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30.03.2022 ж.  № R00067 

 

Modal verb can/can’t 

 

НУРГАЛИЕВА АЛТЫНАЙ ЖАУМИТБАЕВНА 

Маңғыстау облысы  Мұнайлы ауданы 

Қызыл-төбе елді мекені 

«№2 жалпы білім беретін мектеп» КММ 

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 
 

Unit 6 World of work 

Teacher’s  

name: 

Nurgalieva A 

Date:  
Grade: 5 Number present: absent: 
Theme of the 

lesson: 

 

 

 

 

 

 

Modal verb can/can’t 

Learning 

objectives 

5.UE10  use present continuous forms with present and future 

meaning on a limited range of  familiar  general and curricular 

topics   

5.L1 understand a sequence of supported classroom instructions 

5.S3  give an opinion at sentence level on a limited  range of 

general and curricular topics 

Lesson 

objectives 

 All learners will be able to: develop speaking skills through com-

munication about experiences; 

 improve reading skills through recognising typical features at word; 

understand the meaning of the modal verb can. 

 Most learners will be able to: select, compile, and synthesize 

information from the reading passage  for an oral presentation; 

use the modal verb can in speech. 

Some learners will be able to: respond to and discuss the reading 

passage using interpretive, evaluative and creative thinking skills;  

    understand the difference between ability and request. 

Lesson structure 

Planned 

timings 

Teacher’s activities Students’ 

activities 

Assessment Resources 
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Beginning 

of the 

lesson 

 

1.Greeting . 

Organization  moment. 

 

Teacher greets learners, 

wishes good wishes and 

give flowers to the 

learners.Then divides 

the class into 3 groups 

according to the colours 

of the flowers.  

 

Teacher suggests 

learners to buy tickets 

for the answers to 

consolidate the previous 

lesson (Present Simple: 

questions) 

 

Criteria for the task: 

1 point for each right 

answer 

 

Teacher asks learners to 

prepare their suitcases. 

From the words 

below find out 3 

verbs that you do 

every day  and 

write them down. 

Criteria for the 

task: 

3 right answers – 3 

points 

2 right answers – 2 

points 

1 right answer – 1 

point 

 

Sts 

warm/greet 

the teacher  

 

Sts answer 

the questions 

 

 

Sts do the 

task in a 

written form 

 

 

Formative 

ass-t 

 

Criteria-

based 

assessment 

 

C-b ass-t 

 

 

Coloured 

flowers 

 

PPT 

 

PPT 
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Main 

Activities 

 

Cinema time! 

Teacher suggests to 

watch a video. 

Asks what did they 

learn from the video and 

gives some examples. 

 

Grammar land 

Teacher gives a task to a 

group and asks to 

complete the poster. 

 

Criteria for the task: 

5 points – the poster is 

without mistakes, the 

pronunciation of the 

speaker is clear 

4 points – 1 grammar 

mistake 

3 points – 2 grammar 

mistakes 

2 points – 3 grammar 

mistakes 

 

Tea time! 

Teacher gives a task to 

match the kettles. 

 

 

Sts watch a 

video,answer 

the questions 

 

Sts work in 

groups,write 

sentences 

using 

can/can’t 

 

 

 

Sts do the 

task for 

matching 

FA 

 

 

Criteria-

based ass-t 

 

 

 

 

 

Criteria-

based ass-t 

You tube 

 

 

Pictures,posters 

 

 

 

 

 

PPT 

End  

 

 

 

Homework: make 

up your own 

sentences using can 

Feddback: 

Secret box 

Sts write 

down which 

item was 

difficult for 

them 

 A box 
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30.03.2022 ж.      № R00068 

Сақшының міндеттері 

 

ОМАРОВ КУМБОЛАТ ТУРСУМБАЕВИЧ                                                                                     

ШҚО.Үржар ауданы «Жарбұлақ орта мектебі»КММ                                                                                     

Алғашқы әскери және технологиялық  дайындық пәні мұғалімі 

 

1. Сабақтың мақсаты: Оқушыларға сақшының міндеттерін түсіндіру. 

2. Уақыты: 45 минут 

3. Өткізілетін орны: 10 cынып, АӘД бөлмесі.. 

4. Көрнекілік құралдар: АӘД оқулығы, Гарнизондық және қарауылдық қызметтер 

жарғысы, қарауыл қалашығы. 

5. Сабақтың барысы: 

    а) Ұйымдастыру кезеңі – 3 минут. 

    Взвод командирі оқушыларды сапқа тұрғызады, оқытушыға рапорт береді, 

амандасу, түгендеу, оқушылардың сырт көрінісін тексеру. 

       ә) Өтілген тақырыпты сұрау кезеңі –  10 минут.  

- күзетілетін объектілерді қоршауға қандай талаптар қойылады? 

- аса маңызды объектілерде қандай арнайы құрылыстар салынады? 

- постыдағы сақшының қаруы қандай жағдайда болуы керек? 

 б) Негізгі бөлім – 20 минут.    

 

 Сақшының міндеттері. 

   

  Сақшы қол сұғылмайтын адам болып табылады. 

    Сақшыға қол сұғылмайтындығы мыналардан көрінеді: 

- оның құқығы мен жеке басының қадір-қасиеттері айырықша қорғала-

тындығында; 

- оның белгілі бір тұлғаларға ғана - қарауыл бастығына, қарауыл бастығының 

көмекшісіне және өзінің жұмысқа таратушысына бағынатындығы; 

- қарауыл бастығының, қарауыл бастығының көмекшісінің және өзінің жұмысқа 

таратушысының сақшы қызметі бойынша айқындалған талаптарын сөзсіз 

орындауға міндеттілігі. 

- Гарнизондық және қарауылдық қызметтер жарғысының баптарында көрсетілген 

жағдайларда оған қару қолдану құқығы берілетіндігі. 

    Сақшынң міндеттері: 

- өз постысын қырағы күзетуге  және табанды қорғауға; 

- қызметін сергек, еш нәрсеге алаңдамай атқаруға, қаруын қолынан шығармауға 

және оны ешкімге, өзі бағынытындарға да бермеуге; 
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- көрсетілген бағыттар бойынша жылжый отырып немесе бақылау мұнарасында 

тұрып постыға кіре берісті, қоршауларды мұхият қарау және байланыс құрал-

дары арқылы қызметті өтеу барысы жайында табельмен белгіленген уақыттарда 

баяндап тұруға; 

- тіпті өз өміріне қауіп төнсе де, сақшы ауыстырылғанша не алынғанша, постыны 

тастамауға міндетті. Постыны өз еркімен тастап кету - әскери қылмыс болып са-

налады. 

- постыларға табельде көрсетілген және тыйым салынған шекара көрсеткіші 

тұрған жерге жақын қашықтыққа қарауыл бастығы, қарауыл бастығының көмек-

шісі, өзінің жұмысқа таратушысы мен оларға ілесіп жүретін тұлғалардан басқа 

ешкімді жібермеуге; 

- қарауылдың көлік құралдарының бағдары мен графигін, олардың тану белгілері 

мен сигналдарын білуге; 

- постыдағы өрт сөндіру құралдарын қолдана білуге; 

- объект қоршауынан ақау тапқанда және өз постынан жақын жерде тәртіп 

бұзушылық байқалған кезде қарауыл бастығын шақыру; 

- қарауыл иттерінің үргенін естіген кезде немесе техникалық күзет құралдары іске 

қосылғанда, бұл туралы қарауыл үй – жайына дереу хабар беруге; 

- өзіне немесе өзі күзететін объектіге анық шабуыл жасалған жағдайда қаруды 

ешқандай ескертусіз қолдануға міндетті. 

    Сақшыға: ұйықтауға, отыруға, бір нәрсеге сүйеніп тұруға, оқуға, ән айтуға, 

сөйлесуге, тамақ жеуге, су ішуге, темекі шегуге, табиғи қажеттілігін өтеуге, 

қандай да бір затты әлдекімге беруге немесе одан алуға, қажеттілік болмаса 

патронды оқжатарға жіберуге тыйым салынады. 

    Сақшы тек қарауыл бастығының, оның көмекшісінің, өзінің қарауылды 

жұмысқа таратушысының және тексеруге келген тұлғалардың сұрағына жауап 

беруі керек. 

    Қарауыл бастығы немесе қарауылды жұмысқа таратушылар қарауылдың 

міндеттерін нақты білуін тексереді, қаруды қолдану тәртібіне ерекше назар 

аудара отырып, қарауылдарға әр постыда қызмет атқару міндеттерін естеріне 

салады, ауысымды қарауыл үй – жайларынан шығарады да, қаруды оқтайтын 

алаңда сапқа тұрғызады. 

    Қару постыға шығар алдында оқталады. 

    Қаруды оқтау және оғын алып тастау қарауыл бастығының немесе оның 

көмекшісінің пәрмені бойынша, қарауыл үй -  жайында арнайы жабдықталған 

және оқ ұстайтын жабдығы бар жарық жерде, олардың тікелей бақылауымен  

жүргізіледі. Қарауыл бастығы немесе қарауылды жұмысқа таратушылар 

«Ауысым, оң жақтан бір – бірлеп оқта!» деп пәрмен береді. Осы пәрмен 

бойынша оң қанаттағы әскери қызметші алға қарай бір адым басып, сүңгіні 

бекітеді де, қаруды оқтайды, қарауыл бастығы  қарудың қалай оқталғанын 

тексереді.  
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Қаруды оқтап болған соң әскери қызметші: «Қару оқталды және 

сақтандырғышқа қойылды!» деп баяндайды, сонан соң жеке алып «Белдікке!» 

күйінде ұстап бір адым кейін шегінеді. 

    Осындай тәртіпте басқа қарауылды жұмысқа таратушылар мен қарауылдар 

қаруды кезектесіп оқтайды. 

    Постыдан оралған соң қарудың оғы алынады. Қарудың оғын алдымен 

қарауылды жұмысқа таратушы алады, содан кейін таратушы: «Ауысым, оң 

жақтан бір – бірлеп оқты алып таста!» - деп пәрмен береді. 

    Осы пәрмен бойынша оң қанаттағы әскери қызметші алға қарай бір адым 

басып, таратушының бақылауымен өз қаруының оғын алады, жабдықталған 

оқжатарды сөмкеге салады да, «Қарудың оғы алынды!» – деп баяндайды, содан 

соң бекіту тетігін артқа тартып, қаруын тексеруге ұсынады. Таратушы қаруды 

тексерген соң, қарудың бекіту тетігін алға қарай қозғап, қарудың шүріппесін 

түсіреді, қаруды сақтандырғышқа қояды, сүңгіні алып тастап, қаруды 

«Белдікке!» күйіне ұстап, артқа қарай бір адым шегінеді де, өз орныныа барып 

тұрады. 

    Осындай ретпен қалған қарауыл ауысымдары кезектесіп өз қаруларының оғын 

алып тастайды. Одан кейін аға бастықтың пәрмені бойынша қарауылдар қарауыл 

орналасқан жерге, ал таратушылар – қарауыл үй - жайларына барады.  

    Сақшыларды ауыстыру әрбір 2 сағаттан кейін, жұп немесе тақ сағаттарда 

жүргізіледі. 

    Сақшыларды ауыстыру ауаның температурасы –20 градустан төмен, +30 

градустан жоғары болған кезде 1сағат сайын  ауыстырылады. Қарауыл үй – 

жайларына кіре берісте сақшыларды қарауыл бастығы әрбір 30 мин сайын 

ауыстырып отырады. 

    Ауысым сақшыға 10 – 15 адымға жақын келгенде, қарауылды жұмысқа 

таратушы «Ауысым тоқта!» деп пәрмен береді де, бір қарауылға пост пен оның 

маңайын бақылауды бұйырады. Мысалы: «Қатардағы сарбаз Омаров, пост пен 

оның маңайына бақылау жаса!» 

    Сақшы ауысым жақындағанда оларға бет бұрып, өздігінен автоматты 

«белдікке» күйінде ұстайды. Сақшы қарауылды жұмысқа таратушысының 

пәрмені бойынша, мысалы: «Қатардағы сарбаз Сауыров, постыға қарай 

адымда!» дегенде, тік тұрып оң жаққа бір адым жасайды, ал қарауыл сақшыға 

жақындап келіп, оның орнына қарсы бағытта бұрылып тұрады. 

    Бұрыңғы және жаңа қарауылдың жұмысқа таратушылары сақшы мен 

қарауылдың екі жағында 1-2 қадам арақашықтықта бір - біріне қарап тұрады. 

    Бұрынғы қарауылдың жұмысқа тарарушысының : «Сақшы посты тапсыр!» -

деген пәрмені бойынша сақшы посты ауызша тапсырады. Бұл ретте сақшы мен 

қарауыл бір – біріне қарай бастарын бұрады. Постыны ауызша тапсыру кезінде 

сақшы постының нөмірін, постыдағы күзетуге жататын барлық объектілерді, 

байқалған кемшіліктерді  атайды. 
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   Постыны ауызша тапсырып болған соң, қарауылды жұмысқа таратушысының: 

«Қарауылшы, постыны қабылдап ал!» - деген пәрмені бойынша күзетілетін 

объектілерді тегіс қарап шығуға міндетті. 

    Егер постыны тапсыру кезінде ақаулар байқалса, мөрлер бұзылса, күзетілетін 

техника мен қару - жарақтың саны сәйкес келмесе жұмысқа таратушы постыны 

қабылдауды тоқтатады да, қарауыл бастығын шақырады. 

    Постыны тапсыруды және қабылдауды аяқтаған соң, сақшы мен қарауыл 

өздерінің жұмысқа таратушыларына қарап тұрып, кезектесіп баяндайды. 

Мысалы: «Сержант мырза! Қатардағы сарбаз Омаров нөмірі мынадай посты 

тапсырды». «Аға сержант мырза! Қатардағы сарбаз Сауыров нөмірі 

мынадай посты қабылдап алды». 

    Қарауылдың сақшы орнына (сақшының қарауыл орнына) ауысуы оның 

жұмысқа таратушысының «Қатардағы сарбаз Омаров! Постан алға адымда!» 

деген пәрменінен кейін анықталады. Бұл пәрмен бойынша қарауыл ауысымның 

соңына барып тұрады да, өздігінен қаруын «белдікке» күйінде ұстайды. 

    Осыдан кейін жаңа қарауылдың жұмысқа таратушысы «Ауысым, менің 

соңымнан ер!» деп пәрмен береді де, ауысымды келесі постқа алып барады. 

Постыда өрт болған жағдайда – сақшы бұл туралы қарауыл үй-жайына шұғыл 

хабар береді, күзету объектісін бақылау жасауды тоқтатпастан, өрт сөндіру 

шараларын қолданады. Күзетілетін объектінің сыртқы және ішкі қоршаулары бар 

техникалық аумағы, сондай-ақ пост маңы өртенген кезде, ол бұл туралы қарауыл 

үй-жайына хабарлап, қарауыл бастығының нұсқауы бойынша әрекет етеді. 

   в) Қорытынды бөлім – 12 минут. 

          Сұрақтар мен тапсырмалар: 

- сақшыға қол сұғылмауы нені білдіреді? 

- сақшының міндеттерін айтып беріңдер. 
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30.03.2022 ж.    № R00069 

Болымды  және болымсыз етістік 

АДИЕВА ЖАНЫЛСЫН САЛАМАТОВНА                                                                      

Атырау қаласы  Жалпы білім беретін №37 орта мектебінің 

 бастауыш сынып мұғалімі 
Қазақ тілі  

Бөлім: Атақты адамдар                                   

Мұғалімнің  

аты-жөні 

Адиева Ж.С 

Күні: 3.03.2022 ж. ж 

Сынып: 3 Ғ Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Болымды  және болымсыз етістік 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, 

етістік) табу  

3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің 

айырмашылығын анықтау 

Сабақтың 

мақсаты 

Барлық оқушылар: сөз таптарын ажыратып, болымды 

және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтай 

алады. 

Көптеген оқушылар: етістіктердің  мағынасындағы 

өзгешелікті анықтай алады. Кейбір оқушылар: болымды, 

болымсыз етістіктер қолданып сөйлемдер құрай алады. 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурст

ар 

Ұйымдаст

ыру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

 

Өткен 

білімді 

еске түсіру 

 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру ширату 

жаттығуларымен өтеді. 

Өткен тақырыпқа шолу  

а/ Берілген сөздерді 

түсініп оқып, қимыл іс- 

әрекеттің болғанын, 

болып жатқанын, не 

болатынын білдіретін 

Жаттығу 

жасайды. 

 

 

 

Нұсқауға 

сүйене 

отырып, 

тапсырман

ы 

 

 

 

 

Дескриптор: 

- Берілген 

сөздерді түсініп 

оқиды; 

-Болымды 

етістікті 

 

 

 

 

 

1-

слайд, 

сөздер 
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5 мин етістікті көк 

қарындашпен, іс- 

әрекеттің болмағанын я 

болмайтынын білдіретін 

етістікті қызыл 

қарындашпен қоршап 

сыз. 

-Ендеше бүгінгі сабақта 

болымды және болымсыз 

етістікті ажыратуға 

арналған  тапсырмалар 

орындауды 

жалғастыратын боламыз.  

Сабақ мақсаты жария 

етіледі. 

орындайд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ажыратады; 

-Болымсыз 

етістікті 

ажыратады;  

 

 

  

Жаңа білім 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

Бекіту 

23 мин 

 

 

Ұжыммен 

жұмысДәптермен жұмыс 

болады.                                                                   

32-жаттығу 

Өлеңді мәнерлеп 

оқыңдар.  

Өлеңнің авторын атаңдар.  

Ол туралы не 

білетіндеріңді айтыңдар. 

Өлеңдегі негзігі ойды 

анықтаңдар.  

 

Өлеңнің алғақы төрт 

жолын көшіріп жазыңдар.  

Болымсыз етістіктердің 

астын сызыңдар. 

Көркем жазу 

Ғылым таппай мақтанба, 

Орын таппай баптанба, 

Құмарланып шаттанба, 

Ойнап босқа күлуге. 

 

- Қандай атақты 

тұлғаларды білесің? 

 

Сергіту сәтінде «Желсіз 

 Өлеңді 

мәнерлеп 

оқып, 

сұрақтарға 

жауап 

береді. 

Тапсырма

ны 

жазады. 

Болымсыз 

етістіктерд

ің астын 

сызады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ән 

айтады. 

 

Дескриптор: 

- Өлеңді 

мәнерлеп оқып, 

сұрақтарға жауап 

береді-1балл. 

-Өлең авторы 

туралы 

әңгімелейді-

1балл. Өлеңді 

көшіріп жазып, 

болымсыз 

етістіктердің 

астын сызады-

2балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық

, дәптер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кароке 
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түнде жарық ай» 

қосылып шырқайды. 

 

«Ойлан, бірік, бөліс» 

33-жаттығу. 

Сызба бойынша болымды 

және болымсыз 

етістіктерді қатыстырып 

сипаттау мәтінін құр 

1-топ                               2- 

топ 

 
3-топ   

35-жаттығу. 

Шашылған бөлшектерді 

(пазлдарды) дұрыс 

құрастырсаңдар, мақалды 

оқи аласыңдар. 

Болымсыз етістік екенін 

дәлелде (сызба 

бойынша) 

 

Саралау тапсырмалары 

«Галереяға саяхат» (2,3- 

топ оқушылары) 

2-топ оқушылары 

болымды етістікті, 3-топ 

болымсыз етістіктерді 

теріп ал. 

Болымды етістіктен 

болымсыз, болымсыз 

етістіктен болымды 

етістік жаса. 

 

Ойнама, аттама, 

келмеді, байлама, 

сындырма, сыпырма, 

төкпе; 

 

 

 

 

 

Тапсырма

ны 

орындайд

ы. 

 

 

 

 

Шашылға

н 

бөлшектер

ді 

(пазлдард

ы) дұрыс 

құрастыра

ды 

мақалды 

оқи алады 

 

 

 

Болымды, 

болымсыз 

етістіктер 

ді теріп 

жапсырма

лау; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-топ 

Дескриптор:  

Сызба бойынша 

сипаттау мәтінін 

құрады; 

Мәтін құруда 

болымсыз 

етістікті 

қолданады;  

  

 

2-топ 

Дескриптор:  

Сызба бойынша 

сипаттау мәтінін 

құрады; 

Мәтін құруда 

болымды 

етістікті 

қолданады;  

 

3-топ 

Дескриптор: 

Шашылған 

бөлшектерді 

(пазлдарды) 

дұрыс 

құрастырады,мақ

алды оқиды; 

Өз пікірлерін 

дәлелдейді; 

 

 

2-топ 

Дескриптор: 

Сөздерді оқиды; 

Болымды 

етістіктерді 

табады; 

Болымды 

етістіктен 
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Сөйле, кезектес, келді, 

көтер, ығыстыр, шайқа, 

баста; 

 

 

 

 

 

 

Саралау тапсырмалары: 

а/ Қабілетті оқушымен 

жұмыс 

Суреттер бойынша 

сөйлем құра. 

 

ә/ Қарқыны баяу 

оқушылармен жұмыс 

Болымды етістіктерден 

болымсыз етістіктер 

жасау  

 

 

 

 

 

Суреттер 

бойынша 

тыйым 

сөздер 

жазады; 

Берілген 

сөздерді 

оқып, 

етістіктің 

қандай 

түрі екенін 

ажыратад

ы; 

 

болымсыз етістік 

жасайды; 

 

3-топ 

Дескриптор: 

Сөздерді оқиды; 

Болымсыз 

етістіктерді 

табады; 

Болымсыз 

етістіктен 

болымды етістік 

жасайды; 

 

 

Дескриптор: 

Тыйым сөзді 

табады; 

Қатесіз жазады; 

 

Дескриптор: 

Сөздерді оқиды; 

Болымсыз 

етістікке 

айналдырады; 

Кері 

байланыс 

5 мин 

Кері байланысты 

«Қадам жаса» әдісі  

А) Сұрақ-жауап:                                               

1.Етістік  дегеніміз не?                                            

2.Етістіктің сұрақтары?                            

3.Етістіктің түрлері 

4.Болымды етістікке 

мысал келтір. 

5. Болымсыз етістікке 

мысал келтір?  

 

Үйге тапсырма 

Рефлексия : От шашу 

Кері 

байланыс 

жасайды. 

Тапсырма

ны жазып 

алады. 

ҚБ қойылады.  
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30.03.2022 ж.    № R00070 

Үстел ойыны. Шығу тарихы 

АХМЕТОВ НУРЛАН ТУРДЫБЕКУЛЫ                                                                                 

ШҚО. Тарбағатай  ауданы Байтоғас ауылы  "Ғ.Мүсірепов атындағы орта 

мектеп" КММ.Көркем еңбек пәні мұғалімі 

Көркем еңбек Мектеп: 

Күні:  Оқытушының аты-жөні: 

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар: 

Бөлім: Дизайн және технология  

Сабақтың 

тақырыбы: 

Үстел ойыны. Шығу тарихы 

Сабақта 

меңгерілетін оқу 

мақсаттары 

8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, 

қолөнер мен дизайн  туындыларының ерекшеліктері 

туралы түсінігін көрсету 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар: Балалар сабақта үстел ойындары 

түрлерін біледі; 

Оқушылардың басым бөлігі: Үстел ойындарын бір-

бірінен ажырата алады және тоғызқұмалақ ойынының 

тарихын біледі; 

Кейбір оқушылар: Ойынның ережесін біледі. 

  

Сабақтың барысы 

Саба

қтың 

кезеңі

/уа 

қыт 

Педагогтың әрекеті Оқушы 

лардың 

әрекеті 

Бағалау  

 

Ресурстар 

Баста

луы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру кезеңі 
1. Сыныппен амандасу. 

Сыныптағы оқушыларды 

түгендеу. 

2. Сыныпта психологиялық 

ахуал қалыптастыру, яғни 

сабаққа оқушыларды 

бейімдеп бағдар беріледі. 

Сыныпты сабаққа 

дайындау. 

3. Cабақ тақырыбымен, 

Оқушылар 

амандасып 

,бір-біріне 

сәттілік 

тілейді. 

 

 

 

 Сұрақ 

жауап 

арқылы 

Қалыпта

стыру 

шы 

бағалау:  
Бірін –

бірі 

бағалау. 

АКТ ресурс 

тары 
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мақсатымен және 

критерийлермен танысады. 

4. Бағалау; 

5. Талдау; 

6. Рефлесия. 

 

оқушылар 

қайталау 

сұрақтарын

а жауап 

береді 

 

 

 

 

Ор 

тасы 

 

 

 

 

 

1 .Жаңа сабақты түсіндіру. 

Сабакта видео сабак 

корсетіледі. 

Сабақ барысы. 
 

 

 

 
Тапсырмалар: 

 Үстел ойындары туралы 

мағлұмат беру. 

Тоғызқұмалақ ойынының 

тарихы туралы айту. 

Тоғызқұмалақ ойынының 

ережесін айту 

 

Оқұшылар жұмыстарын 

менталды карта түрінде 

ұсынады. Жұмысты 

орындау барысында 

оқұшылар АҚТ 

пайдалануы рұқсат. 

 

Мұғалімнің жаңа 

тақырыпты толықтыруы 

Үстел 

ойындары (ағылш. board – 

 

   Оқулық 

және 

қосымша 

ақпараттар  

. 

 

 

 

. 

  

 

http://www.ide

a-

master.ru/hudo

jestvennoe-

vypilivanie-

lobzikom.html 

 

/ 

 

Скечбук, 

жұмыс 

дәптері, 

сызғыш, 

қалам, сызу 

құралдары. 

Ағаш, фанер, 

көшірме 

қағаз, шаблон, 

ара, қылара, 

зімпара, егеу 
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ағаш 

тақтай, ағылш. game – 

ойын) — үстел үстінде 

алдын ала дайындалған 

«ойын алаңын» 

пайдаланатын ойындар. 

Бұл ойындардың дәстүрлі 

түрлері: шахмат, нарды, 

тоғызқұмалақ, т.б. 

Ойынның 

тарихы: Тоғызқұмалақ 

ойынының сақ, ғұндар 

дәуірінен бері қарай 4 мың 

жылдық тарихы бар. Оны 

түркі тілдес халықтардың 

ішінде: Қырғыз, Өзбек, 

Қазақ, Қарақалпақ, Түрік 

және Алтай елдерінде 

ойнайды.Тоғызқұмалақты 

«Қойшылар алгебрасы» 

деп те атайды. Себебі бұл 

ойынды алғашында өрісте 

қойларын жусатып 

жіберген қойшылар 

ойнайтын болған. Жерден 

ұя-шұңқырлар қазылып, 

құмалақпен ойналған бұл 

ойын қазір он сегіз отаудан 

және екі қазаннан тұратын 

арнайы тақтада жүз алпыс 

екі таспен ойналады. 

Ережесі: Тоғызқұмалақ 

ойыны негізінен екі 

адамның арасында өтеді. 

Ойынды кім бастайтынын 

жеребе тарту арқылы 

анықтайды. Ойынды 

бастайтын ойыншыны 

бастаушы деп, ал 

қарсыласын қостаушы деп 

атайды. 
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Аяқт

алуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

  

 

 

 

 

 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақты 

қандай 

деңгейде 

түсініп,білг

ендерін 

ПИРАМИД

А ғы  бояу 

арқылы 

біле аламыз 

 

 

Оқушыла

рдың 

таңдаған 

баспалдағ

ына  пікір 

қалдыру. 

 

АКТ 

құралдары 

Түрлі –түсті 

қарандаштар,с

ызғыш, 

Қосымша ақпарат 

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? 

 

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге 

қатысты) 

1: 

2: 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне 

ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйренуге қатысты)?  

1:  

2: 
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Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар 

туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты 

білдім? 

1:  

2: 

 

 

30.03.2022 ж.     № R00071 

Structure and criteria for a good film review 

СЕЙДУАЛИЕВА ГУЛСЫНАЙ ЕСЕНКЕЛДИЕВНА                                                    

Түркістан қаласы   Ж.Еділбаев атындағы  

№ 18 мектеп-гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

Date: 

Class: 7   School:  

Lesson title Structure and criteria for a good film review 

Learning objectives(s) that 

this lesson is contributing to 

(link to the Subject 

programme) 

7.R2  understand independently specific information  and 

detail in short, simple texts on a limited range of general 

and curricular  topics 

7.W3  write with some support about personal feelings 

and opinions on a limited range of  familiar general and 

curricular topics 

7.S3  give an opinion at sentence and discourse level on an 

increasing range of general and curricular topics 

Level of thinking skills Comprehension, Application, Evaluation 

Lesson objectives Students learn and consolidate vocabulary items for 

emotions.                                                                                           

Students write  film review  

To develop students’ vocabulary of free time activities 

(television viewing)   
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Assessment criteria Get acquainted with the history of TV. 

Talk about TV programs and identify them. 

Work in groups of two, choose one film, research it and 

present the information to the class in the form of the film 

review 

Differentiation Stronger students can be asked to write the names of TV 

programmes for each type. 

More able students will narrate heard information from 

recording and retell it to the class. 

Allow access to dictionaries to check spelling. 

Values links  Values are instilled by teaching learners to respect 

each other’s opinions 

Cross-curricular links Media 

Previous learning My favourite TV series 

Plan 

Planned timings Planned activities (replace the notes 

below with your planned activities) 

Resources 

Start 

          

 

Organization moment. Greeting.  

Dividing into groups: Chose a candy. 

Revision previous lesson: Present 

Perfect Tense 

Board, 

copybooks 

 

 

 

    7mins 

       

 

 

 

    

Warm-up                                                                                                  

T: So, what comes to your mind when you hear 

the word Film? PLS say and write graphic about 

movies: T: Well done. So you can see how much 

you know about films or movies. And now let’s 

organize all your knowledge in the logical order. 

So the first thing you would like to say about the 

film is…? Then comes  

 

     Paper and                       

highlighters  
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   Middle 

 

      7mins 

 

 

      3mins 

 

      

      15mins 

II. Lead-in                                                                          

Guess the topic of our lesson. 

Crossword                      Teacher starts the 

lesson with objectives.                                                 

The theme of our lesson is   film review, which 

are popular nowadays. Today we are to decide 

what influence on our opinion on the film. How 

do you get your own vision of the film?                                                                         

Matching. Match the genre to the poster. 

Productive tasks.                                                                                           

Discussion. Advantages and disadvantages of 

watching TV. Students make a discussion.                                                         

Film Review Project. Students will work   

individually. Watch short film and write   

film review. 

 

   Worksheets  

 

 

 

     Pictures  

 

 

       video 

End 

         8mins 

Concluding the lesson. The teacher asks 

concept questions to check students 

understanding.                     3Things that 

I heard. Let’s   conclude our lesson. 

Think over and write on the stickers 3 

things that their understand or learn on 

the lesson.   Assessments: After every 

activity teacher gives sweets. 

Giving the home task: write review 

film. 

 

      stickers 
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30.03.2022 ж.    № R00072 

Қоянмен дос боламыз 

ПЕРНЕБЕК АЛТЫНАЙ ЕРЖАНҚЫЗЫ                                                                         

Жамбыл облысы Шу қаласы  Шу ауданы   

"Балдәурен бөбекжай-бақшасы" Тәрбиеші 

 

Білім беру саласы:  Денсаулық 

Тақырыбы: «Қоянмен дос боламыз» 

Мақсаты: Балаларға допты  екі қолмен лақтыруды, доға астынан еңбектеуді 

үйрету. Бір-біріне кедергі жасамауларын,арақашықтықты сақтауларын 

қадағалау.Жылдамдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

Керекті құралдар: доға, себет, доп,сәбіз,сылдырмақтар 

Сөздік жұмыс: лақтыру,еңбектеу. 

І. Кіріспе бөлім. 

Бір тізбекпен кіріп,бір қатар сапқа тұру. 

Тәрбиеші: Балалар қараңдаршы бізге көп қонақтар келіпті бәрімен 

сәлемдесейікші.(Сәлемдеседі) 

«Орман аңдары» 

1. «Аю» 

Қолды белге қойып,(қорбаңдап)табанды нық басып жүреді 

2. «Қоян» 

Қолды кеуденің алдына қойып,қос аяқпен секіру. 

3. «Қасқыр» 

Баяу жүгіру,жылдам жүгіру. 

Тосын сәт.  

Топқа қоян кіреді. 

Қоян: Балалар менімен ешкім дос болғысы келмейді. Сендер менімен дос 

боласыңдар ма? Қараңдаршы мен өзіммен бірге ойыншықтарымды да ала 

келдім . Сендергеде берейін. 

Тәрбиеші:Балалар қоянмен дос боламызба? Ендеше сылдырмақпен ойын 

ойнайық. 

Жан-жақты дамыту жаттығулары. 

(Сылдырмақпен) 

1.Аяқ бірге,сылдырмақты екі қолмен кеудеде ұстау. 

Қолды жоғары көтеріп сылдырмақты сылдырлату.(2-3рет) 

 2.Аяқ сәл алшақ,бір-бірімізге сылдырмақты сылдырлатайық.Мына жақа 
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сылдырлатайық,келесі жақа сылдырлатайық. (2-3рет) 

3.Қолды алға созып отырып,тұру сылдырмақты сылдырлату. 

Тұру. Б.қ.келу. 

4.Аяқ арасы алшақ қол кеудеде.Орындарында секіру. (2-3рет) 

Б.қ.келу. 

Тыныс алу: 

-қос қолдағы сылдырмақты жоғары көтеру.(ауаны жұту) 

-сылдырмақты төмен түсіру. (дем шығару) 

Негізгі қимыл жаттағулары: 

Тәрбиеші: Қоян сенің  доппен ойын ойнағын келеме? 

Қоян: Әрине. 

Ендеше қарашы біздің балалар мерген. Берілген жерде тұрып,допты кеуде 

тұсында ұстап себетке лақтырады. Кәнеки бәріміз допты себетке лақтырайық. 

Жарайсыңдар! 

 Қоян! Сен мына доғаның астынан өте аласынба? 

Қоян: ия,әрине өте аламын. Доғаның астынан еңбектеп өтеді. Ал сендерші өте 

аласыңдарма? 

Тәрбеші: Кәнеки қоян көрсеткендей доғаның астынан еңбектеп өтеміз. 

Қоян:  Мен шаршадым. Қарнымда қатты ашып кетті. 

Ендеше қоян сен отыр. Біз саған сәбіз жинап береміз. 

Ойын: «Сәбіз жинау» 

Себеттегі сәбізді қоянға береді. 

Қоян:Рақмет сендерге достарым. Менің өз үйіме қайтатын уақытым келді.Қош 

сау болыңдар! 

Балалар сендер бүгін доғаның астымен еңбектеуді,допты қос қолмен лақтыруды 

үйрендіңдер.Бізге қонаққа кім келді? 

Жарайсыңдар балалар. Осымен оқу қызметіміз аяқталды. Қонақтармен 

қоштасайық. 
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30.03.2022 ж.    № R00074 

 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

ҚҰЛЖАНОВА АЙЖАН ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ 

Қызылорда қаласы С.Лапин атындағы №261 орта 

 мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Педагог-сарапшы 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

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

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

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

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

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

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

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

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

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

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

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

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

көмегінсіз атқаруы; 
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 

жүргізуге; 
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-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

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

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

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

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

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

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

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

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

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

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

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

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

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

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін. 

Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

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

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

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

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

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

дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және 

сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді. 
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Сыни ойлау - адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия 

адамдарға көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пай-

далы екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі 

оқытудан басты айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның 

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

жетілдіріп отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере ала-

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

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

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

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

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

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

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

қолданып жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

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

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

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

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

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

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

өлең, Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

қолданамын. 
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға 

тәрбиелеу. 
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30.03.2022 ж.    № R00075 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

СҮЛЕЙМЕНОВА ИНДИРА АСЫЛБЕКҚЫЗЫ                                                                

Қызылорда қаласы С.Лапин атындағы № 261 орта мектебінің 

 бастауыш сынып мұғалімі. Педагог-модератор 

Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып, 

уақыт өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы 

орын алып жатады. Сол жаңалықты тосырқамай, жақсы - жаманын саралап 

қабылдай білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме 

деп қарастырамыз, ал мұғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің 

тереңге батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты. 

Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 

бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында: 

«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру 

жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын 

жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі 

оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен 

зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген. 

Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды 

болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім 

саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін 

өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

 Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта 

білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының 

Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – білім 

беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген. 

Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін, ең 

алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына 
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үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру 

жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің өткені мен 

бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға 

негіз болады. 

Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар 

алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 

табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 

еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз 

мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын 

білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, 

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын 

жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша 

жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. Қазіргі білім 

беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа 

айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің 

шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза 

алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде 

қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи қоғамның зиялы 

азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және 

жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай 

алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту 

ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты - жоғары білімді, 

шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру 

кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұрғысынан 

ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ 

дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған 

міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады.     

     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 

білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді.  
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Күтілетін нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға 

мүмкіндік береді, әр оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға 

жағдай туғызады. Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін 

арттырады. Оқу үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін 

мониторинг жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау 

жүйесі. Оқыту мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және 

қолдану – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу 

- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен 

салыстыру үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы 

оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде 

оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің 

мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық 

біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен 

шығарылған, білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі 

критерийлермен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады. 

Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» 

идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі. 

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық 

патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда қарым-қатынас 

жасай алуға үйрету болып табылады.       

Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – негізгі 

білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп отырған 

және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру ұлттық 

құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл 

жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - жиһанкез Шоқан 

Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен 

азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің үшінші 

жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім дағдыларымен 

және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін ынталандырушы күш болып 

табылады. Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен 

тұратын жаңа құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Үштілділік саясатты іске асыру; 



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

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

27 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

 

Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге 

түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында 

шәкірттердің жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті 

болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел 

боламыз. Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме 

пайдамды тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. 

Негізінен жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып, 

ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен 

озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның, 

қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен 

көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 

Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін 

де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдалана 

білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай 

қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, 

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 
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30.03.2022 ж.    S00009 

Оқушының оқу жылдамдығын қалай арттыруға   болады? 

ЖАРЫЛКАПОВА КУТТЫКЫЗ БАСТАРОВНА                                                            

Түркістан облысы Жетісай ауданы                                                                                

№ 57 "Сарыарқа" жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі.                                                                

Бастауыш сынып мұғалімі. Педагог-зертеуші 

Бастауыш мектепті бітіріп шыққан оқушы өз деңгейінде оқу техникасын 

меңгеріп шығуы тиіс. Көбінесе бастауыш буынды бітірген барлық оқушының 

дерлік оқу дағдысы сол төрт жыл ішінде қалыптасып үлгермейді. Сондықтан, 

бастауыш сатыда балалардың оқу дағдылары толығымен қалыптасып үлгермей 

қалады. Ол ұзақ дамудың тек қана ең алғашқы бөлімі болып табылады.  

Бастауыш мектепте оқушыларының оқу жылдамдығының төмен болу 

жағдайларын анықтай келе, оқушылардың оқу техникасын дамытудың 

психологиялық ерекшеліктерін кеңес дәуірі және шетел психологтарынның 

еңбектерінен байқауға болады. Психолог Т.Г.Егоровтың айтуынша «іштей, 

саналы, мәнерлі және жүрдек оқу, оқыту процесінің соңғы этаптарында ғана 

ұстаз ойлаған деңгейге жетеді» деген. Яғни, әріп танып, оқу сауаты қалыптаса 

бастағаннан оқушыны іштей оқуға, бірте-бірте түсініп оқуға үйреткен кезде ғана 

оның мәнерлі, жүрдек оқуы жақсарады. Оқу әрекеті бірнеше компонеттерден 

тұрады, бірінші, оқу әрекетін меңгеру, екінші, іс-әрекетті бақылау және бағалау. 

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу әрекетін Л.И.Липкина зерттеулерінде 

де бақылауға болады. Оның пайымдауынша мектеп жасындағы оқушылардың 

«мен» деген концепциясының негізгі факторлары- баланың өзінің оқу 

әрекетіндегі меңгеру дегейі болып табылады, ол ұзақ дамудың тек қана алғашқы 

бөлімі болып табылады. Бстауыш мектептердегі оқу дағдысын қалыптастыруын 

жүргізуде, қазіргі заманға сай, әдіс-тәсілдерді қолдануда, мынандай жағдайларды 

ескеру керек: -оқушылардың оқу дағдыларын жетілдірудің бір бөлігі-оқушының 

дұрыс және жүрдек оқуын қамтамассыз ету. Баланың оқу техникасын 

жетілдірумен қатар, олардың оқуға деген ынтасын арттырып, оқуға берілген 

текстерді бірнеше рет жалықпай қайталауға дағдыландыру; -бастауыш сынып 

оқушысының, әсіресесе абстрактылық ойлау қабілетінің жеткіліксіздеу 

болғандығынан, мәтінді оқу барысында оқушының білімін үнемі толықтырумен 

қатар, әртүрлі заттарды салыстыру арқылы дүниетанымын кеңейту және тағы с.с 

әдіс-тәсілдерді қолдану, бастауыш сынып оқушыларының көркем әдеби 
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шығармаларды қабылдап, түсінуге керекті мәліметтерді көркем-образды түрде 

ойлау дағдылары жеткіліксіздеу болғандығынан, шығармашылық қиял процесін 

дамытуды қолану. Егер оқушы нашар оқыса, оның оқуға ынтасы өзінен-өзі 

төмендейді, үлгермейді. Әдетте кім тез оқыса, сол көп оқиды, көп оқыса, көп 

біледі. Оқу техникасы артқан сайын, есте сақтау қабілеті де, ақыл-ой еңбегіне 

ынтасы да арта түседі. Мәтінді әрі жылдам, әрі дұрыс, әрі мазмұнды түсіне оқи 

білу-үлкен еңбектің жемісі. Өз туған тіліңнің қадірін түсіну ана тілінде жазылған 

кітаптарды оқудан басталады. Өйткені оқу- ақыл ой дамуының, қайнар көзі. 

«Оқуды тоқтатқан адам, ойлауды тоқтатады», - дейді Дени Дидро. Бастауыш 

сыныптан-ақ негізі қалануы тиіс маңызды міндеттің бірі-оқушылардың оқу 

дағдысын дұрыс қалыптастыру. Оқу дағдысын дұрыс қалыптастыру, жетілдіру 

мына негізгі талаптардан тұрады:                                                                     

1)Оқу техникасы (дұрыс, тез қабылдау және сөздерді дыбыстау).              

2)Мәтін мазмұнын түсіну (негізгі ойды, мазмұнын ажырату). Бұл екеуі бір-

бірімен тығыз байланысты. Өйткені оқу техникасы жетілдірмей – түсіну, дұрыс 

оқу жүзеге аспайды. Оқушылардың оқу жылдамдығын жетілдіруді қамтамассыз 

ету үшін, төмендегідей жұмыстар жүргізу керек:                                            -

Мәтіндерді өзгерту процесін жетілдіру.                                                                                                  

-Оқу аймағының көлемін ұлғайту.                                                                                                                    

-Мәтіннің антиципациялық (алдын ала болжау) қабылдауын дамыту.                             

-Регрессияны (оқылып кеткен сөздерді қайталап оқуды) болдырмау.                                                                                       

-Баланың оқу іскерлігін дамыту мақсатында оқу темпін, ритмін мақсатты түрде 

өзгерту.                                                                                                                             

Балаларды өзінің және басқа баланың ойын тыңдауға үйрету.  

Әртүрлі мазмұнды мәтіндерді қабылдау жүйесін қалыптастыру. Мектепке 

алғаш келген бала ежелеп оқиды, оның көру аумағында бір ғана әріп тұрады, 

көбінесе қайта-қайта бұрын оқыған әрпіне көз жүгіртіп отырады, әр әріпке 

жекелеп көз тоқтатады, оқу аумағы тар болады. Осының салдарынан олардың 

оқығанды түсіну дәрежесі де төмен болады. Ал әріпті тану дағдысының 

қалыптасып жетілуімен қатар баланың «көру, оқу аумағы» кеңейіп, дағдылана 

бастайды. Мұндай дағдыға ие болу балаға оңайға түспейді, ол көп күш-жігерін 

жұмсайды, мұнда әсіресе зейіні мен еркі үлкен рөл атқарады.Осының барысында 

зейін мен еріктің төзімділік қасиеті жаттыға түседі. Осыған байланысты Шульте 

кестесін пайдаланып, көзді жаттықтыру жұмыстарын жүргізу керек. 
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Сонымен қатар мұғалім баланың сауат ашу кезеңінен –ақ буынды, сөзді 

регрессиясыз оқуын жіте назарда ұстағаны дұрыс. Оқушылардың сөзді буындап 

алға жылжып оқуын қадағалаған жөн. Л.А.Щерба мен С.К.Фоломкинаның айтуы 

бойынша бастауыш сынып оқушылары 1 минут ішінде 50-60 сөзден кем оқымауы 

тиіс. Саналы түрде болсын, санасыз түрде болсын регрссиямен оқитын бала 

өзінің мәтінді бір рет оқығанына сенбейді. Бір жолдың өзін оқуда ондай оқушы 

бес, алты рет регрессияға ұшырайды. Қайталап оқу дағдысынан (регрессиядан) 

құтылу үшін, оқу барсында алдыға қарай озып оқу техникасын пайдаланған жөн. 

Қайта-қайта кері қайтып оқу оқу жылдамдығын төмендетіп қана қоймайды, 

сонымен қатар материалды түсіну деңгейін де нашарлатады. Сауат ашу кезеңінде 

бала бар зейінін жеке әріптерді, буындарды қосып оқуға жұмсайды да, сөздердің 

арасындағы байланыстарға зер салмайды. Осыған орай,олардың саналы оқудан 

гөрі механикалық оқуы басым болады. Сондай-ақ олар іштей оқудан гөрі 

дауыстап оқуға дайын тұрады. Оларға таңбалануы мен айтылуы бірдей сөздерді 

оқу да, жазу да біраз қиындық келтіреді. Ондай қиындықтан практикалық 

жолмен ғана шығуға болады, яғни мұғалім қадағалау жасау арқылы оқытып 

отырса, балалар жаттығудың арқасында біраздан кейін дағдыланады.  

Сауат ашу кезеңінде балаларда мынадай дағдылар қалыптасады:                                                                                                            

1.Сөзді буындап және тұтас сөздерді дұрыс оқу.  

2.Көлемі шағын мәтіндерді саналы, түсініп оқу. Дұрыс оқудың негіздері 

алғашқы оқу-жазуға үйрету кезінде-ақ қалана бастайды. Осы кезде мұғалім әрбір 

жеке сөзді балаларға жеке әріптеп оқытпай, буындап оқуға жаттықтырғаны жөн, 

бірақ мұнда балаларды сөздің сыртқы түрін ғана меңгеріп, мағынасын жаңылыс 

ұғынудан немесе тіпті түсінбей оқудан сақтандыру керек. Егер бала буындап 

оқығанда қателессе, дереу түзетіп, оған қиын тиген сөздерге талдау жасап 

отырудың дұрыс оқуға дағдылану үшін пайдасы зор.  

Іштей оқу мен дауыстап оқуға қойылатын талаптарды зерделей келіп, 

әдіскер ғалым С.Рахметова оны мынандай 4-ке бөліп көрсетеді:                                                                                           

1.Дұрыс оқу   2.Шапшаң оқу   3.Түсіну оқу    4.Мәнерлеп оқу                                          

Оқу жылдамдығын дамыту дегенімізді– ғалымның «шапшаң оқу» деген 

терминге берген анықтамасымен байланыстыруға болады. Жылдам оқу дегеніміз 

– текстегі сөздерді қалай болса, солай бастырмалатып немесе сөздердің ара жігін 

айырмай оқу емес. Бұл – оқығанды түсінетіндей қалыптағы шапшандықпен оқу.  
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Дұрыс оқу Балалар өз бетінше бірінші сыныптың екінші жартысында және 

екінші сыныпта бірнеше сөз тіркестерін, тұтас сөз тіркестерін, фразалық 

тіркестерді оқи алатын болады. Бірақ оқу үстінде интонациялық қате жіберу 

немесе мағынасына сүйеніп сөз тіркестерін қысқартып, жобалап оқу көп 

кездеседі. Бұның себебі, екінші сыныпта қойылатын міндет пен талап сөзді тұтас 

оқу болғандықтан, тұтас оқуға тырысу әрекетінің күшті болуынан, яғни оқуға 

деген ынта бар да машықтың әлі қалыптаспағандығынан белгілі бір фразаны, 

тіркестерді оқи білу машығы әлі жетілмегендігінен солай болатыны сөзсіз. Осы 

себептер әлі оқуы жетіле қоймаған оқушының оқуды дұрыс оқыды ма дегенді 

тексеріп отыруға міндеттейді.Оқушының қайталап оқып кетпеуін мұғалім 

қадағалап ескерту жасап отыру керек. Мұғалімнен үнемі, үздіксіз ескерту естіген 

оқушы енді оны қайталмайтын болады. Шапшаң оқу Шапшаң оқуға үйретудегі 

мақсат – баланың өзі оқыған сөйлемін, мәтінін толық түсінуі және сонда 

қолданылған сөздердің мағынасын меңгеруіне қол жеткізу. Мұны орындау үшін 

оқытушы баланың әрбір сөзді дұрыс анық оқуын үнемі қадағалап отыруы шарт. 

Әрбір сөзді дұрыс анық етіп оқыған бала сөзді түсінеді, демек шапшаң оқудың 

алғы шарты орындалады. Осыдан шапшаң оқудың дұрыс оқумен, түсініп оқумен 

өте тығыз байланыстылығы көрініп тұрады. Оның үстіне сөзді дұрыс және 

түсініп оқу үшін мәтінді белгілі бір қарқынмен оқу қажет. Олай етпеген жағдайда 

мәтінді оқушы да, оны тыңдаушы да ештеңе түсінбейді. Бастауыш мектеп 

мұғалімі шапшаң оқуды барлық сабақтарда жүзеге асырып отырады. Бұл 

жұмысты жүзеге асыру барысында ол ең әуелі дауыстан әрі ырғағына келтіре 

оқуға баса назар аударуға тиіс. Содан соң балалардың денсаулығын сақтау 

мақсатында көзбен кітаптың ара қашықтығын белгілі мөлшерде ұстауға көңіл 

бөледі және қандай ырғақпен, қай жылдамдықта оқу керектігін өзі мәтінді оқып 

көрсетеді. Шапшаң оқуға оқушыларды күнбе-күн өз бетінше оқыту арқылы ғана 

дағдыландырамыз дедік. Ал мұның өзі оқушылардың сөйлеу мүшелерінің 

жетілуімен де тығыз байланысты. Сөйлеу мүшелерінің жетілуін, дами түсуін 

арттыру үшін айтылуы қиындау және қиын жұмбақтар мен жаңылтпаштар 

оқытудың және оларды ойын түрінде қайта-қайта айтқызудың пайдасы аса зор. 

Катлин Б.Херстер өзінің «Баланы оқытуға үйрету» (Обучение детей к чтению) 

деген еңбегінде былай деген: «Оқу типі балалардың оқу материалына, оның 

түсінуіне байланысты. Оқушы өз бойында оқуға деген қызығушылығын 

арттыратын болса, соғұрлым оқу жылдамдығы артатын болады».  
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Бастауыш мектепте шапшаң оқу өз нәтижесін дауыстап оқу жылдамдығын 

минутына 58-72 сөз, түсініп оқу жылдамдығы минутына 90-95 сөз болғанда, әрі 

оқу кітабынан 8-10 өлең және шығарма үлгілерін жаттатқанда ғана нәтиже берері 

сөзсіз. Шапшаң оқуға балаларды 1-сыныптан бастап баулу керек. Себебі, оқу 

жылдамдығы төмен бала өз сыныптастарына қарағанда үй тапсырмаларын 

орындау барысында оқыптүсіну үшін көп уақыт жұмсайды, шаршайды, оқуға 

деген ықыласы төмендеп, өзіне сенуден қалады. Нәтиежесінде баланың оқу 

көрсеткіштері нашарлап, эмоциональдық күйзеліске ұшырап, оқуға мүлдем 

құлқы болмайды. Түсініп оқу Оқушы мектеп есігін ашқаннан бастап-ақ оқыған 

сөзінің мағынасын түсінуге бағытталған жұмыстар жүргізіледі. Сол жұмыс 

түрлері мәнерлеп оқуға жол ашып отырады.  

Мұғалім жеке сөзді, сөйлемдерді оқу кезінде оқушылардың тек оқып 

шықаннына қанағаттанбай, оның мағынасын ашуға арналған жұмыстар жүргізуі 

тиіс. Яғни оқушы оқып тұрған сөзін, сөйлемін өзі түсініп тұр ма, соны анықтап, 

егер оқушы түсінбесе, мұғалім қосымша түсіндіру жұмысын жүргізуі тиіс. 

Осыдан кейін мұғалім оқушының берілген сөзді не мәтінді үстірт оқымай дауыс 

ырғағымен оқуын қадағалап отырады. Қазақ алфавитіндегі әріптердің дұрыс, 

анық аталуына оқушыны жатықтыру үшін баланың ауыз қуысындағы тіл, ерін, 

тіс, жақтарына арналған артикуляциялық жаттығуларды жүргізгені дұрыс. 

Мәнерлеп оқу Бастауыш сынып оқушыларының дұрыс өз бетінше оқуын 

жетілдіруде қойылатын бағдарламалық талаптың бірі оқушыны мәнерлеп оқуға 

үйрету болып табылады.  

Мәнерлеп оқу – қандай мәтінді болмасын дұрыс оқып, сөздерді бұзбай, 

қалдырмай, сөз аяғын жұтып қоймай, әрбір сөзді, ондағы дыбыстарды анық етіп 

оқу. Көркем шығарманың негізгі ой тірегін анықтап алмай, оқығандағы мақсат 

айқын болмайынша бірде бір жолды мәнерлеп оқу мүмкін емес. Оқушыны 

мәнерлеп оқуға үйретпейінше оны мәдениетті сөйлеуге үйретеміз деп айта 

алмаймыз. Ал мәдениетті сөйлеу дегеніміз-сөйлеудегі, жазудағы тіл жұмсаудың 

өнегелі үлгілері болып табылады. Осыларды үйрету негізгі бастауыш мектептен 

басталады және қаланады. Жалпы оқу дағдысы дұрыс қалыптаспаған оқушы 

білім негіздерін жақсы қабылдай алмайды, өздігінен кітаптағы тапсырманы 

орындап өз бетінше білімді игере алмайды. Оқушының бойында қалыптасуға 

тиісті дағды мен шеберлік мемлекеттік стандарт талабына сәйкес болу үшін 

мұғалім оқу-білім үрдісінде қиындықтарды жоюға бағытталған жүйелі жұмыс 

жүргізу арқылы білім сапасын арттыра алады.  
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