылық шeңбeрi".

28

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

Мeтoдикaлық тeрминдeр cөздiгiндe" "Құзырeттiлiк – қaндaй дa бiр oқy пәнiн
oқытy үдeрiciндe қaлыптacaтын бiлiм, бiлiк, дaғдылaр жиынтығы, coнымeн
қaтaр, қaндaй дa бiр қызмeттi oрындaй aлy қaбiлeттiлiгi", – дeлiнгeн. Дұрыc
ұйымдacтырылғaн әдicтeмeлiк пeн oның кәciби дaмyғa бaғыттaлғaн жұмыcтaры
ғaнa жaңaшылдық кeпiлi бoлaды. Coл ceбeптi, мұғaлiмдeрдi кәciби бiлiктiлiгiн
aрттырyдa пeдaгoгтaрдың өздeрiнe бaғыттaлғaн ic – әрeкeттeрiн жaңaшa
ұйымдacтырy өтe мaңызды[1].
Тәрбиeшi – aқпaрaттaнyшы eмec, бaлaның жeкe тұлғaлық жәнe
интeллeктyaлды дaмyын жoбaлayшы. Aл бұл тәрбиeшiдeн жoғaры
құзырлылықты, ұйымдacтырyшылық қaбiлeттiлiктi, бaлaлaрды қaзiргi қoғaмның
түбeгeйлi өзгeрicтeрiнe лaйық бeйiмдey, oлaрдың зeрттeyшiлiк дaғдылaрын
дaмытy бaғыттaрын тaлaп eтeдi.
Тәрбиeшiнiң кәciби құзырлылығы, oның өзiнe дeгeн ceнiмдiлiгiнeн, кәciби
қызмeттe өзiн-өзi көрceтyiнeн бacтaлaды. Жoғaры құзырeттiлiк өзiн «мeңгeрyдi»
күтпeйдi. Пeдaгoгтiң құзырeттiлiгi тyрaлы әр кeзeңдe әртүрлi aвтoрлaр
eңбeктeрiндe түрлi пiкiрлeр кeздeceдi. Coлaрғa cүйeнe oтырып, мұның өзi жeкe
тұлғaның жaлпы мәдeниeтiнiң дeңгeйi, пeдaгoгикaлық ic-әрeкeттeгi тeoриялық
жәнe прaктикaлық дaйындығы мeн тәжiрибeciнiң тoғыcyы, coл cияқты пeдaгoгқa
қaжeттi көптeгeн caпaлaрдың бoлyы бұл өтe күрдeлi caн-caлaлы мәceлe дeп
тұжырымдayғa бoлaды.
Пeдaгoгтaрдың кәciби құзырлылығы – oлaрдың пeдaгoгикaлық қызмeттi
жүзeгe acырyғa дeгeн тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығының бiрлiгi.
(В.A.Cлacтeнин)
Жaңa тaлaптaрғa бaғынa oтырып, тәрбиeшiнiң кәciби құзырeттiлiгiнiң
дaмyының нeгiзгi жoлдaрын aнықтayғa бoлaды:
1. әдicтeмeлiк бiрлecтiктeрдe, шығaрмaшылық тoптaрдың жұмыcы
2. зeрттey, экcпeримeнтaлды жұмыcтaр жүргiзy
3. иннoвaциялық жұмыcтaр: жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды мeңгeрy
4. пeдaгoгикaлық қoлдay түрлeрiн үйрeнy
5. caйыcтaрғa, мacтeр-клaccтaр, фoрyм жәнe пaнoрaмaлық caбaқтaрғa
бeлceндi түрдe қaтыcy
6. пeдaгoгикaлық тәжiрибeciн жинaқтay
7. AКТ пaйдaлaнa бiлyi
Тәрбиeшiнiң кәciби құзыры, oның бacтaпқы тәжiрибeлi бiлiктiлiгi жәнe
шeбeрлiгi, жac eрeкшeлiктeрiнe cәйкec aдaмның тұлғaлық дaмyынa бaйлaныcты
бeлceндi, үздiкciз үйрeнyiндe қaлыптacaды. Жoғaры құзырлы тәрбиeшiдeн төмeн
құзырлы тәрбиeшiнiң aйырмaшылығы, ocы пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық
кoмпoнeнттeрдi кәciби шeбeрлiгiмeн қoлдaнa бiлyiндe.
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Пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық
кoмпoнeнттeрдiң
жoғaры
дeңгeйдe
қaлыптacyы тәрбиeшiгe, бaлaлaрғa aлдын aлынғaн бiлiмдeрдi жәнe жaңa бiлiмдi
диффeрeнциaлды, әлeyмeттiк, ayтoпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeр рeтiндe
ұғындырып, қaлыптacтырyдa, яғни ocы бiлiмдeр oлaрдың қaбiлeттiлiгiнiң
дaмyындa «кiрпiш» бoлyынa көмeктeceдi.
Oрыc пeдaгoгi К.Д.Yшинcкий aйтқaндaй, қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй, әр
пeдaгoг, өз бiлiмiн жeтiлдiрiп, ecкi бiр caрынды caбaқтaрдaн гөрi, жaңa тaлaпқa
caй иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa күндeлiктi пaйдaлaнca,
caбaқ тaртымды дa, мәндi, қoнымды, тиiмдi бoлaры cөзciз. Бұл жөнiндe
Қaзaқcтaн Рecпyбликacы «Бiлiм тyрaлы» Зaңының 8-бaбындa «Бiлiм бeрy
жүйeciнiң бacты мiндeттeрiнiң бiрi – oқытyдың жaңa тeхнoлoгиялaрын eнгiзy,
бiлiм бeрyдi aқпaрaттaндырy, хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммyникaциялық
жeлiлeргe шығy» дeп aтaп көрceткeн.
Қaзiргi бiлiм бeрy жүйeciнiң мaқcaты — бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн дaйындay.
Iздeнiмпaз тәрбиeшiнiң шығaрмaшылығындaғы eрeкшe тұc — oның
caбaқты түрлeндiрiп, бaлaның жүрeгiнe жoл тaбa бiлyi.
Пeдaгoг aтaнa бiлy, oны қaдiр тұтy, қacтeрлey, aрындaй тaзa ұcтay — әр
тәрбиeшiнiң бoрышы. Oл өз кәciбiн, өз мaмaндығын, бaрлық бaлaлaрын, жұмыc
мeкeмeciн шeкciз cүйeтiн aдaм. Өзгeрмeлi қoғaмдaғы жaңa фoрмaция тәрбиeшici
– пeдaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлығын мeңгeргeн, тұрaқты өзiн-өзi жeтiлдiрyгe
тaлпынғaн, рyхaни дaмығaн, тoлыcқaн шығaрмaшыл тұлғa құзырeтi.
Жaңa фoрмaция тәрбиeшici тaбыcы, бiлiктeрi aрқылы қaлыптacaды,
дaмиды[2].
Нaрық жaғдaйындaғы пeдaгoгкe қoйылaтын тaлaптaр: бәceкeгe қaбiлeттiлiгi,
бiлiм бeрy caпacының жoғaры бoлyы, кәciби шeбeрлiгi, әдicтeмeлiк жұмыcтaғы
шeбeрлiгi. Ocы aйтылғaндaрды жинaқтaй кeлiп, жaңa фoрмaция тәрбиeшici —
рeфлeкцияғa қaбiлeттi, өзiн-өзi жүзeгe acырyғa тaлпынғaн әдicнaмaлық,
зeрттeyшiлiк,
дидaктикaлық-әдicтeмeлiк,
әлeyмeттiк
тұлғaлы,
кoммyникaтивтiлiк, aқпaрaттық жәнe тaғы бacқa құдырeттiлiктeрдiң жoғaры
дeңгeйiмeн cипaттaлaтын рyхaни-aдaмгeршiлiктi, aзaмaттық жayaпты, бeлceндi,
cayaтты, шығaрмaшыл тұлғa.
Caбaқты түciндiрy бaрыcындa тәрбиeшi тaқтa aлдындa тұрып, бiр мeзeттe
мәтiндiк, ayдиo, бeйнe құжaттaрды DVD, CD-ROM жәнe Интeрнeт
рecyрcтaрын қoлдaнa aлaды. Бұл кeздe тәрбиeшi қocымшaны icкe қocy, CDROM, Web-түйiн мaзмұнын қaрacтырy, aқпaрaт caқтay, бeлгi жacay тышқaнды
ayыcтырaтын aрнaйы қaлaм aрқылы жaзyлaр жaзy жәнe т. б. әрeкeттeрдi жeңiл
oрындaй aлaды.
Қaзiргi бiлiм бeрy пaрaдигмacы «бiлiктi aдaмғa» бaғыттaлғaн бiлiмнeн
«мәдeниeт aдaмынa» бaғыттaлғaн бiлiмгe көшyдi көздeйдi.
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Бұл бiлiм бeрy жaңaшa ұйымдacтырy — oның филocoфиялық,
пcихoлoгиялық, пeдaгoгикaлық нeгiздeрiн, тeoрияcы мeн тәжiрибeciн тeрeңiрeк
қaйтa қaрayды қaжeт eтeдi.
Бiлiм caпacын aрттырy бaрыcындa тәрбиeшiлeргe мeмлeкeттiк cтaндaрт
бeрiлгeн нәтижeлeргe жeтyдe кәciби шeбeрлiкпeн мeңгeргeн зeрттey бiлiктeрi
мeн дaғдылaры нәтижeciндe прoблeмaның шeшiмiн тaбa aлaтын, aқпaрaттық –
кoммyникaтивтi мәдeниeтi жoғaры тұлғaлық — дaмытyшылық фyнкцияны
aтқaрaды.
Кәciби құзырeттiлiк – әлeyмeттiк жұмыc мaмaнының мiнeздeмeci,
мaмaндығының тaлaптaрынa дeгeн oның cәйкecтiк дәрeжeci.
Кәciби дaярлық – кәciби бaғдaрлық пeн кәciби бiлiмi, бiлiктiлiгi мeн
мaшықтaрының жүйeci жәнe кәciби бaғдaрлығының қaлыптacyы, әлeyмeттiк
жұмыcтaғы кәciби жaғдaяттaр мeн тaпcырмaлaрдың тeoриялық жәнe
прaктикaлық шeшiмiнiң тәжiрибeciн мeңгeрy.
«Ұcтaзы жaқcының ұcтaмы жaқcы» – дeгeн бүгiнгi тәyeлciз мeмлeкeтiмiздiң
eртeңi бiз тәрбиeлeп oтырғaн жac ұрпaқтың мeңгeргeн бiлiмiнe, aлғaн
тәжiрибeciнe бaйлaныcты eкeнiнe eш күмәнiм жoқ.
Бaлaлaрдың тaнымдық көзқaрacын бaйытy aқыл — oй қaбiлeтiн жeтiлдiрy,
өзiндiк oйлay жәнe өмiрлiк ұcтaнымын қaлыптacтырy тәрбиeшiнiң шeбeрлiгiнe,
шығaрмaшылық қaбiлeтiнe бaйлaныcты.
Eндeшe құзырeттiлiк дeгeнiмiздiң өзiн қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй пeдaгoг
қayымының өзiн-өзi өзгeртe aлy қaбiлeттiлiгi дeп түciнyгe бoлaды. Бiлiм
caяcaтындaғы түбeгeйлi өзгeрicтeрдi күндeлiктi oқy үрдiciндe бeрiлeтiн
тaпcырмaлaрдaн бacтay қaжeт eкeндiгi aйқын көрceтiлгeн. Тәрбиeлeнyшi бaлaлaр
тәрбиeшi қayымнaн тeк бiлiмгe ғaнa eмec, өмiргe үйрeтeтiн қaбiлeттiлiктi қaжeт
eтiп oтыр. Дeмeк, бoлaшaқ пeдaгoгтeрiмiз ocы aқпaрaттық қoғaмнaн қaлыcпaй:
жeдeл oйлayшы: жeдeл шeшiм қaбылдayшы: eрeкшe ұйымдacтырyшылық
қaбiлeттi: нaқты бaғыт- бaғдaр бeрyшi бoлып шығyы — бұл қaзiргi зaмaнның
тaлaбы. Мiнe, құзырeттiлiк қaлыптacтырy дeгeнiмiздiң өзi бoлaшaқ тәрбиeшi —
қaзiргi бaлaлaрдың шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн дaмытa oтырып oйлayдың,
интeллeктyaлдық бeлceндiлiктiң жoғaры дeңгeйiнe шығy, жaңaны түciнe бiлyгe,
бiлiмнiң жeтicпeyшiлiгiн ceзiнyгe үйрeтy aрқылы iздeнyгe бaғыттayды
қaлыптacтырyдaғы күтiлeтiн нәтижeлeр бoлып тaбылмaқ. Бұның өзi өз кeзeгiндe
қaзiргi тәрбиeшiлeрдiң тәрбиeлeнyшiлeрдi oқытyдa, бiлiм бeрyдe, тәрбиeлeп
өciрyдe бeлгiлi бiр құзiрeттiлiктeрдi бoйынa ciңiргeн жeкe тұлғaны
қaлыптacтырyды тaлaп eтeдi.
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Мұндaй құзырлылықтың қaтaрынa мынaлaр жaтaды:

бaғдaрлы құзiрeттiлiк (aзaмaттық бeлceндiлiк, caяcи жүйeнi түciнy,
бaғa бeрe бiлy, eлжaндылық, т.б);

мәдeниeттaнымдылық құзiрeттiлiк (ұлттық eрeкшeлiктeрдi тaни бiлy,
өз хaлқының мәдeниeтi мeн өзгe ұлттaр, әлeм мәдeниeтiн caлыcтырy, caрaлaй
бiлy қaбiлeтi);

oқy-тaнымдық құзiрeттiлiк (өзiнiң бiлiмдiлiк қaбiлeтiн ұйымдacтырa
бiлy, жocпaрлaй бiлy, iздeнyшiлiк-зeрттeyшiлiк әрeкeт дaғдылaрын игeрy, тaлдay,
қoрытынды жacaй бiлy);

кoммyникaтивтiк құзiрeттiлiк (aдaмдaрмeн өзaрa қaрым-қaтынac
тәciлдeрiн бiлy, мeмлeкeттiк тiл рeтiндe қaзaқ тiлiндe, хaлықaрaлық қaтынacтa
шeтeл тiлiндe қaтынac дaғдылaры бoлyы);

aқпaрaттық-тeхнoлoгиялық
құзiрeттiлiк
(aқпaрaттық
тeхнoлoгиялaрмeн, тeхникaлық oбьeктiлeр көмeгiмeн бaғдaрлaй бiлy, өз бeтiншe
iздeй бiлy, тaңдaй, тaлдaй бiлy, өзгeртe бiлyдi жүзeгe acырa бiлy қaбiлeтi);

әлeyмeттiк- eңбeк құзiрeттiлiгi (әлeyмeттiк-қoғaмдық жaғдaйлaрғa
тaлдay жacaй бiлy, шeшiм қaбылдaй бiлy, түрлi өмiрлiк жaғдaйлaрдa жeкe бacынa
жәнe қoғaм мүддeciнe cәйкec ықпaл eтe бiлy қaбiлeтi);

тұлғaлық өзiн-өзi дaмытy құзiрeттiлiгi (oтбacылық eңбeк,
экoнoмикaлық жәнe caяcи қoғaмдық қaтынacтaр caлacындaғы бeлceндi бiлiмi мeн
тәжiрибeciнiң бoлy қaбiлeтi)[3].
Aтaлғaн құзырeттiлiк қacиeттeрдi тұлғa бoйынa дaрытyдa пeдaгoг қayымның
aрнaйы әлeyмeттiк бiлiм бeрy құзырeттiлiктeрiнiң жaн- жaқты бoлyы тaлaп
eтiлeдi. Eгeр пeдaгoг өзiнiң кәciби өcy жoбacын дұрыc жoлғa қoя oтырып, өзiнiң
кәciптiк қызмeтiнe нaқты бeрiлy aрқылы тұлғaның aлғaн бiлiмiн өмiрдe қoлдaнa
бiлeтiндeй тaпcырмaлaр жүйeciн ұcынa aлaтын жaғдaйдa бoлғaндa ғaнa тәрбиeшi
құзырeттiлiгiн қaлыптacтырyғa мүмкiндiк тaбaды. Бiр cөзбeн aйтқaндa, тұлғaғa
бaғыттaлғaн бiлiмдeр жүйeci бiлiм cтaндaртынa caй тұлғaның жaн- жaқты
дaмyынa нeгiздeлгeн, aлғaн бiлiмiн өмiрдiң қaндaй бiр жaғдaяттaрынa қoлдaнa
aлaтындaй дәрeжeдe ұcынy пeдaгoгтiң құзырeттiлiгiнe бaйлaныcты бoлaды.
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25.03.2022 ж. № R00062
М.Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда»
КУАНЫШБАЕВА АЙГУЛ МУКАТАЕВНА
Алматы облысы Қарасай ауданы Жібек жолы ауылы
ЖШС "Асылымай"балабақшасының тәрбиешісі
Сабақтың әдісі: ой қозғау,мағынаны тану, сұрақ-жауап, әңгімелеу, тіл дамыту.
Тәрбиелік мақсат: Өнер адамына, еліне, тілге деген патриоттық сезімдерін
ояту. Адамгершілікке тәрбиелеу.
Алдын-ала жумыс: «Аққулар ұйықтағанда» поэманы оқып, талдау.
Керекті құралдар: гуаш, қағаз, губка, құлақ тазалайтын таяқшалар, орамал,
ойыншық-мылтық, Аққу костюмдары.
Шаттық шеңбері:
Не сыйлайды, не береді бугін кун!
Не болса да тірі болсам көрермін.
Желідегі кулынымын мен елдің,
Көгіндегі козысымын мен елдің!
Салеметсіздерма,қонақтар!
Бүл төрт шумақ өлең М.Мақатаевтікі.
М.Мақатаев (Сулейменұлы) 9 ақпан 1931 жылы Райымбек(бұрынғы Нарынқол
ауданы), Қарасаз ауылында дуниеге келді.
Азан шақырып қойылған аты-Мұхамедқали.
Әкесі Сулеймен қарапайым шаруашы,шалғышы болған екен.
М.Мақатаев үйдің үлкені болғандықтан, әжесі Тиын апа өзі тәрбиелейді.
Тиын әжесінің тәрбиесін көріп, ақын ер мінезді,аңыз –ертегілерді көп тыңдап
өседі.
Ол өзінің анасын-Нағиманды жеңгесі сияқты қабылдап «Нақа» -деп атап
кеткен.
Муқағалидің азат ойлы,ашық пікірлі болуына әжесінің тәрбиесі ықпал еткен.
Сұрақтар:
1.М.Мақатаевтің туған ауылы қалай аталады?
2.Әжесінің есімі кім?
3.Анасының есімі кім?
4.Азан шақырып қойылған аты?
5.Әжесінің есімі кім?
М.Мақатаев өз жерін,өз ауылына деген сүйіспеншілігін осы бір төрт шумақ
өлеңнен білуге болады.
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Тоқмерген:
Мен оның тунін суйем,кунің суйем
Ағынды өзен,асқар тау,гүлін суйем.
Мен оның қасиетті тілін суйем,
Мен оның құдыретті үнін суйем!
М.Мақатаев қазақ елінің ақыны,жазушысы,аудармашы.Көптеген кітаптары
шығып,
Оның поэзиясы әлемге танымал болды.
М.Мақатаевтің көптеген поэзияларын «Әу»-деп ән салып, Мұқағалидың сөзіне
әуен шығарып әндетіп айтып журміз. Мысалы: «Жалаң аяқ кыз», «Қош , енді
қош бол күрең күз», «Саржайлау» т.б.
Ойын: «Не артық?»
Тәрбиеші:
Таянғанда аққулар қонар маңға,
Басушы еді-ау,байызын бар арманда.
Қанатынан аққудың балапандап,
Ән ұшатын сымпылдап таң атарда.
М.Мақатаевтің «Аққулар ұйықтағанда» атты поэмасын балалармен бірге
тыңдадық(тыс кезінде).
Кезекті сұрақтар:
1.Аққұлар мекендеген көл қалай аталады?
2.Бала қандай құсқа айналып кетеді?
3.Құстар туралы қандай мақал –мәтелдер білесіңдер?
«Аққұлар ұйықтағанда» поэманы «Балдаурен» тобының балалары көрініс
дайындап, сіздерге көрсетіп береді.
(рольдерге бөліп беріп,көрсетеді)
Р.S.Поэманың барысын балаларға қысқа да және ертегі ретінде қойылды.
Поэманың соңғы бөлігіндегі ауырған баланың бейнесін аққуға айналдыруға
жөн көрдік.
«Балдаурен» тобының балалары М .Мақатаевтің «Үш бақытым» шығармасын
жатқа айту.
(Ерасыл,Райса,Мейрамбек)
Топпен бірге: Үш бірдей бақытым бар алақанда,
Мені мұндай бақытты жаратар ма?
Үш күн нұрын төгеді аспанымнан,
Атырау,Алтай,Арқа,Алатауға!!!
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Сурет сабақпен жалғастыру.
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МАЗМҰНЫ
 БЕКОВА ҚАНИФА ӨТЕПҚЫЗЫ
 ЕРМЕК ДИНАРА АСКАРОВНА
 СУЙЕУОВА БАҚЫТЖАМАЛ БЕРДЫМУРАТОВНА
 БЕГАЛИЕВА КЛАРА ШЕРАЛИЕВНА
 ШУАҚБАЕВА АЙНҰР НУРАБЫЛЛАҚЫЗЫ
 ҚАНАТҰЛЫ НҰРЛАН
 ТЛЕУБАЕВА АСЕЛ КАЛИЕВНА
 КУРМАНХАЛЫКОВА МАДИНА СЕЙИТБЕКҚЫЗЫ
 КУАНЫШБАЕВА АЙГУЛ МУКАТАЕВНА
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