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ХАТТАМА

Қазіргі  таңда  дүниежүзілік  білім жүйесі  деңгейіне  сәйкес  келетін,  сапалы білім беруге
жағдай жасайтын,  үйлесімді  дамытуға  бағытталған білім беру көзделіп  отыр.  «Ашықтық
қағидаты» шеңберінде білім беру саласының барлық қызметкерлері үнемі құзыреттіліктері
мен білімдерін жетілдіріп отырулары керек деп есептейміз. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына
ену  үшін  заман  талабына  сай  білім  қажет.  Қазақстанды  дамыған  50  елдің  қатарына
жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты
міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу,  білім беруді ақпараттандыру,
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен.

11-12 желтоқсан күндері 2021 жылы білім саласындағы тақырыптарды кеңінен насихаттау
үшін «ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМГЕ  –  ЖАҢАШЫЛ  ҰСТАЗ» тақырыбында  ұстаздарға
арналған  Республикалық  конференция  Алматы  қаласында  «BILIMNUR»  баспа
редакциясында өткізілді. 

Конференция мақсаты білім беру үрдісінде жаңартылған мазмұнды іске асырудың өзекті
мәселелерін талқылау және тәжірибе алмасу үшін ашық алаң құру.

Конференция  қатысушылары  білім  беру  мекемелері,  орта  білім  беру  мекемелері,
бастауыш,  балаларға  арналған  қосымша  білім  беру  мекемелерінің  педагогтері,  мектепке
дейінгі және балабақша тәрбиешілері мен тәлімгерлері. 

Конференция тікелей қатысу және онлайн қатысу форматында болып өтті. Конференцияға
арнайы  тікелей  қатысып  мастер  сынып  өткізген,  іс-тәжірибе  алмасқан  ұстаздарға  алғыс
білдіреміз. 

Конференция  қорытындысында  «Конференция  жинағы  -  3»   әзірленуге  шешім
қабылданды.   Конференция  қатысушыларына  «Қатысушы  сертификат»,  «Диплом»
табысталды.  Қатысушылар  іс-тәжірибе  материалдары  www.45minut.biz сайтында
жарияланады.

Конференцияда «МЕКТЕБІМ ҚҰТТЫ МЕКЕНІМ» -  Ақпараттық, танымдық кітабының
таныстырылымы өткізілді. 

«МЕКТЕБІМ ҚҰТТЫ МЕКЕНІМ» - ақпараттық, танымдық кітабы Ақтөбе қаласы № 65
ЖББОМ туралы баяндайды, танытады. Бұл кітапта білім мекемесі  ұстаздарының тақырып
бойынша жазылған шығармалары жинақталған.
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МЕКТЕП – БІЛІМ ТІРЕГІ, ҰСТАЗ – ОНЫҢ ЖҮРЕГІ

ЖАНТУРИНА МАРФУХА  САМЕНОВНА
Ақтөбе қаласы № 65 ЖББОМ директоры, 

педагог-шебер санатындағы бастауыш сынып мұғалімі 

Елбасымыз Н.Назарбаев өзінің жолдауларында білім саласына айрықша көңіл бөліп, еліміздің жарқын
болашағы –  білікті  де  парасатты жастардың  қолында  екенін  назардан  тыс  қалдырған  емес.  Педагогикалық
ұжым сапалы білім берудің үздіксіздігін қалыптастырып, оны одан әрі жақсарту тұрғысында көптеген игілікті
істердің ұйытқысы болуда.

Мектеп  ұжымы  қазіргі  таңда  оқытудың  жаңа  технологиялық  әдіс  –  тәсілдерін  пайдалану  арқылы
дарынды оқушыларды дер кезінде анықтап, шәкірттерді шығармашылыққа баулуды басты парыз санайды. Осы
мақсаттағы басты міндет  –  білім беру бағдарламасын  жүзеге  асыру және  ұлттық,  азаматтық құндылықтар,
ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке тұлғаны кәсіби қалыптастыру, дамытуға бағыт болған білім
алуға  қажетті  шарттар  жасау,  оқушыларға  үш  тілді  меңгерту,  мектепті  компьютерлендіру  және  интернет
жүйесімен жұмыс жүргізуді басты назарға алуда.

Ұстаз  жолы өнеге  демекші,  ұстаз  беделі  қоғам үшін  қашанда биік.  Ғаламтану  дәуірі  –  жас  ұрпаққа
әлемдік ғылым жетістіктеріне сай білім беру қажеттігін туындатып отыр. Бұл қажеттілік мұғалімнің алдында
орасан зор міндетті жүктейді. Мұғалім жаңашыл, рухани бай, кәсіби біліктілігі жоғары болмайынша тұлғаны
қалыптастыру мәртебесіне қол жеткізе алмайтыны анық. 

Ұстаз – аяулы, құрметті, ерекше мейірімді жан. 
Мектеп табалдырығын алғаш аттағанда, қолымызға қалам ұстатқан, алғаш әріп үйреткен адам ол – Ұстаз.

Ұстаз білім бере отырып, өмірдің қиындықтарына төзу керектігін, мойымау қажеттігін үйрететін жан. 
Әрбір шәкіртін аялап, өмірге деген көзқарасын қалыптастырады, бойындағы жақсы қасиетін шәкіртіне

сіңіреді. Біз  ұстаздарымыздың арқасында көп жетістікке жетеміз. Мұғалім де оқушыларының мінез-құлқын,
жүріс-тұрысы мен білімін, осал жерлерін түсіне білуі керек. Оқушыларымен тіл табысып, сыр бөлісіп, дос бола
алатын жан – нағыз ұстаз.

Мектеп  –  барлық  рухани  өркениеттің  ошағы.  Мектеп  –  жан-жақты  дамуға  жағдайлар  туғызатын,
адамның  өз  бетімен  білімін  жетілдіруіне  жағдай  жасайтын,  таңдау  мүмкіндіктерін  туғызатын,  еркін  және
шығармашылық тұрғыда қызмет жасауға мүмкіндік жасайтын ошақ болуы қажет. 

Бұл үйлесімді өмір мектебі. Мектептің басты міндеті ең алдымен, нағыз адамды тәрбиелеп шығу. 
Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесін арттырып  әлемге атымызды танытып жатқан

кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас ұрпаққа білім беру мәселесіне ерекше көңіл бөлініп отыр.
Ұлт  ұстазы  Ахмет  Байтұрсынов  былай  деген  екен:  «Мұғалім  қандай  болса,  мектеп  hәм  сондай-ақ

болмақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика – методикадан хабардар, жақсы
оқыта білетін мұғалім». Осы орайда мұғалімге қойылатын талаптар да өте зор. 

Мұғалім жеке көзқарасы бар және соны қорғай білетін жігерлі тұлға және маман мұғалім болуы қажет;
мұғалімнің педагогикалық ойлау қабілеті ғылыми түрде қалыптасуы тиіс; мұғалім – білім негіздерін өз бетінше
оқып, үйренуге, оқушыны баулуға міндетті; мұғалім педагогикалық қарым-қатынаста қызмет ететін тұлға болу
керек;  педагог  әр  уақытта  өз  білімін  толықтырып,  шығармашылығын  арттырып  отыруға  міндетті  немесе
француз педагогі  Жубер айтқандай «Оқыту деген екі есе оқу», — деп терең ой тастап отыр.

Оқу мен оқытудың жүйелі жүргізілуін бақылау — мектеп басшысының үлкен абыройлы жұмысы. Сол
білім берудің тиімділігі жоғары жүйелерінде басшылар оқытуды жақсарту,  мұғалімдерді ынталандыру және
кәсіби  дамыту  мәселелеріне  басты  назар  аударады.  Олардың  жұмысы  оқу  үрдісіне  басшылық  жасауға
бағытталған.

Методика —  адам сияқты уақытпен жарыса дамып, өсіп жетіліп, керекті жерден орнын табады. Біз
«жаңа методика, жаңа методика» деп жүріп. ғасыр жасаған жақсы методикалардан айырылып қалмайық, ескісіз
жаңа болмайтынын да ескерген дұрыс па деймін?- деген сөздерге зер салып, мектебінің болашағын алыстан
ойлайтын басшы.

Басшы – ұжымға өмірлік азық боларлық пайдалы білім мен жанына ізгіліктің нәрін себуші, жақсы мен
жаманды үйретіп, адамгершілік қасиеттерді сіңіруші, ең жақын жанашыры әрі ақылшысы. Бір сөзбен айтқанда,
бүгінгі  қоғамды ертең алға сүйрейтін озық ойлы адам және жаңашыл педагог мамандарды тәрбиелеуші,  өз
уақытын аямай, өзгенің бақытын аялаушы.
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«Жаңа  формация  басшысы  —  рухани  дамыған  әрі  әлеуметтік  тұрғыдан  есейген,  педагогикалық
құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген  білікті  басшы,  өзін  — өзі  әрдайым жетілдіруге  ұмтылатын
шығармашыл  тұлға.  Жүйелі  жоспар,  нәтижелі  сабақ,  шығармашыл  —  ізденімпаз  ұстаз  ұйымдастырған
жұмыстың  нәтижесінде  шығармашыл  тұлға  жаңалыққа  бейім  болып,  қазіргі  әлеуметтік  сұранысқа  сай,
өздігінен ғылыми ізденістер мен зерттеулер жасайтын, өзін — өзі дамытатын, белсенді әрекетке түсе білетін,
тез  шешім  қабылдайтын,  жүйелі  түрде  өзіне  —  өзі  баға  беріп,  рефлексия  жасап  отыратын,  мәдениетті,
эрудициясы  жоғары,  эстетикалық  талғамы  бар  білімге,  өнердегі  жаңалықтарға  қызығушылығы  басым,
шығармашылықпен өзін — өзі үздіксіз дамытып отыратын тұлға.

* * * * *

ЖАС МАМАН БОЙЫНАН ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ ТӘРБИЕЛЕУ

БАЙДРАХМАНОВА НУРЖАМАЛ САЙЛАУОВНА
Ақтөбе қаласы № 67 ЖББОМ директоры,

педагог-зерттеушi санатындагы бастауыш сынып мұғалiмi

Оқушы бойына білім нәрін себетін, адамгершілік дәнін егетін басты тұлға - ұстаз. 
Ұстаздық ұлы қасиет. Ұстаз – білім нәрімен сусындаған жан. 
Абай атамыз «сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар қалан» деп айтқандай әр оқушыға білім беріп,

оған өмірлік бағыт сілтеп өмірге «кірпіш» болып қалануына зор үлес қосушы- мұғалім. 
Еліміздің ертеңі, шың мәнінде жастардың қолында, ал ұрпақтың тағдыры үшін жауап беру,  отаншыл

адамды, тұлғаны қалыптастыру, жастардың жанына нұр себу – ұстаз атаулыға үлкен салмақ тастап отыр. 
Сондықтан  ұстаздар, күнделікті өмірдің жай ғана адамы емес,  болашақты құрушыларды, адамзаттың

сәулетті  болашағын  жасаушыларды  тәрбиелеп  отырғанымызды  ұмытпауымыз  керек.  Олай  болса,  егеменді
еліміздің тағдыры, жас ұрпақтың тағдыры – бүгінгі ұстаздардың қолында. 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі. Жаңа технологияны меңгеру
мұғалімнің  интеллектуалдық,  кәсіптік,  адамгершілік,  рухани,  қалыптасуына  әсерін  тигізеді,  әрі  өзін  -  өзі
дамытып, оқу - тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Қазіргі заман мұғалімі жаңа технологияны
меңгеріп, қолданыста кең пайдалана білуі керек. Жаңа ғасыр мұғалімі шәкірт алдында терең білім, жан-жақты
білікті тұлғасымен дараланып қадірленуі тиіс. 

Жас ұрпақты тәрбиелеудегі мұғалімге жүктелген міндет жеңіл емес екенін сезініп те, түсініп те отырмыз.
Білім беру, оқыту мен тәрбиелеу үздіксіз процесс. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жан – жақты білімді, өнер
сүюге бейім, өзіндік ой - талғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз
пәнінің  терең  білгірі  ғана  емес,  тарихи   танымдық,  педагогика  –  психологиялық  сауаттылық,  саяси
экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етіледі. 

Бүгінгі таңда жаңа мектепке – қазіргі заманғы мұғалім, білім берудің сапасы мен деңгейін жан – жақты
көтерумен  жаңаша  ойлайтын,  оқыту  мен  тәрбиенің  жаңа  инновациялық  технологияларды  күнделікті
жұмысында қолдана білетін, білгір иесі болуы керек. Жаңа ғасыр мұғалімі талапқа сай болып, сапалы әрі сан
алуан салиқалы тәрбиелік, білімділік қызметтерді ойдағыдай атқара білгенде ғана ұстаздық мақсатына жетеді. 

Жаңашыл ұстаздың ең басты қасиеті инновациялық әдіс-тәсілдерді жетік меңгерумен қатар, оны орынды
қызметінде қолдана білуі аса маңызды. Жалпы, білім бәсекесінде шек жоқ, Сухомлинскийдің «Мұғалім өзінің
ізденісін  тоқтатқанда,  оның мұғалімдік  қасиеті  жойылады» деп атап көрсеткеніндей,  күнделікті  сабақ  және
тәрбие жұмыстарында шарқ ұрып ізденбей оң нәтижелерге қол жеткізуі мүмкін емес. 

Неге  десеңіз,  өскелең  заманға  сай  балалардың  интеллектуалдық  дәрежесінің  күннен  күнге  артуына
байланысты білім саласында қызмет істеу барған сайын күрделілене түсуде. Сондықтан да бала тәрбиелеудің,
педагог болудың қиындығы мен жауапкершілігі артады. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете
түсінген, естіген және аңғарған нәтижелерінің бәрін жадында ұстайтын аңғарымпаз, қиын сәтте тың шешімдер
таба алатын тұлға болуы тиіс. 

Жас маманның кәсіби құзыреттілігі рухани жағынан дамыған, педагогикалық құралдардың барлық түрін
меңгерген, өзін әрдайым кәсіби тұрғыдан жетілдіріп отыратын шығармашыл тұлға болуында. 

Сонда ғана ол  баланың табиғатындағы туа  біткен  қасиеттерді  айқындай алады.  Өйткені  әр  баланың
бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерді ашу сол педагогтың еншісіндегі  іс.  Егер педагог шығармашыл
болса, ол тәрбиелеген бала да шығармашылық әрекеттерге бет бұрады. 

Белсенділік, отансүйгіштік, бастамашылдық ең бірінші педагогтың өз бойынан табылуы қажет.
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 Ондай  педагог  балалардың  танымдық қызығушылығын  арттыра  отырып,  қоршаған  ортаны тануына
кеңінен жол ашады. Білік бесіктен басталады. Сәбилер мен бүлдіршіндер үшін алтын бесік – мектеп. Ол – үлкен
өмірге жетелеп апаратын алтын көпір. 

Балаға  деген сүйіспеншілік  пен жан жылуы жоқ жерде кішкентай періштелерді  педагог өзіне баурап
алуы мүмкін емес. Құпияға толы балалар әлемімен бірге өмір сүру мені қуанышқа бөлейді. 

Білім мен ақпарат үстемдік құрған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық экономиканың негізгі бөлігі
болып табылады. Қатаң талаптары қалыптасып келе жатқан инновациялық экономика қай салада  болса  да,
бүгінгі  маманның  құзыреттілігін,  яғни  өз  саласы  бойынша  ой-пікірінің  қалыптасуын,  кәсібилігін,  өмірдің
өзгермелі жағдайына бейімділігін, оған сай өз білімін пайдалану ғана емес, оны қажеттікке қарай толықтырып
отыруды талап етеді. 

Жас  мамандардың  кәсіби  құзыреттілігін  арттыруға  жұмыс  орнының  және  оқушылардың,  заман
ағымының әсері ерекше болып табылады. 

Құзыреттілік  дегеніміз  жеке  тұлғаның  теориялық  білімін  оқу  процессінің  барысында  практикалық
тәжірбиесімен  ұштастыра  отыра,  жаңа  жұмыс  орнында  білім  беруге  даярлығы  мен  қабілеті.  Ол  жансыз
жаттанды білім түрінде емес  жеке тұлғаның танымға,  ойлауға  қатысын және әрекетке,  белгілі  мәселелерді
ұсынып,  шешім  жасауға,  оның  барысы  мен  нәтижелерін  талдауға,  ұдайы  түрде  ұтымды  түзетулер  енгізіп
отыруға деген икемділігінің белсенділігінен көрінеді. 

Жас маман өз ісінің шебері, жақсы мұғалім болу үшін мамандығына қажетті қабілеттерді және жалпы
әлемдік мәдениетті,  өз елінің мәдениетін, қарым-қатынас мәдениетін, тіл  мәдениетін игеріп, интеграциялық
үрдістерді меңгеріп, әлемдік білім кеңістігінің өресінен шыға алуға талпынуы керек. 

Мұғалім қоғам талабына сай өзін-өзі  үздіксіз тәрбиелеп отыратын, ортамен, адамдармен, балалармен,
қарым-қатынасқа  тез  түсе  алатын,  ұйымдастырушылық  қабілеті  жоғары,  тәжірибесі  мол,  т.б.  қасиеттерді
жинақтағанда ғана оның бойынан кәсіби құзыреттілігі анық байқалып тұрады. 

Кәсіби құзыреттіліктің негізі оқу орнында теориялық және практикалық дайындық барысында қаланады.
Осы үрдісте педагогикалық практика үлкен рөл атқарады. Ал практика нәтижесі студенттің кәсіби қызметке
дайындығын  көрсетеді.  Ол  педагогикалық  оқу  орнындағы  оқу-тәрбие  үрдісінің  басты  бір  бөлігі  болып
табылады  да,  болашақ  мұғалімдердің  теориялық  дайындығы  мен  практикалық  ісәрекетін  біріктіруін
қамтамасыз етеді. Педагогикалық практиканы өту кезінде студенттің педагогикалық іскерлігі мен дағдылары
жылдам  қалыптасады.  Оның  шығармашылық  және  педагогикалық  құбылыстарды  зерттеуге  деген  қабілеті
дамиды, педагогикалық шеберліктің негіздері қаланады. 

Құзыреттілікті  қалыптастыру  –  білім  беру  саласының  өзекті  мәселесі.  Күн  сайын  адамға  көптеген
ақпарат  тасқыны келеді.  Ал оқу мазмұны мен оқыту әдістері  ескі  сарында қалып қоюда.  Сондықтан білім
берудегі  әлеуметтік қажеттілік пен ол қажеттілікті қанағаттандырудың арасындағы қарама –қайшылық білім
беру саласының дағдарысына әкеліп соғуда. Сол себепті мектеп мұғалімдерінің әдістемелік шығармашылығын
дамытуды педагог-мамандардың біліктілігін жетілдіру жүйесінде ұйымдастыруды олардың кәсіби құзіреттілігі
кезінде жүзеге асыру қажеттігі туындайды. 

Құзіреттілік тәсіл идеясы – «қоғамға қандай, жеке тұлғаға қандай білім қажет және ол қоғамның қандай
қажетін өтей алады» деген сұраққа жауап береді. Мұғалімнің құзыреттілігін қалыптастыру – бүгінгі білім беру
саласының өзекті  мәселелерінің бірі.  Құзырлылық тәсіл,  білім сапасын арттыруды дәстүрлі  тәсіл мен білім
мазмұнын ұлғайту арқылы шешудің арасындағы қарама-қайшылықтан туындаған дағдарыстан шығудың бір
жолы деп қарастыруға  болады.  Бұл тәсіл білім берудің  нәтижесіне  басты орын береді.  Оның сапасы алған
білімнің көптігінен емес, сол білімді қолдана білумен маңызды. 

Мұғалімнің басты рөлі – тұлғаның жеке дамуына негізделген, жан-жақты зерттелетін, сараланған білім
беру  үлгісінің  басым  бағыттарын  айқындау,  нәтижесінде  еліміздің  әлемдік  өркениетке  негізделген  білім
саясатының стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру.  Осыған орай, нәтижеге бағытталған жалпы орта білім
берудің  жаңа  жүйесіне  ауысу  білім  беруді  басқару  жүйесіндегілерден  мұғалімдердің  кәсіби  біліктілігін
арттыруда жаңаша көзқарасты, ал мұғалімдерден негізгі кәсіби құзырлылықтарын дамытуды талап етеді. 

Білім  беру  саласын  ізгілендірудің  басты  бағыттарының  бірі  -  белсенді  оқыту  түрлері  мен  әдістерін
жетілдіру. Ескі мазмұнды ығыстыра отырып,елімізде білім берудің ұлттық үлгісі қалыптасуда. Әлемнің оқыту
технологиялары  жоғары  дамыған  елдерінің  (Жапония,  Германия,  Голландия)  тәжірибесіне  назар  аударсақ,
түпкі  мақсаты-баланы  жеке  тұлға  ретінде  қалыптастыру,  яғни,  бірінші  орында  баланың  білім,  білігі  мен
дағдысы  емес,жеке  тұлғаның  білім  алу  арқылы  дамуын  қояды.  Осы  мақсатқа  орай,  бүгінгі  педагогика
ғылымында  жаңа  оқыту  технологиялары:  дидактикалық  біліктерді  шоғырландыру,  ізгілікті-тұлғалық
бағдарламалар, дамыта оқыту, мәселелік, тірек сигналдары арқылы, деңгейлеп саралап оқыту, өздігінен ізденіп
даму, оқытудың компьютерлік, модульдік технологияларды ғылыми тұрғыда дәлелдеп, баламен бірге жұмыс
жүргізіп жүзеге асырушы мұғалім.. 
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ТӘУЕЛСІЗДІК БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

ГИЛЬМАНОВА НУРИЯ КАДЕМОВНА
БҚО, Орал  политехникалық колледжінің 
қазақ тілі мен әдебиеті  пәні оқытушысы

                           
Биыл  қастерлі  Тәуелсіздігімізге  30  жыл  толады.  Бұл  –  қайта  жаңғырған  қазақ  мемлекеттігінің,  ата-

бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. 
Тарих тұрғысынан алғанда, отыз жыл – көзді ашып жұмғандай қас-қағым сәт. Дегенмен, бұл көптеген

халықтар үшін қиындығы мен қуанышы,  дағдарысы мен дамуы  алмасқан  тұтас  дәуір  деуге  болады. Біз  де
осындай жолдан өтіп келеміз. 

Азаттығымыздың  айшықты  белесіне  шыққанда  әрбір  саналы  азаматты  «Отыз  жылда  біз  қандай
жетістіктерге  жеттік?»,  «Келер  ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз?»,  «Мемлекеттігімізді  нығайта түсу үшін
тағы не істейміз?» деген сауалдар толғандырары анық. Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арман-мақсаттарымызды
тоғыстырып, болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз бен
кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін маңызды мезет.

Бүгінде  Тәуелсіздік  құрдастары  ойы  толысқан  отыз  жасқа  толды.  Егемен  елде  дүниеге  келіп,  өсіп-
жетілген олардың санасы сергек, көзқарастары да, өмір салттары да өзгеше. Тіпті, Тәуелсіздікті ешбір дәлелді
қажет етпейтін аксиома деп біледі. Бұл – егемендік ұғымы жастардың санасына берік орныққанын көрсететін
қалыпты құбылыс.  Бірақ  Тәуелсіздік  құндылығы жадына  біржола  шегеленіп,  мәңгі  сақталуы  үшін  өскелең
ұрпақ оның қадірін білуі керек.

Бостандық бізге оңайлықпен келген жоқ. Ата-бабаларымыз азаттық жолында арпалысты. 
Талай  зұлмат  замандар  мен  нәубеттерді  бастан  өткерді.  Осының  бәрі  халықтың  есінде  сақталып,

ұрпақтан ұрпаққа берілуге тиіс. Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын. Бірақ
біз соны бағалай білеміз бе?! Жер қадірін білу жалаң ұранмен өлшенбейді. Өкінішке қарай, асқар тауларымыз
бен айдын көлдерімізді, ұлан-ғайыр даламызды ластап жатқан да өз азаматтарымыз. Көкжайлауға от жағып,
қоқыс шашып кеткен де,  Көбейтұздың батпағын шелектеп тасып,  көлдің ортасында көлікпен ойқастаған да
солар. Бір тұтам мүйізі үшін көзін мөлдіретіп киіктерді қырған да өзгелер емес. 

Қасиетті  жеріміздің  киесінен  қорықпай,  жат  жұрттың  да  қолы  бармас  әрекеттерді  жасап  отырып,
қалайша осы мекеннің  иесіміз  деп  кеуде  соға  аламыз?  Бұл –  ащы да болса,  шындық.  Біз  жеріміздің  шын
жанашыр иесі екенімізді нақты іспен көрсетуге тиіспіз. Ол көшеге қоқыс тастамау, көрінген жерге от жақпау
сияқты  қарапайым  нәрселерден  бастап,  жалпыхалықтық  сипаттағы ауқымды  экологиялық  шаралар  арқылы
көрініс табуы қажет.

Мұның  бәрі  тәлім-тәрбиеден  басталады.Осы  тұрғыда  білім  алушыларға  ұлтжандылық,экологиялық
тәрбие сағаттарын көбірек өткізуіміз керек.

Ата-анасымен  бірге  ауласына  ағаш  екпеген,  үлкендердің  жан-жануарға  мейірімін  көрмеген,
кішкентайынан  табиғатты  аялауға  дағдыланбаған  бала  өскенде  туған  жеріне  жаны  ашымайды.  Мәселе
экологияда емес – отаншылдықта, заңда емес – санада.

«Жас келсе – іске» дейді халқымыз. Жастар – қашанда тың идеялардың қайнар көзі, оң өзгерістердің
қозғаушы күші. Сондықтан өскелең ұрпақтың осындай әлеуетін дұрыс арнаға бағыттап, тиімді пайдалануымыз
керек. 

«Біз  не  істесек  те,  бәрін  келер  ұрпақ  үшін  жасаймыз.  Мемлекеттік  саясаттың  болашақ  алдындағы
жауапкершілігін терең сезінеміз. Бұл ұстанымнан ешқашан айнымаймыз. Ең ғажайып ерліктер Отанға шексіз
сүйіспеншіліктен туындайтыны сөзсіз. Шын отансүйгіштік дегеніміз – жалаң ұран тастау емес, еліңе, халқыңа
қызмет ету.»деген президентіміз Қ.К.Тоқаев.

Адам баласы дүниеге патриот болып келмейді. Ол білім мен тәрбие алып, әлеуметтік ортамен араласып,
азаматтық  болмысын  қалыптастыру  кезінде  патриотқа  айналады.  Өзінің  жеке  мақсат-мүдделері  қоғам
игілігімен үндесіп, елінің дамуына елеулі үлес қосып жатқанын жан-жүрегімен сезінген адам нағыз бақытқа
кенеледі.

Халқымыздың біртуар перзенті Әлихан Бөкейханов «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден» деген.
Біз  шынайы патриоттық сезіммен  рухтанып,  қасиетті  Тәуелсіздігімізді  одан  әрі  нығайта  түсу  үшін  бірлесе
жұмыс істеуіміз керек.

Тәуелсіз  ел болу оны жариялаумен немесе  мемлекеттің іргетасын қалаумен шектелмейді.  Тәуелсіздік
үшін нағыз күрес күнделікті еңбекпен, үздіксіз әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі жалғасады. Біз қуатты тәуелсіз
мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер бетінде сақталамыз. 
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Осы айнымас ақиқатты берік ұстануымыз қажет. «Тәуелсіздік бәрінен қымбат!» деген бір ауыз сөз мәңгі
ұранымыз болуға тиіс. Ұлтымыздың ұлы ұстыны – қастерлі Тәуелсіздігіміз барша жұртымыздың патриоттық
рухымен асқақтай берсін!

«Бүгінгі біздің тәуелсіздігіміздің қайнар көзі – қазақ халқының сан ғасырлар бойғы күресінде, азатыққа
ұмтылған  қайсарлығында  жатыр» депТұңғыш  Елбасымыз  айтқандай,  сол  уақытта  ата-бабамыз  атқа  қонып
елімізді, жерімізді қорғамаса, азаттығымыз үшін күреспесе бұл тәуелсіздікке қол жеткізе алар ма едік? 

Қайсар да батыр бабаларымыз болмаса бейбіт күннің ақ таңын сезіне алар ма едік? 
Арыға бармай-ақ, кешегі 1986 жылы орын алған желтоқсаншы жастар болмаса осы күнге жетер ме едік?

Жоқ, олардың отан сүйгіштігі болмаса, ұлтжандылығы болмаса осы күнге жету жетпеуіміз екіталай еді. Солай
ғой, сондықтан ең бірінші тәуелсіздікке қол жеткізу жолында жанын берген, қанын берген ата-баба аманатын
біздер қастерлеуге міндеттіміз. 

Осы орайда, Орал политехникалық колледжінің директордың тәрбие ісі  жөніндегі орынбасары Айгул
Кусайновна Сұлтанованың ұйымдастыруымен «Тәуелсіздік-басты мұрат», «Көк байрақ көтерген 30 жыл»атты
10 күндік шаралар жоғары деңгейде өтті. «Бабалар аңсаған –Тәуелсіздік»тақырыбындағы кітаптар көрмесімен
1-3 курс білім алушылары жан-жақты танысты.

«Отан туралы махаббатпен »атпен 3 курс арасында эсселер байқауы өтті. Орыс топтарына тарих пәні
оқытушысы «Тәуелсіздік-елдің құндылығы »атты дөңгелек үстелін өткізсе,қазақ топтарына тарих-география
пәні оқытушысы Т.Е.Шахаев «Тәуелсіздік-тұғырым »конференциясы мазмұнды болды. 1-4 курс студенттерінің
арасында ұйымдастырылған «Көк байрақ көтерген 30 жыл » ашық тәрбие сағаттарының жас ұрпаққа берер
тәрбиесі маңызды болмақ.

Тәрбие сағаттары жас ұрпақты ұлтжандылыққа, Отанын сүюге, тарихты білуге тәрбиелейді. Онкүндік
барысындағы «Тәуелсіздік  тұғыры биікте»,  поэзия кеші, өлкетану мұражайына саяхаттар, «Көк  байрағымыз
биікке желбірей берсін!» тақырыбында қорытынды концерт жоғары деңгейде ұйымдастырылды.

Бүгінде  біз  қандаймыз,  ата-баба  арман  еткен  тәуелсіздікке  қол  жеткізген,  алыс,  жақын  шет  елдерде
абыройы  асқақ,  дамушы  елдердің  алдыңғы  қатарында  келе  жатқан,  30  жасқа  енді  толып,  оңы  мен  солын
ажыратар елге айналдық. 

Рәміздеріміз  сайлаулы,  көңілдеріміз  жаздың  жайма  шуақ  күніндей,  желтоқсанның  ызғарынан  өткен
күннің естеліктері қалғандай, жүрегімізді  бір қарып өткенмен сол жастардың арқасында тәуелсіздігіміз есік
ашқаны көңілге қуаныш ұялатады. 

Еліміздің болашағы үшін жанын беріп, осы күнді бізге табыстап кеткен азаттықты бағалау,  қастерлей
білу әрбір Қазақстандық азаматтың парызы. Сондықтан, тәуелсіздіктің ақ таңы мәңгілік болу үшін әрбір адам
өз  тарапынан  елге  деген,  жерге  деген  сүйіспеншілігін  сақтап,  еліміздің  ынтымақ,  бірлігінің  бұзылмауына
атсалысуы тиіс. «Бірлік барда тірлік бар» дегендей, ынтымағымыз бен бірлігіміз жарасып, сыйластықта өмір
сүрсек еліміздің іргесі сөгілмесі анық.

Жаңашылдық дәуренде тәуелсіздігінің 30 жылдығына қол жеткізіп отырған Қазақ елі, Тәуелсіздіктің 30
жылдығы құтты болсын! 

Ынтымағымыз бен бірлігіміз ажырамай, амандықта, саулықта өмір сүрейік! 
Еліміздің айбыны асқақ, тәуелсіздігіміз тұғырлы Қазақстан мәңгі, ғұмырлы болсын!
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«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ШЕҢБЕРІНДЕ

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ»

НУРСАФИНА АЙША НУРКАСЫМОВНА
ШҚО, Тарбағатай ауданы, Асусай ауылы
«Асусай мектеп-балабақша кешені» КММ

                                    
Егемен  қазақ  елінің  ертеңгі  болашағын  бүгіннен  оқыту  мен  тәрбиелеу,  жан-жақты  жетілген  азамат

даярлау,  олардың  рухани  жан  дүниесін  халық  қазынасымен  байытып,  ұлттық  сананы  болашақ  тұлғаны
қалыптастыру баршамызға ортақ міндеттердің бірі. 

Жаңа технологияларды сабақ үрдісінде пайдалану үшін әрбір мұғалім ізденісті түрде  қай технологияны
оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай алғаны дұрыс екенін өзі таңдауы қажет. 

Бұл технологияны таңдау мұғалімнің шеберлік  белсенділігі мен іскерлігіне, шығармашылық қабілетіне,
мамандығына деген сүйіспеншілігіне байланысты.

Баланың қиялын ұштап, ой түрткі болатын оның ойлау, сөйлеу қабілетін жетілдіріп, тіршілік тылсымы
мен үйлестіріп, ой-өрісінің дүниетанымының кеңейе беруіне ерекше ықпал жасауымыз керек.  Баланы өздігінен
жұмыс істеуге, өздігінен ізденіп білім алуға үйрету-ең тиімді жол. Шығармашылық тұлға қалыптастыру- қазіргі
оқу процессінің ең басты талаптарының бірі болып саналады. Шығармашылыққа қалыптастырудың жолы ең
алдымен танымдық ізденістерін тиімді ұйымдастырумен жүзеге аспақ. 

Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеті  –  ұлттық  және  адамзаттық  қазыналар,  ғылым  мен  практикалық
жетістіктер  негізінде  жаңа  адамды қалыптастыру және  дамыту үшін  қажетті  жағдайлар  жасау»  -  делінген.
Дамыта отырып оқыту идеясын жақтаушылар да А.А.Леонтьев жоғарыдағы пікірлерді  қостай келіп, қазіргі
заманғы мектептің мақсаты –оқушының тек қана ең таяу даму аймағына қол жеткізуін  қамтамасыз ету және
оның ой өрісін дамыту ғана емес, сонымен баланың жеке адам ретіндегі жан-жақты дамуын және бүгінгі ғана
емес,   ертеңгі дамуына жол ашу,  дайындау екенін баса айтады. Осы  тұрғыда бастауыш сыныпта ұзақ жыл
жұмыс істеп келе жатқандықтан оқушыларымды 1 сыныптан бастап зерттей,бақылай отырып, профессор Ж.
Қараевтың «Деңгейлік саралау технологиясын» таңдап алдым. Бұл технологияның мақсаты өз бетімен ізденісті
жұмыс жүргізе алатын, оны жүзеге асыруда тынбай ізденетін шығармашыл тұлғаға мүмкіндік беретін білім
алудың мүмкіндігін сабақ барысында дамыта алатын тұлға қалыптастыру екенін түсіндім. 

Жаңартылған  білім  беру  мақсатында  сабақта  әр  түрлі  технологияларды    пайдалану-өмір  талабы.
Сондықтанда сабаққа қойылатын қазіргі талаптар мұғалімнен үлкен ізденіс  пен шеберлікті қажет етеді. Дамыта
оқыту технологиясы дегеніміз  -  мақсат,  міндеттері,  әдіс-тәсілдері  оқушының даму заңдылықтарына  сәйкес
келетін оқытуды айтамыз.

Дамыта оқытуда мұғалім мен оқушы арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, оқушылардың өз
бетімен жұмыс істеу, берілген тапсырмаларды өздігінен ізденіп, талдауына, ой еркіндігіне маңыз береді. Сөйтіп
оқушылардың  зейін  қойып  ойлауы  мен  тапқырлығына  ерекше  мүмкіндік  туғызады.  Қазіргі  күнгі  жаңа
технологиялардың ерекшеліктері өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. 

Мұғалім  сабақта  жаңаша  әдіс-  тәсілдерді  пайдалана  отырып,  оқушылардың  ұсыныс-пікірлерін  еркін
айтқызып, ойларын ұштауға мүмкіндік туғызып отыру керек. Әдіс-тәсілдер көмегімен өткізілген әрбір сабақ
оқушылардың ойлауын,  қиялын,  ойын еркін дамытып, өз  бетімен жұмыс істеуге  деген қабілеттерін ашады.
Дамыта  оқытуды  ұйымдастыра  отырып,  балаға  ақыл-ой  әрекетін  меңгеруге  жағдай  жасау  арқылы
оқушылардың өз бетімен ізденісті жұмыстар мен шығармашылық қабілеттерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану
сабақтарында іске асыруға болады. 

Оқушы қабілетін әрі қарай шыңдауда оқушы еңбегін баспасөз беттеріне жариялау маңызды орын алады.
Осы  орайда  сыныбымдағы  оқушылардың  тырнақалды  еңбектерін  аудандық  «Дарын»  газетіне  ұсынып,
жарияладым. Бұл жұмыс оқушылар арасында бәсекелестік тудырып, өз бетімен ізденуге жол ашты. 

Қазіргі  күні  сыныбымдағы  оқушылардың  90  пайызы  «Балдырған»,  «Мөлдір  бұлақ»   журналдарына
жазылды .4 оқушының жазған өлеңдерін фотасымен өз журналдарына ұсындым. «Балдырған» журналының әр
номеріне  жазған  өлеңдері  мен  фоталарымен  шықты.  Сол  сияқты  сыныптағы   қабілетті  оқушылармен
жүргізілетін жұмыстың жоспарын жасағанда  ақын-жазушылар өмірінен рефераттар дайындауды қолға алдым.
Бұл күнде бұл істі іске асыра алдым. 

Оқушылар мұндай ізденісті жұмыстарды бар күш жігерлерімен орындауға жетісті. 
Бастауыш сыныпта балаға білім беріп қоймай ізденісті жұмыстарға баулып отыру көзделген.Осындай

жұмыстармен  қатар  «Оқырман  күнделігін»  жүргізуді  қолға  алдым.  Бұл  жұмыстар  арқылы  оқушылардың
кітапханамен байланысын  нығайтып, оқыған кітабын сыныпта талдауға, жарнамалауға үйрете алдым. Мұндай
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нәтижелі жұмыстар оқушыларды алға жетелеуде өз ойын ашық айтуға, не нәрсені дәлелдеумен көрсете білуге
үйрететінін  ұқтым.  Дамыта  оқытудың   да  басты  мақсаты  -  баланы  оқыта  отырып,  өз  бетінше  іздендіруге
талпындыру. Бұл  тұрғыда да оқушыларым мен біраз зерттеу жұмыстарын  үйретіп, қорғата алдым. Осындай
жұмыстардың  нәтижесінде  сынып  оқушыларым  мектепішілік,  аудандық  «Зерде»  ғылыми-практикалық
конференцияларына қатысып, өздерінің субьектілік деңгейлерін көрсетуде.  Сынып оқушыларының ішінде 1
оқушы «Тотықұс және оның түрлері » атты зерттеу жұмысымен  орнитология саласы бойынша республикалық
жарыста 2 орын, «Сиыр және адам өміріндегі маңызы» тақырыбы бойыша 1 оқушы зерттеу жұмысын жүргізіп,
республикада   1  орын  алып,  2015  жылы  №10-12  (55-57)  қазан-желтоқсан   «Елорда  ғылыми  хабаршысы»
ғылыми журналының 73 бетінде «Сиыр және оның адам өміріндегі маңызы»  атты  зерттеу жұмысы жарық
көрді.Республикалық колледж студенттері мен мектеп оқушылары арасында өткізілген  «Үздік жас зерттеуші»
конкурсына қатысқан оқушы  жоғары жетістікке қол жеткізіп, I дәрежелі  жеңімпаз атанғаны үшін мұғалімі
мақтау грамотасымен марапатталды.

Республикалық колледж студенттері мен мектеп оқушылары арасында өткізілген «Үздік жас зерттеуші»
конкурсында оқушы I дәрежелі  мақтау грамотасымен марапатталды Енді  1 оқушым аудандық 2018 жылғы
ұйымдастырылған «Зерде» ғылыми-практикалық конференцияларына қатысып « Қазақтың ұлттық ою-өрнегінің
тәрбиелік маңызы» жұмысын қорғап 3 орын алды. 

Жұмыстағы зерттеу субьектісінің құндылығы атап көрсетілді.
1 кесте Оқушылардың зерттеу жұмыстарын бағалау парағы.

Ғылыми
Лығы

Тақырыптың 
Өзектілігі

Материалдың 
Маңыздылығы

Зерттеу
шеберлігі

Жұмыс 
құрылымының 
жүйелелгі

Сөйлеу
стилі,
көрнекілігі,
ақпаратты
пайдалау
ерекшелігі

Осы парақ арқылы әр оқушының зерттеуіне талдама жасалынып отырылды.
Қорытынды:  Әр мұғалім педагогикалық үрдістің жаңаша жаршысы болуы керек.  
Сонда ғана жоғары интеллектуалды балалармен жұмыс істей алатын мұғалім жақсы оқушы тәрбиелей, оқыта
алады.
Ойымды А Байтұрсыновтың мына сөзімен аяқтағым келеді: «Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы,
ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.                                   
              

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Бастауыш мектепте оқыту - журналы.  №2 .2008 ж
2. Бастауыш сынып –журналы. №2. 2010 ж 
3. Бастауыш сыныпта оқыту әдістемелігі барлық  пәндер бойынша. №7. 2012 ж
                                                                                                     

* * * * * * *
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ЖАҢА ЗАМАН  ҰРПАҒЫН  ТӘРБИЕЛЕУ  БАСТЫ  МІНДЕТ

ЖАЙМАГАНБЕТОВА  АККЕНЖЕ  НУРЛАНОВНА
Ақтөбе қаласы, жалпы білім беретін «Білім» 

орта мектеп-гимназиясы, көркем еңбек пәні мұғалімі

Еліміздің  болашағы  жарқын  болуы  үшін,  жастардың  сауаттылығымен  кәсіби  мамандығы  бәсекелес
ортада  биіктен  көрінетіндей  дәрежеге  жеткізудің  алғашқы  қадамдары  және  негізі  мектеп  қабырғасында
қалыптастырылады. Сондықтан ұстаздар қауымының алдындағы абыройлы да, жауапты міндет заман талабына
сай болу. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша бағытқа өзгерді. Осыған орай  ұстаздар  оқытудың әдіс-
тәсілдерін үнемі жаңа бағытқа өзгертіп отыру және  жаңа технологияларды меңгертіп, оны тиімді  әрі оңтайлы
қолданып,  оқушылардың  қызығушылығын  арттыру  керек.  Мемлекетіміздің  білім  беру  үдерісіне  енген
жаңартылған білім беру бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын
тың бағдарлама.

Оқушының тек білімге ғана емес, өнерге деген қызығушылығын артыру да өте қажет. 
Көркем еңбек сабағында балаларымыздың біліммен қатар, эстетикалық тәрбие алып, жан сұлулықтарын

байытса  екен  санаймыз.  Себебі,  бала  бойындағы  тамаша  қасиеттер  де  мысалға,  суретке,  қолөнерге  деген
қызығушылықтарын  ашу  арқылы  бәсекеге  қабілетті,  рухты  азамат  шығаруға  болады.  Оқушының  бойында
эстетикалық талғам дамыса ғана, оның білімге деген құштарлығы одан сайын артады. Өйткені баланың ойын әр
түрлі қолөнермен айналысу арқылы ашып, өмірге деген құштарлығын оятуға болады. Сонымен қатар, үйірме
жұмыстарында  халқымыздың  ұлттық  қолөнерін,  салт  -  дәстүрімен,  әдет  –  ғұрпымен  таныстыра  отырып,
оқушының  іскерлігін,  дағдысын,  еңбекке  деген  ынтасын  қалыптастыруды  негізгі  мақсат  етіп  қою -  біздің
міндетіміз. 

Оқушылардың  көзқарасын  қалыптастыру  негізінде  бұл  оқушылаларды  белсенді  шығармашылық  іс  -
әрекетке  дайындау.    Оқытудың әдіс  –  тәсілдерін  тиімді  таңдап  алу оқытуда  табысқа  жетуге  әрі  сабақтың
тиімділігі мен сапасы барынша арттыруға мүмкіндік береді. Оқушыларға білім беру үшін  қағидаларды есепке
алу  керек:  Оқу  барысында  сын  тұрғысынан  ойлау  технологияларын  пайдалана  отырып,  оқушылардың
қызығушылығын арттыру; сабақта топтасып, жеке дара, сұрақ-жауап, талдау, зерттеу тәсілдерін пайдалану. 

Біздің  ата-бабамыз өнерді  биік  қойған.  Өнер  адамның  рухын  асқақтатады,  рухы  биік  адам  бәсекеге
қабілетті  азамат  болып өседі.  Өне бойы рухани байлық,  жүрегі  махаббатқа  толы бала келешекте өз  елінің
намысын  қорғауға  талпынады.  Себебі,  ол  бала  кезінен  Отанына  деген,  салтына,  рухани  байлығына,  әдет-
ғұрпына деген құрметпен өседі. Сол себепті мен балалардың біліммен қатар, рухани құндылықтарды бойына
дарытып өссе екен деп санаймыз. 

Мұғалімнің ең басты мақсаты- балаларға білім мен тәрбиені қатар беру жауапкершілігі бар. Кез-келген
ата-ана да осы білім мен қоса эстетикалық тәрбиені балаға беру жолдарын қарастырып отыру қажет. Сол кезде
ғана білімді де тәрбиелі, саналы ұрпақ өсіреміз. 

Осындай саналы оқушы оқыту үшін жаңашыл ұстаз бола білу керек. Жаңа, тез өзгере алатын, оқушының
ойындағын тез түсіне алатын ұстаз, келешекте оқушысының қай қырынан өзін көрсете алатынын айқын біліп
отыруы қажет. 

Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы мұғалімнің  қабілетіне, оның
құзыреттілігіне байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім
беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі
болатын ерекше тұлға болуы керек. 

Жаңа  заман  мұғалімнен  күнделікті  оқушылармен  қарым-қатынас  барысында  әрбір  жағдаят  үстінде
ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп отыр. 

Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын,
жан-жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 

Заманымыздағы жедел өзгерістер,  тез  бейімделу мен шебер жолдар табу тәсілдерін жетік  меңгеруді
қажет етіп отыр. 

Барлық елдің ұстаздар қауымы бұрын бейімделмеген қашықтан оқыту әдісін өте жылдам игеруі қажет
болды. Жаңа компьютерлік бағдарламалар мен  ізденістер игеріп, сол арқылы оқушыға  тәрбие мен білім беру
жолдарын жетілдіре отырып, жұмыс жасауда. 

Бүгінгі  таңда  тек  қана  компьютерлік  сауаттылық  емес  сонымен  бірге  бірнеше  шетел  тілін  білу  күн
тәртібіндегі  маңызды  мәселе  болып  табылады.  Сол  арқылы  ақпарат  кеңістігін  кеңейтіп  пайдалану  жүзеге
асырылады. 
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Көп  тілде айтылатын қағида: «Әсемдік - әлемді құтқарады» деген. Өнер мен әсемдікке тәрбиелеу бала
бойындағы  жанашырлық,  ізгілік,  әсемпаздық  сезімдерін  қалыптастырады,  сол  арқылы  қатыгездік  пен
үстемдікке  қарсы тұратын сенім  қалыптасады.  Көп жағдайда  адамдардың  бір-біріне  деген  қарым-қатынасы
үстемдікпен байлық арқылы көрініс тауып жатады.  

Қоғамдық  ортаның  көптеген  жағымсыз  әрекеттері  бала  бойына   кері  әсер  ететін  көріністермен
шырмалып жатады. Ата-анаға,  үлкенге деген қамқорлық, мейірбандылық, өзара сыйластық қалыптастыруда
өнердің,  еңбектің  атқаратын  орыны  ерекше.  Ұлттық  салт-дәстүрдің  қағидаларына  негізделген  тәрбие
жұмыстары қазіргі замандағы басты  бағдар болуы қажет. 

* * * * *

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ НЕДЕ?

ӘУЕСБАЙ КҮЛАН ТӘЖІМҰРАТҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақай ауылы

№ 99 мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Коучинг жоспары

Тақырыбы Қалыптастырушы  бағалаудың тиімділігі  неде?

Мақсаты Қалыптастырушы бағалау жайлы мұғалімдердің түсініктерін қалыптастырып 
кеңейту.
• Қалыптастырушы бағалаудағы кері байланыстың түрлерімен таныстырып 
маңыздылығын ашу.
• Оқыту үдерісіндегі қалыптастырушы бағалаудың тиімді жолдарын анықтау.

Мұғалімдердің коучинг 
барысындағы 
мүмкіндіктері:

Бағалаудың түрлерімен танысып және нәтижеге қол жеткізуде оқу үшін 
бағалаудың тиімділігін түсіну. Сабақта қолдану дағдысын қалыптастыру.-өз 
идеяларын зерделеп,өзара әрекеттестікті орнату;

-мұғалімдердің белсене қатысуына көмектесу;

Оқытудың нәтижесі

Күтілетін нәтиже 

Мұғалімдер оқытудағы бағаның рөлін анықтайды, мұғалім қалыптастырушы 
бағалаудағы кері байланыстың маңыздылығын түсініп оны жүзеге асыру 
жолдарын анықтайды.
Негізгі иделар: Қалыптастырушы бағалаудағы кері байланыс мұғалімнің 
тәжірибесін және оқушының білім деңгейін жоғары дәрежеге көтереді.
-өз идеяларын зерделеп,өзара әрекеттестікті орнатады;
-мұғалімдер белсене қатысады;
•Білу. Оқыту мен оқуда бірлескен топтық жұмысты ұйымдастыру туралы, 
қалыптастырушы бағалау туралы білімдерін толықтырады. 
*Қолдану, түсіну және талдау: өз тәжірибесінде мұғалім өзін-өзі , өзге топты 
бағалауды тиімді пайдалана білуге дағдыланады, оқытудың тиімді әдіс - 
тәсілдерін тиімді пайдалана алатынын көрсете алады, топта бірлесе отырып 
жұмыс істей отырып, өзгенің ойын құрметтей білуге үйренеді.

• Бағалау: Өзін - өзі, өзгені бағалауды үйренеді.

Әдіс-тәсілдер сұрақ-жауап, миға шабуыл, бағалау,ынтымақтастық және топтағы бірлескен 
жұмыс, АКТ, СТО, оқытудағы басқару және көшбасшылық.

Ресурстар Интернеттен  қосымша материалдар, МАН,әдебиеттік оқу  4 сынып

Қолданылған
құралдар:

ватман, А4 парағы, АКТ, маркер, түрлі-түсті қағаздар, суреттер, А3 парағы, қима 
қағаздар

12



«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми-практикалық online конференция топтамасы

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

                               Коучинг барысы

Коуч әрекеті          Мұғалім әрекеті

1

2

3

4

5

1. Ұйымдастыру кезеңі
1.1. Психологиялық ахуал тудыру Сергіту сәті. «Қыдырып
қайтайық»
Топ құру: От,Су,Күн  суреттері арқылы топқа бөлу. 
Ой қозғау
Сауалнама  таратамын.
Бұрынғы бағалау мен қазіргі бағалау туралы сұрақ жауап 
алу, еске түсіру.
«Дейін-кейін» стратегиясы.
Мұғалімдер ойланады, еске түсіреді, жауап айтады.
-Қалыптастырушы бағалауды қалай түсінесіз?
-Критериалды бағалау жүйесіндегі ең маңызды нәрсе  не, 
оқушы нені үйренеді?
-сіз оқушыларды қалай бағалап жүрсіз?
1-тапсырма
1.Бейнеролик көрсету. Алдаркөсе.
Топтарға  ватман таратылады. Тапсырманы орындауға  – 
5 минут беріледі
Бейнероликті тоқтатып, сіз қанша және қандай заттарды 
көрдіңіз? Санамалап жазыңыз. Енді әр заттың тұсына 1 
ұпайдан қойып, өзіңізді өзіңіз бағалаңыз. Қанша ұпай 
жинадыңыз?Енді жұбыңызға беріп, тексертіңіз. 
Жұбыңыздың бағалауын тыңдаңыз.Қанша ұпай 
жинадыңыз?
Қалай ойлайсыздар бүгінгі коучингіміздің тақырыбы 
қандай? 
Осы кезде тақырыпты хабарлаймын. Қалыптастырушы 
бағалаудың тиімділігі неде?
Бейнеролик. Қалыптастырушы бағалау.-1
2-тапсырма
Топтарға  ватман таратылады. Постерді  әзірленуге – 7 
минут; қорғауға – 5 минут беріледі
1. Білу. Түсіну.Менің  атым  Қожа.  Шығарма авторы кім? 
Шығарманың жанры қандай? Шығарманың идеясы не?
2. Қолдану. Жинақтау. Кейіпкерлерге мінездеме бер. 
Қожа менЖантас.Қожаның әрекетін құптайсың ба?
3.  Талдау.Образға еніп, мәтінді сахнала.
6. Бағалау. 3 топ бірін-бірі бағдаршаммен бағалайды
Видеоролик- 2 Қалыптастырушы бағалау.

1.1. Психологиялық ахуал тудыру 
Мұғалімдер шеңберде жұптасып 
тұрады, алақандарымен жаңасып, 
саусақтармен бірі-біріне осы коучинг 
сабағында не тілейтінін айтады.
От,Су,Күн суреттері арқылы топқа 
бөлу.
От. Қай кезде де, қандай жағдайда да от 
болып жанып, өз білімдерін насихаттай 
білетін жандар.
Су. Жандары жақсылықты сүйетін, 
көңілдері судай таза, жаңалықтарға 
жаны құмар жандар
Күн. Жанындағыларға жылу сыйлап 
жарқырап жүретін сәуле шашып 
белсенділікпен жұмыс жасайтын топ.
(мұғалімдер осы атауларға сай топтарға 
бөлу)
Талқылау-мұғалімдер өз идеяларын 
зерделейді өзара әрекеттестікті 
жақсартуға, топтық жұмыстың 
қарқынды өтуіне ықпал етеді, белсенді 
түрде қатысады.
Олар қалыптастырушы бағалаудың 
тиімділігі туралы ой бөліседі
Видеоролик көрсетіледі.
Топтық жұмыс беру.
Мұғалімдер көріп, тыңдап, ойланады, 
түсінеді.

6 Миға шабуыл:
«Дейін –кейін» стратегиясы
Сұрақтарға жауап жаз

10.Блоб ағашы  3 мин.

Блоб ағашында мұғалімдердің өзін-өзі сабаққа дейінгі, 

сабақтан кейінгі білімін бағалауын тапсырады

Мұғалімдер ағашқа өзінің алғашқы, сабақтан кейінгі 

орындарын белгілеп, жазып қояды.
Өздеріңіз сабақтың басында ағаштың қай жерінде, 

Мұғалімдер суретке  қарап, өз ойларын 
білдіреді
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соңында қай жерінде тұрмын деп ойлайсыздар?

Сіз осы ағаштың қай шенінде жүрсіз?

7 Сергіту сәті «Қызыл өрік» Мұғалімдер сергіту жаттығуын 
орындайды

8 3-тапсырма
Тренинг Гүл жасау
• Тыңдаушылар түрлі түсті қағаздар, скотч, қайшы 
көмегімен гүлдерді жасайды.
• Әр топ өз гүлін қорғайды.
• Әр топ келесі топтың гүлін бағалайды. 1

Мұғалімдер бағыттарды анықтайды

9 Кері байланыс:
1.Қалай ойлайсыздар,сабақ барысында қалыптастырушы 
бағалауды қолдану қаншалықты тиімді?
2.Өз сыныбыңызда қалыптастырушы бағалауды 
қолданасыз ба?
3. Топтық жұмыс барысында көшбасшы оқушының рөлі 
қаншалықты маңызды деп ойлайсыздар?

Мұғалімдер сұраққа жауап бере 
отырып, сабақ барысындағы 
тақырыптан алған әсерлерін зерделей 
отырып, шынайы түрде жауап береді.
10.Блоб ағашы  3 мин.
Блоб ағашында мұғалімдердің өзін-өзі 
сабаққа дейінгі, сабақтан кейінгі білімін
бағалауын тапсырады

10 Бүгінгі сабаққа рефлексия жазуды ұсынамын  (стикерге 
жазып  ілуді ұсынамын)

рефлексия жазады.
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Ы.АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІ – ТӘРБИЕНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ

БАТЫРОВА АКТОЛКЫН РАШИДОВНА
Ақтөбе облысы, Алға қаласы «№ 3 Алға қазақ орта мектебі»

Бастауыш сынып мұғалімі

Халқымыздың  ұлы  перзенті,  қазақ  жерінде  оқу-ағарту  ісін  жүзеге  асырған  зиялылар  көшбасшысы,
тұңғыш халық ағартушысы, ұлт тарихында аты мәңгі өшпейтін кемел тұлға – Ыбырай Алтынсарин. 

Ыбырай  әңгімелері  өз  заманының  келелі  мәселелерін  қамтыды.  Оның  шығармалары  жас  ұрпақты
мейірімділікке,адалдыққа, ізеттілікке, ақылдылық пен білімділікке және де тағы басқа ізгі қасиеттерді үйретуге
шақырады. Осыған дәлел, Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясына» енгізген, тәлімдік мәні зор әңгімелері: «Қара
батыр»,  «Байұлы»,  «Жиренше  шешен»,  «Тазша  бала  туралы  ертегі»,  «Таза  бұлақ»  және  тағы  басқа  ұлы
Ыбырайдың  шығармалары.  Осы  «Қазақ  хрестоматиясына»  енген  Ыбырайдың  көркем  шығармалары  өзінің
ағартушылық идеясына бағындырылған. Ол әдебиетті бала санасына әсер ететін, оны жақсы, өнегелі істерге
үйрететін мықты құрал деп атап көрсетті. Осы арқылы ол өз заманының беталысын анық аңғарғанын, халық
өмірін жаңа арнаға салуда білім мен тәрбие мәселесі қатар жүру керектігіне назар аударғанын көруге болады. 

Ыбырай әңгімелерінің негізгі  қайнары халық тұрмысынан алынған. Ол өмірді және адам әрекеттерін
ешқашан  дағдыдан  тыс  суреттеп,  шындықтан  алшақтамаған  деуге  болады,  себебі  Ыбырай  әңгімелерінің
кейіпкерлерін шынайы өмірге тән әрекеттері арқылы бейнелеуді мақсат тұтты.

«Ыбырайдың әңгімелері – тәрбиенің қайнар көзі» деп айтуға толықтай негіз бар. 
Себебі, оның көптеген әңгімелері тәрбиелік мақсатта жазылғаны бізге мәлім. 
Ыбырайдың  әңгімелерін  қарап  отырып,  оларды  тақырып  жағынан  еңбек  пен  өнерге  баулитын  және

адамгершілікке тәрбиелейтін шығармалар деп екі топқа бөліп қарастыруға болады. 
Ыбырай шығармаларының басты тақырыбы – еңбек. Ол еңбек адамның өмірі үшін ерекше маңызды рөл

атқарады, еңбексіз өнер де, білім де қолға келмейді де еңбекті бірінші орынға қойып, тәрбиі негізі адал еңбекте
деп  тұжырым  жасайды.  Осыған  дәлел,  оның  бұл  тақырыпта  жазған  көптеген  әңгімелері  бар.  Мысалы,
«Өрмекші,  құмырсқа,  қарлығаш»,  «Бай  мен жарлы баласы»,  «Байлық»,  «Әке  мен бала»,  «Асыл  шөп» және
«Қыпшақ  Сейітқұл»  сияқты  әңгімелері  өзінің  өнегелігімен  ерекше  мәңгі  тәлім  берер  күші  мол  көркем
шығармалар. Жазушының келесі бір топ әңгімелері адамгершілік тәрбие мәселесіне жазылған. 

Адамзат  баласы шыр етіп  жерге  түскеннен  бастап  ата-ананың  аялы алақаны мен  ыстық  ықыласына
бөленіп өсетіні белгілі. Ата-ана баласына көптеген асыл қасиеттерді үйретіп, жақсы азамат болуын тілейді және
үміттенеді. Бұл тақырыпта да жазған Ыбырайдың әңгімелері бар. Мысалы, «Бақша ағаштары»,  «Таза бұлақ»
және тағы басқа да әңгімелерінде тәрбиенің ізі жатыр деп толықтай сеніммен айтуға болады.

Жалпы Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері  1876-1879-жылдар арасында жазылып,  бірінші рет «Қазақ
хрестоматиясында» басылып шыққан болатын-ды. Бұл әңгімелердің кейбіреулері орыс жазушылары мен орыс
педагогтерінің  шығармалары  үлгісінде  жазылған.  Мысалы,  «Бір  уыс  мақта»,  «Аурудан  аянған  күштірек»,
«Алтын шеттеулік», «Тышқанның өсиеті», «Шеше мен бала», «Бақша ағаштары», «Талаптың пайдасы», «Әке
мен  бала»,  «Жаман  жолдас»,  «Қарға  мен  құрт»,  «Түлкі  мен  ешкі»  тағы  басқалары  сол  кездегі  орыс
педагогтерінің (Ушинский,Толстой, Паульсон, Крылов) шығармалары үлгісінде жазылған. Ал, олардың ішінде
бірнешеулерінің мағынасы негізінде орыс педагогтерінің шығармаларына ұқсас келеді [1]. Осы әңгімелер бір
стильде дидактикалық мақсатта  жазылған.  Бұл жөнінде «Қазақ  хрестоматисына» жазған алғы сөзінде және
әркімдерге  жазылған  хаттарында  автордың  өзі  де  ескертеді.  Сөз  құрылысы  жатық,  көпшілікке  түсінікті,
қазақтың сұлу жалпақ тілімен көңілге қонатындай етіп, оқушы балаларға тәлім-тәрбие беруге арналған.

Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», «Асыл шөп», «Бақша ағаштары», «Аурудан аянған күштірек»,
«Мейірімді  бала»,  «Палкан деген ит»,  «Қанағат»,  «Өтіріктің залалы»,  «Тәкаппаршылық» т.б. бұл әңгімелері
жастарды әдептілікке,  сабырлылыққа,  салмақтылыққа және әділ,  мейірімді,  қайырымды болуға  тәрбиелейді.
Оның басқа әңгімелерінің де түйіні жастарға өнегелі тәрбие беру екендігін көреміз.

Ол өзінің  «Сәтемір-хан»,  «Талаптың  пайдасы»,  «Зиректік»,  «Білгеннің  пайдасы»,  «Әдеп»  тағы басқа
әңгімелерінде балаларды білім алуға, зирек болуға үгіттеді. Мысалы, «Талаптың пайдасы» деген әңгімесінде,
ынтасымен оқудың, зиректіліктің нәтижесінде осы әңгіменің кейіпкері Матвей деген кісі бүкіл Ресейге белгілі
суретші болып шығады. Басқа әңгімелерде де автор білімді дәріптеді. Бірсыпыра әңгімелерінде жастарды еңбек
сүйгіш  болуға,  ұқыптылыққа  дағдылануға  шақырады.  Бұл  тақырыпқа  арналған  әңгімелері:  «Өрмекші,
құмырсқа, қарлығаш»,  «Бір уыс мақта»,  «Дүние қалай етсең табылады» тағы басқа шығармаларынан көруге
болады.
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Үй салу, егін кәсібімен шұғылдану, т.б. халқымыздың дәстүрлі шаруашылық мәдениетін ұлттық тұрмыс-
салтын  жастарға  дәріптеуниетінде,  Ыбырай  Алтынсарин  бірнеше  әңгімелер  жазды.  Әсіресе,  «Қыпшақ
Сейітқұл»,  «Малды  пайдаға  жарату»,  «Киіз  үй  мен  ағаш  үй»  деген  әңгімелерінде,  автор  қазақ  жастарына
көшпелі  өмірден  отырықшылық  тұрмыспен  айналысу,  жер  кәсібімен  шұғылдану  заман  талабы  екендігін
сездірдсе, «Бай мен жарлы баласы», «Лұқпан әнін», «Малды пайдаға жарату» деген әңгімелерінде, автор сол
кезде қазақ жастарына, тұрмыс тіршілікке бейімделуге шақырған нақты мысалын көреміз.

Балаларға арналған шағын әңгімелерін жазуда, ол орыс жазушыларының (Крылов, Толстой т.б.), орыс
педагогтерінің  (Ушинский.  Паульсон)  шығармаларын  үлгі  етті,  немесе  солардың  кейбір  қызғылықты
әңгімелерін казақ тіліне аударды, аударғанда оны қазақ балаларының мінез-кұлқына қазатың ұлттық тәрбиесіне
сәйкестіре, өзгерте аударды. Ол орыс жазушыларының әңгімелерін сөзбе-сөз аударған жоқ, мағнасына да, сөз
құрылысына  да  өзгерістер  енгізіп  аударды.  Ол  өзінің  балаларға  арнаған  әңгімелерінде  қазақ  балаларының
халқының ұлттық мүддесін көздейтін елжанды патриот жастарды тәрбиелеуді  көздеді.  Оның жазған мысал
әңгімелері күні бүгінге дейін өзінің тәрбиелік мәнін жойған жоқ.

* * * * *

БІРМҮШЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРҒА АМАЛДАР ҚОЛДАНУ

ТЛЕУЛИНА БАКЫТКУЛ ШУИНШБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы
Қарақұдық негізгі орта мектебі
Математика пәнінің мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Көпмүшелер

Мектеп:Қарақұдық негізгі орта мектебі

Күні: 15.10.2021ж Мұғалімнің аты-жөні: 
Тлеулина  Бакыткул  Шуиншбаевна

Сынып: 7 Қатысқандар саны:7 Қатыспағандар саны

Сабақ тақырыбы: Бірмүшелер және оларға амалдар қолдану

Сабақтың түрі Жаңа білімді игеру сабағы

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

7.2.1.2  
бірмүше анықтамасын білу, оның коэффициенті мен дәрежесін табу 
7.2.1.3  бірмүшені стандарт түрде жазу

Сабақ мақсаттары Оқушы:
Бірмүше және оның коэффициенті мен дәрежесі ұғымын біледі, бірмүшені 
стандарт түрге келтіреді және бірмүшелермен амалдар қолдана алады.

Бағалау критерийлері Оқушы оқу мақсатына жетті, егер:
1. бірмүшені анықтай алса және бірмүшелер ішінен стандартты түрдегі 
бірмүшелерді анықтай алса;
2. бірмүшені стандарт түрде жазып, оның коэффициенті мен дәрежесін 
анықтай алса

Тілдік мақсаттар Оқушылар:
Пәнге тән лексика мен терминология:бірмүше, бірмүшенің стандарт түрі, 
коэффициенті, дәрежесі,бірмүшелерді қосу, азайту, көбейту, бөлу, бірмүшені 
дәрежеге шығару ...
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: 
... дәрежелі бірмүше, бірмүшеге енетін дәрежелердің көрсеткіштерінің қосындысы
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... тең, бірмүшені стандарт түрге келтіру үшін ..., бірмүшелерді көбейткенде ..., 
бірмүшені дәрежеге шығарғанда ..., бірмүшелердің алгебралық қосындысы ..., 

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушылардың  бойына  жауапкершілік,  мақсаттылықты  дамыту.  Өзінің  біліміне
сыни көзбен қарап, ашықтыққа тәрбиелеу. Ынтымақтаса жұмыс жасау дағдысын
қалыптастыру.

Пәнаралық байланыс Математика

АКТ қолдану 
дағдылары

Презентация көмегімен оқушылар негізгі ұғымдарды нақтылайды және бекіту 
жаттығуларын орындайды.

Бастапқы білім Оқушылар әріпті өрнек және дәреже ұғымдарымен таныс. Дәрежелерді көбейту, 
бөлу, дәрежені дәрежеге шығару  қасиеттерін біледі.

Сабақтың түрі Жаңа білімді игеру сабағы

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы 
3 минут

І. Оқушылардың зейінін шоғырландыру.
Мұғалім оқушыларға дәрежелердің қасиетін қолданып жасырылған сөзді 
(Қосымша 1) табуды ұсынады.Бұл жаттығу оқушылардың зейінін сабақтың 
тақырыбының аясында шоғырландыруға бағытталған.Оқушылар бұл 
тапсырманы өз беттерімен орындайды. Орындалған тапсырманың дұрыстығын  
тақтадағы жауабымен салыстыру арқылы тексереді.

Сабақтың
ортасы
2 минут

3 минут

2 минут

ІІ. Жеке жұмыс
Мақсаты: Бірмүше ұғымын оқушылардың өз бетімен оқуы арқылы игеру
Оқушылар  оқулықтан  бірмүшенің  анықтамасын  тауып,  сыныптастарымен
бөліседі. 
Мұғалім  оқушылардың  сұрақтарына  жауап  беріп,  қолдау  көрсетеді  және
көмектеседі.
Дағды: Білу және түсіну
Бағалау:Мұғалім оқушылардың  бірмүшенің анықтамасын дұрыс түсінгенін 
оларды қолдау арқылы, мадақтау арқылы бағалайды.
ІІІ.Оқушылармен жұмыс.
Оқушыларға үлестірме қағазда жазылған өрнектердің ішінен бірмүшелерді табу 
тапсырмасын орындау ұсынылады. (Қосымша 2) Оқушылар бұл тапсырманы өз 
беттерімен орындайды. Орындалған тапсырманың дұрыстығын  мұғалім 
оқушылардың дәптерлерінен тексереді.
Мақсаты:Оқушылардың бірмүшелерді анықтау дағдысын қалыптастыру
Дағды: Білу және түсіну
Бағалау:Мұғалім оқушылардың  бірмүшелерді анықтай алатындығын оларды 
қолдау арқылы, мадақтау арқылы бағалайды.

ІV.Жеке жұмыс
Оқушыларға үлестірме қағазда жазылған с)бөліміндегі өрнектерге көңіл аудару 
ұсынылады.Бұл тапсырма бірмүшенің стандарт түрі ұғымын енгізу үшін 
орындалады. Оқушылардан бұл өрнектерге  ауыстырымдылық және терімділік 
қасиеттерін қолданып, ықшамдағанда бірмүшелер шығатындығы және ол 
бірмүшенің стандарт түрі делінетіндігін оқулық арқылы білу күтіледі. 
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5 минут

5 минут

7 минут

15 минут

Дағды:Қолдану.
Бағалау:Мұғалім оқушылардың  бірмүшенің стандарт түрі ұғымын дұрыс 
түсінгенін оларды қолдау арқылы, мадақтау арқылы бағалайды
V.Оқулықпен жұмыс
Оқушыларға оқулық бойынша жұмыстанып, бірмүшенің коэффициенті деген не 
және бірмүшенің дәрежесі дегеніміз не екенін анықтау ұсынылады. 
Мақсаты:Бірмүшенің коэффициенті және бірмүшенің дәрежесі ұғымын 
оқушылардың өз бетімен оқуы арқылы игеру
Оқушылар оқулықтан бірмүшенің коэффициентінің және бірмүшенің 
дәрежесініңанықтамасын тауып, сыныптастарымен бөліседі. 
Мұғалім оқушылардың сұрақтарына жауап беріп, қолдау көрсетеді және 
көмектеседі.
Дағды: Білу және түсіну
Бағалау:Мұғалім оқушылардың бірмүшенің коэффициенті және бірмүшенің 
дәрежесі ұғымдарындұрыс түсінгенін оларды қолдау арқылы, мадақтау арқылы 
бағалайды.
VІ.Жеке жұмыс. 
Оқушыларға №158 есепті ( Қосымша 3)шығару ұсынылады.Оқушылар бұл 
тапсырманы өз беттерімен орындайды. Орындалған тапсырманың дұрыстығын  
тексеру үшін тақтада бағалау дескрипторы көрсетіледі: 
• Бірмүшені анықтайды;
• бірмүшелер ішінен стандартты түрдегі бірмүшелерді анықтайды;
• бірмүшені стандарт түрде жазады;
• бірмүшенің коэффициентін анықтайды;
• бірмүшенің дәрежесін анықтайды.
Мақсаты:Оқушылардың бірмүшенің стандарт түрі, оның коэффициенті және 
дәрежесі ұғымдарын игергендігін анықтау
Дағды: Білу және түсіну
Бағалау:Оқушы дескриптор арқылы өзін-өзі бағалайды
VIІ.Жұптық жұмыс. 
Оқушыларға презентация бойынша бірмүшелерге амалдар қолдану ережелері мен 
мысалдарын талдау ұсынылады. Бес жұп бес амал бойынша жұмыстанады және 
мұғалімнің көмегімен слайд арқылы түсіндіреді.
 Мақсаты: Бірмүшелерге қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару 
амалдарын қолдануға үйрету
Дағды: Білу және түсіну
Бағалау: Мұғалім оқушыларға жетелеу сұрақтарын қоя отырып, қолдау арқылы 
бағалайды.
VIIІ.Оқушылармен жұмыс
Оқушыларға  тақтаға кезекпен есеп шығару ұсынылады: №21.2. а) б) №21.3. а) б) 
№160 1) 2) №161 3) 4) №172 4) (Қосымша 4)
Мақсаты: Бірмүшелерге қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару 
амалдарын қолдану дағдысын қалыптастыру
Дағды: Білу және түсіну
Бағалау: Жұптағы оқушылар  дескриптор көмегімен бірін - бірі бағалайды. 
Бұл жұмыстардың бағалау дескрипторы:
• бірмүшелерге қосу амалын қолданады;
• бірмүшелерге азайту амалын қолданады;
• бірмүшелерді көбейтеді;
• бірмүшелерді бөледі;
• бірмүшелерді дәрежеге шығарады.

Сабақтың соңы
3 минут

Рефлексия
Оқушыларға оқу мақсаттары жазылған кестені толтыру ұсынылады.(Қосымша 
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5) Оқушылар әр оқу мақсатын қандай дәрежеде игергендігі туралы мәліметті 
жазады және түсіндіреді.
Мақсаты: Оқушылардың оқу мақсатына жеткендігін бағалау
Дағды: Анализ
Бағалау: Мұғалім оқушылардың жетістігін құптайды, қажет болған жағдайда кеңес
береді.
Үйге тапсырма : №21.2. в) г) №21.3. в) г) 
№159, №164, №166 (Қосымша 6)

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

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы

Оқушыларды жұппен отырғызып 
қабілеті жоғары оқушылар қасындағы 
құрбысына көмектесе алатындай 
мүмкіндік жасаймын.

Оқушылардың дұрыс 
жауаптарына қолдау жасай 
отырып, мадақтау, қажет 
болғанда түзету 
енгізу.Дескрипторлар 
арқылы оқушылардың өзін 
-өзі бағалауын және бірін- 
бірі бағалауын жүзеге асыру.

Бөлме  температурасының
қалыпты  болуын  қадағалып
отырады.
Қауіпсіздік техникасы ережелері
сақталады

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

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін 
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 
берілген сұрақтарға жауап беріңіз.  
Сабақтың мақсаттары оқу мақсытына сәйкес дұрыс қойылды. 
Оқушылардың барлығы 7.2.1.5. оқу мақсатына жетті, ал 7.2.1.6 
оқу мақсатына жету үшін уақыт тапшылығы кедергі болды. 
Барлық оқушылар теориялық материалды игерді, бірақ дағды 
қалыптасу үшін уақыт керек.
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды. Сабақ жоспарынан  
ауытқу болған жоқ. Кейбір оқушылар есептерді мұғалімнің және 
қабілеті жоғары оқушылардың көмегімен шығарып 
отырды.Саралау дұрыс жүргізілді.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1. Ұжымдық жұмыс. Жасырылған сөзді табу оқушыларға қызығушылық туғызды.Оқулық бойынша жаңа 
ұғымдарды табуда белсенді жұмыстанды.
2.Өзіндік жұмыс. Бекіту тапсырмаларын орындау барысында оқушылардың белсенділігі байқылды.
 Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы 
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Ж.Ә. және М.М. деген оқушыларға сабақ барысында көбірек көңіл бөлдім, дегенмен олармен әлі де 
жаттығулар орындау керек. Олар есептерді жай шығарғандықтан уақыт жетпеді. 
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КӨРКЕМ ЕҢБЕК АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ТАНЫМДЫҚ 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

ЖАКСЛЫКОВ АДИЛЬХАН
Ақтөбе облысы, Алға ауданы

Есет батыр атындағы мектеп-бақша
Көркем еңбек пәні мұғалімі

Динамикалық – білімі, баланың өзімен бірге қозғалмалы жүйені қалыптастырады, онда тез орналасады
және іске қосылады, әр түрлі жағдайда вариантивті қолданылады және баланың ақыл-өрісі әрекетіне қызмет
етеді. 

Ақиқаттылық  –  баланың  белсенді  іс-әрекеті,  оның  заттар  мен  құбылыстармен  танысуға  бағытталған
қиыншылықты жену, мақсатқа жету үшін ерігін күшейту пайда болады. 

Қағидалары: 
1. Оқу мен ойын элементтері баланың іс-әрекетіне үйлесіп, ақырындап ойыннан – біртіндеп танымдық-

ізденіс іс-әрекетіне айналады. 
2. Ойынның шарттарын және тапсырмаларын қиындату. 
3. Баланың шығармашылық потенциалын дамыту. 
4. Тәрбиелік мен оқытушылықтың бірдей әсер етуі. 
5. Баланың ішкі және сыртқы белсенділігі арасындағы ұйымдастырушылық байланыс. 

Бірлестік іс-әрекеттерінде баланы ұйымдастыру: 
1. Жеке – дара  ойындар 
2. Кіші топтармен жұмыс 
3. Ойындар тапсырмалары 
4. Мимикалық жаттығулар 
5. Сөз шығармашылығы 

6. Ойын гимнастикасы 
7. Ортаның құбылмалдығы 
8. Монотипия 
9. Модельдеу 
10. Жағдай мәселелерін шешу. 

Көптеген тәрбиелік әрекеттерден және баланы өзіне қарату үшін қорғағыштық, көңілдік, таңқаларлық
және  де  аяушылық  қасиеттерін  талдап  едім.  Эмоционалдық  тәрбиенің  негізінде  баланың  қызығушылығын
арттыру, оның бірденеге деген икемділігі. Мысалы, Нұраманға  құстар қызықтырады: оның көп түрлілігі және
ішкі  түрі.  Ата-аналарға  «3  сұрақтың  моделі»  атты  жобада  қатысу  деген  ұсыныс.  Біз  барлық  балалармен
қызықты ақпарат жинай бастадық. Ақбота ертегілерді ұнатады – кең үлгіні «Теремок білімі» оның күнделікті
қызығушылығы. 

Танымдық қызығушылық шарты балаларда әрине қалыптаса  бастайды. Еризат,  және Дариғаның әнге
деген қызығушылық оянды, олар әнге, дыбысқа, өте оңай бейімделеді. Ал Ләйлә үй өсімдіктерін қорғағанды
ұнатады. Ақбота, Рахат сурет салғанды қалайды. Оларды әр түрлі түстер қызықтырады.  Әр балаға деген жеке
қатынас тәсілі өте маңызды. Ақтілек, Мерей, Алдияр  ұялшақ болғандықтан, оларға көп назар аудару керек.
Олардың жасағандарын қолдап бір-біріне деген қатынасын жақсартуға тырысады. 

Оқу барысы өзіне көп назар аударғанды талап етеді. К.Д. Ушинский назар аударуды «Қоршаған ортаға
деген қақпа» - деді. Назар аудару оқу барысына танымдық қызығушылықты арттырады. Баланың білімділігін
арттыру үшін жұмбақ жағдайды да қолданады. Бірақ балалардың танымдық қызығушылыққа деген қызығуы
кей жағдайда жоғалады, сондықтан мен бір бағыттық жаттығулар. 

Басты  шарт  оның  динамикалық  білімді  және  дамытушы  ойындарды  жалғастыру  болып  табылады.
Дамытушы  ойындар  арқылы  баланың  қызығушылығын  арттыру,  балаларды  ойлануға  әкеп  соқтырады,  ой
елегінен өткізу жұмбақтарды шешу. Балалар алдына маңызды тапсырма қойып, оны шешу жолы: салыстыру,
ақылға салу, еске түсіру. 

Тәрбиелеуде ең маңызды мағына «нәтижені тосу» болып табылады. Бұл нәтиженің жобасы баланың ойы
мен қабілетінің артуына ықпал етеді. Ақырындап балаларда өз еркімен мақсат қойып, одан нәтиже алу қабілеті
қалыптасады. 

Шығармашылық ойының дамуы, қалыптасуы басты негізінде білімнің артуы арқылы жүзеге асады. Ол
тәрбиешінің  тікелей  қатысы  арқылы  жүзеге  асады.  Ол  тәрбиешінің  тікелей  қатысы  арқылы жүзеге  асады.
Танымдық қызығушылықтың негізгі  тәрбиесі,  ол тәрбиешінің жарқын ойлары мен оның бала тәрбиесіндегі
белсенді тәсілі. 
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 Дамыту ойыны барысында баланың есте сақтау қабілетін арттыру, болып табылады және оның ойлау
қабілеті жұмыс істей бастайды. Күнделікті талдау, синтез, салыстыру, жалпылау, көргеніне жауап беру және
қорытынды жасау, сондай-ақ сөйлеу қабілеті қалыптасады. 

Дамыту ойындар 
1-блок. Есте сақтау мен зейінді дамытатын ойындар 
2-блок. Мәдениетін ойлауды жетілдіретін ойындар 
3-блок. Шығармашылық қиялды дамытатын ойындар 
4-блок. Психогимнастика, мимикалық жаттығулар 
5-блок. Сөздік қорды дамыту 

Психогимнастика 
Танымдық біліктілікті дамыту үшін жеке тұлғаның сапа өлшемі 
Білімге құмарлық 
Қызығушылықпен айналысады 
Мақтау алуға талпынады 
Талпынушылық 
Сұрақ қояды 
Өзі қойған сұраққа жауап табады 
Тәжірибелік және интелектуалдық әрекетке қызығу 
Байқағыштық 
Қызықты байқайды 
Себеп-салдар байланысын түсінеді 

Мектепке дейінгі жеке тұлғаны қалыптастыру, танымдық дағды әрекеттерін иеленуші, әлемннің жалпы
картинасын түсіне білетін және өмірдің керек мәселелерін шешу үшін мәліметтерді қолдана алуы. 

Тәрбиешілер отбасымен бірге жоспарлау. 
Кезеңді мәселе жұмыстары: 
1  кезең.  Мотивациялық-бағдарламалық  –  дамытушы  ойындар  арқасында  баланың  танымдық

қызғушылығын қалыптастыру үшін жағдай жасау керек. 
А) диагностика 
Б) әдебиеттерді зерттеу 
2 кезең. Дайындық – оқу-танымдық қызығушылығын дамыту деңгейін жоғарлату. 
А) Техникалық картаны өндеу 
Б) Дамытушы ойындар қолданудың арқасында сабақтың құралдарын дайындау: 
- ес пен зейінді дамытуға 
- ойлаудың мәдениетін жоғарылату 
- шығармашылық елесті дамытуға 
- психогимнастика 
- сөйлеудің дамуы 
Дайындауға ата-аналар мен балаларды тарту. 
В) Ұжымдық ойынды өңдеу, танымдық құзыреттілігіне қалыптасып бағытталған: 
- ойын жаттығулар 
- ойын сабақтар 
- мимикалық жаттығулар 
- қозғалмалы ойындар 
- сөзді ойындар 
- моделдеу 
- сөзшығармашылық 
- монотипия 
- сурет салу 

- түзетуде қолданып көру 
- кодтау 
- ТРИЗ 
- Монтесордің рамкасы, Монтесордың дөңгелегі 
- Проппа картасы 
- коллаж 
- «Теремок білімі» 
- Сиқырлы кернейші батыр 

Г) Дамытушы ойындар қолданып дәрістер өңдеу 
Д) Болашақ жосарлауды өңдеу 
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Негізгі зерттеудің нәтижелігі. 
1. Танымдық қызығушылықтың қалыптасуы және білімді меңгеру нәтижесін бақылау. 
2. Ашық қарастырылуы. 
3. Ата-ана үшін дамытушы ойынға құралды шығару. 

Жалпылама. 
1. Оқу әрекетінің өзара талдау және өзіндік талдау. 
2. Өз іс-әрекет нәтижесін талдау және өзіндік талдау. 
3. Жұмыс өтілімін жалпылау. 

* * * * *

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ

ЖАКСЫЛЫКОВА БОТАГӨЗ САГИНГАЛИЕВНА
Ақтөбе облысы, Алға ауданы

Есет батыр атындағы мектеп-бақша
Бастауыш сынып мұғалімі

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстан  әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  50  елдің  қатарына  кіру
стратегиясы» Қазақстан халқына жолддауында « Бізге экономикалық және қоғамдық жаңарту қажеттілігіне сай
қазіргі заманғы білім жүйесі қажет» дегені мәлім.

XXI  ғасырдың  басы  ғылыми-техникалық  прогреске  негізделген  елдегі  əлеуметтік-экономикалық
дамуымен сипатталады. Ғылыми-техникалық прогресс нəтижелерінің өнеркəсіпке енгізілуі  білімі мен кəсіби
біліктілігі  ғылым  мен  техника  дамуына  сəйкес  келетін  мамандарды  талап  етіп  отыр,  сондықтан  да  əрбір
мемлекет  өзінің  білім  беру  жүйесін  жаңа  əдістер  мен  технологияларды  қолдана  отыра  жетілдіруге  назар
аударады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі ретінде
ұлттық  жəне  жалпыадамзаттық  құндылықтар,  ғылым  мен  практика  жетістіктері  негізінде  жеке  адамды
қалыптастыруға,  дамытуға  жəне  кəсіптік  шыңдауға  бағытталған  сапалы  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар
жасау анықталған. Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» Заңы еліміздегі ақпараттандырудың
құқықтық негіздерін белгілейді, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану
жəне қорғау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

Білім  — кез  келген  мықты мемлекеттің  тірегі.  Білімнің  мемлекеттік  саясаты  стратегиялық  мақсатқа
бағытталған:  болашақ  маманды  инновациялық  жəне  шығармашылық  тұрғыдан  ойлауға  қабілетті  етіп
тəрбиелеу, оның жеке тұлға болып қалыптасуында адамның интеллектуалды мүмкіндіктерін алдыңғы орынға
қоя  отыра  өсіру.  Білім  беру  қоғамдық  ұйымдастырылатын  жəне  реттелетін,  бір  ұрпақтан  екінші  ұрпаққа
əлеуметтік маңызды тəжірибені тұрақты түрде беру процесі екені мəлім. Бүгінде ҚР-да білім беруді дамыту
əлемдегі  білім жүйесіндегі  өзгерістерді,  еліміздің əлеуметтік-экономикалық дамуын,  əлемдік  білім жүйесіне
кіру мүмкіндіктерін ескере отырып, іске асырылмақшы. Сонда бүгінгі  жоғары мектеп техникалық дамудың
үлкен  қарқынмен  даму  ағысынан  тыс  қалмауы  керек,  оның  ішінде  ақпараттық  технология  бағытында
оқытылатын студенттер жасанды интеллект жəне интеллектуалды жүйелер бойынша өзгерістерді, дамуларды
оқытылатын пəндер мазмұнынан игеруі тиіс.

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы  »  Заңында  білім  беру  жүйесінің  негізгі  міндеті-баланың
даралығын  дамыту,  тәрбиелеу  және  оқыту  үшін  жағдайлар  жасау  арқылы  интеллектісін  дамыту,  бала
тұлғасының рухани және дене мүмкіндіктерін ашу екендігін ерекшелейді. Сондықтан да оқушылардың даму
ерекшеліктерін жетік танып білуіміз қажет.

Алты жасар баланың мектепке дейінгі және мектеп аралығындағы жағдайының өзіндік психологиялық
ерекшелігін  анықтау  болып  табылады.  Танымдық  іс-әрекет  түрлері  жас  ерекшеліктеріне  сай  дамығанын
анықтау.

Баланың танымдық қызығушылығын білу- бала жан-дүниесіне билік жүргізудің жолы.
Баланың білуге деген құмарлығын қалай дамытуға болады? Ол үшін ата-ана не істеу керек?
Баланың білуге деген құмарлығын дамыту ересектермен байланыс жасау кезінде ерекше қарқын алады.

Ата-анамен  қарым-қатынас  кезінде  бала  өзін  толғандырған  сұрақтарға  жауап  алуға  тырысады,  бірақ
психологтардың зерттеулеріне қарағанда,  сұраққа бірден жауап  беруге  тырыспау керек, баланы әр нәрсенің
жауабын  өзі  ізденіп  табатындай  жағдайға  жеткізу  керек.  Біз,  ересектер  балалардың  қойған  сұрақтарына
көбінесе,  жүрдім-бардым,  жеңіл-желпі  қарап  жатамыз.  Сұрағына  жауап  ала  алмаған  баланың ересектерден
көңілі қалып, біртіндеп айналада қоршаған ортаға қызығушылықтары төмендей бастайды.
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Құрметті  ата-аналар,  есіңізде  сақтаңыз,  сұрақ  болмаған  жерде  дүниені  тану  да,  даму  да  болмайды.
Сондықтан  да  балаңыздың  білуге  құштар  жүрегінен  шыққан  әр  сұраққа  мұқият  қарап,  ойланып  жауап
қайтарыңыз. Бала сұрақ берген сәтте оған ұзын-сонар жауап айтудың қажеті жоқ, оның ұғымына сай қысқа әрі
нұсқа  жауап  берсеңіз  болады.  Сұраққа  жауап  бере  отырып,  баланы  ойлануға  жетелеу  керек.  Шама  келсе,
баланы  өзін  қызықтыратын  сұрақтарға  жауапты  сөздіктерден,  балалар  энциклопедиясынан  іздену  арқылы
табуға жетуіне тәрбиелеу керек. Бала өзін қоршаған ортамен белсенді байланысқа түскенде ғана «Неге бұлай?
Бұл қалай? Неліктен? Не себептен?» деген  сияқты сұрақтар  туындайды.  Мұндай кездерде ата-ана баланың
дамуына  ықпал  ететін,  ол  үшін  жаңалық  болып  ашылатын  сан  алуан  әрекет  түрлерін  ойластырғаны,
ұйымдастырғаны жөн. Сол арқылы бала өзін тұлға ретінде таниды, өзі үшін маңызды жаңалық ашады. 

Интербелсенді  әдіс-тәсілдерді тәжірибелік іс-әрекетте күнделікті қолдану 
Мақсаттары:
1. «Мектепте оқуға психологиялық дайындық» түсінігі туралы ата-аналарды ақпараттандыру.
2. Мектепте оқудың психологиялық дайындық мәселелерін  және оларды шешу жолдары туралы ата-

аналарда түсінік қалыптастыру.
3.  Болашақ  1-і  сынып  оқушыларының  мектепте  икемделу  мәселелерін  тиімді  шешуде  ата-аналар

қызығушылығын белсендендіру.
Міндеті:  балалардың  мектепте  оқуға  психологиялық  дайындығының  мәселелерін  жеңу  стратегиясын

шығару.
Мектепке психикалық дайындығы
(синоним:  мектептік  кемелдену)-баланың  мектепте  алғашқы  жетістіктеріне  қажетті  психикалық

қасиеттері.
Келесі құрастушылардан тұрады:
1.Мотивациялық дайындық – мектепке оңтайлы көзқарасы мен оқуға ынтасы;
2.Ақыл-ойының немесе  танымдылық дайындығы-ойлау қабілетінің,  жадының, зейін тұрақтылығының

және т.б.  танымдық үдерістердің даму деңгейінің жеткіліктілігі,  білім мен іскерлігінің белгілі  қорының бар
болуы;

3.Ерік-жігерінің дайындығы - мінез-құлқының еркіндік деңгейінің жоғары дамуы;
4.Коммуникативтік  дайындығы-  құрбыларымен  қарым-қатынас  орнату  қабілеттілігі,  үлкен  адамдарға

мұғалім ретінде көзқарасы және бірігіп жұмыс істеуге дайындығы.
Мектепке психологиялық дайындығы
1.Баланың  мектепке  жеке  тұлғалық  және  әлеуметтік-психологиялық  дайындығы.  Баланың  жаңа

әлеуметтік  орныққан  орнын  қабылдауы,  оның  оқушы  ретінде  мектепке  жеке  тұлғалық  және  әлеуметтік-
психологиялық дайындығының қалыптасуы.

2.Баланың  мектепке  дейіңгі  кезеңдегі  қоғамдық  орнын салыстырғанда  қазіргі  орны жаңа  ережелерді
қабылдауды міндеттейді. Бұл баланың мектепке жеке тұлғалық дайындығында, мұғалімге және оқу әрекетіне,
құрбыларына, туыстары мен жақындарына, өзінің-өзіне белгілі бір қатынаста көрінеді.

Мектепке көзқарасы: мектептің күн тәртібін орындау, уақытында сабаққа келу, мектепте және үйде оқу
тапсырмаларын орындауы. 

Мұғалімге және оқу әрекетіне көзқарасы:
• Сабақтағы жағдаяттарды дұрыс қабылдауы;
• Мұғалімнің іс-әрекетінің негізгі ойын, оның кәсіби рөлін нақты қабылдауы;
• Сабақтың тақырыбына байланысты дұрыс сұрақ қоя білуі;
•  Сабақ барысында эмоционалды контакт қолайлы болу үшін,  баланы басқа әрекетпен айналыспауға

үйрету.
Мектепке  дайындығы  аталған  деңгейде  болғанда,  бала  жаңа  қоғамда  әлеуметтік  –  психологиялық

икемделу үдерісінен тез арада өтеді. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ ПӘНІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

ТОҚТАР ЕРГЕН ӘДІЛХАНҰЛЫ
Ақтөбе облысы, Алға ауданы

Есет батыр атындағы мектеп-бақша
Ағылшын тілі пәні мұғалімі

Адамзат қызметінің әр түрлі саласында, соның ішінде білім беруде ақпараттық  технологияның аса жаңа
құралдарын  қолдану  көбірек  өзекті  болып  келеді.  Отандық  және  шетелдік  басылымдарда  оқу  процесін
компьютерлендіру  қандай  да  бір  пәнді  оқытуды  ұйымдастырудың  өзекті  факторларының  бірі  ретінде
қарастырылады.  Оқытудағы  аса  жаңа  ақпараттық   технологиялар  алдыңғы  қатарлы  университеттер  мен
институттардың ғылыми және білім беру потенциалын белсендірек пайдалануға  қашықтан оқыту курстарын
құруға ең үздік оқытушыларды тартуға, үйренушілер аудиториясын кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Компьютерлік  оқыту  саласындағы  жинақталған  бай  тәжірибеге  қарамастан,  көптеген  шет  тіл
оқытушылары компьютерлік оқыту  құрлдарын пайдалану мүмкіндігіне сақтықпен қарайды. 

Оқытудың  басқа   құралдарымен  салыстырғанда  дидактикалық   артықшылықтары  болып  табылады:
полифункционалдылық,  интерактивтілік,  диалогтық  өзара  әрекеттестік,  жұмыстың  ұйымдастырушылық
нысандарының  мүмкін режимдерінің алуандығы. Оқыту құралы ретінде компьютер барлық артықшылықтарлы
іске асыруға қабілетті. Сонымен бірге  оқыту процесінде компьютерді пайдалану техникалық құрылғыларға
қойылатын талаптармен реттелген, және белгілі бір қағидаларға сәйкес келуге тиіс. 

Компьютерлік лингводидактикада пайдаланудың келесі қағидалары релевантты болып табылады: 
• келісімділік;
• қажеттілік;
• ақпараттылық;
• сенімділік;

Шет тілдерін үйрету процесінде компьютер бірнеше функцияларды орындай алады.
Тілдерді үйретуде компьютердің белгіленген функцияларын екі үлкен топқа біріктіруге болады: 
• іске асыру кезінде оқу процесінің қатысушыларының бір рөлін орындайтын функциялар;
• қызмет құралы ретінде ДК функциялары. 
Оқытушы мен оқушының функциялары бір -  бірін өзара толықтырады, сондықтан олардың қызметін

компьютерлендіру  процестері  тығыз  өзара  байланысты,  үйренуші  қызметінің  белгілі  бір  аспектісін
боямалайтын  компьютерлік  құралдар  бір  уақытта  үйренушінің  жұмыс  құралы  болып  табылады.  Мысалы,
анықтамалық  -  ақпараттық   жүйелер,  бір  жағынан,   оқытушының ақпараттық   функциясын  іске  асыратын
құралдар ретінде, екінші жағынан, үйренушінің қызметін ақпараттық  қолдау құралы ретінде қарастырылуы
мүмкін. 

Қызмет құралы ретінде оқытушылар да, үйренушілер де  оқытудың тапсырмаларын орындауды арнайы
қарастырмайтын, жалпы белгіленетін басым түрде компьютерлік құралдарды қолданады. Мұндай құралдарға,
ең алдымен, оқыту процесін техникалық қолдауды қамтамасыз ететін және  пайдаланушыларға оқу материалын
таралымдауға, тапсырмаларды ресімдеуге, жаңа мәтіндерді жасауға жұмыс істеуге мүмкіндік беретін әр түрлі
мәтіндік түзетушілер жатады. 

Оқыту процесіне ақпараттық  қолдауды солардың көмегімен оқытушылар да, үйренушілер де оларды
қызықтыратын барлық мәселелер бойынша  өзекті және жеткілікті ақпарат ала алатын деректер базасы (ДБ)
және Интернет жүйесінің ақпараттық  ресурстары көрсетеді.  

Үйренушінің қарым - қатынас құралы ретінде компьютердің функцияларын іске асыру  компьютердің
негізінде  ақпаратты  беруге  және  алуға  мүмкіндік  беретін   арнайы  байланыс  құрылғыларының  арқасында
мүмкін болды. 

Қызмет құралы ретінде компьютердің көмегімен оқытушының қызметін кәсіби қолдау осы мақсаттар
үшін құрылатын арнайы құралдарды қолданумен жүзеге асырылады. Мұндай құралдарға  басым генеративті
бағдарламалар мен сарапшылық жүйелер жатады. 

Компьютер шет тілдері оқытушыларына бірнеше көмек көрсете алады. Еліміздің болашағы көркейіп,
өркениетті елдер қатарына қосылуы, бүгінгі ұрпақ бейнесімен көрінеді. 

Дүниежүзілік озық тәжірибеге сүйеніп, жаңа типті оқыту, яғни әр баланың табиғи қабілетін дамыту үшін
қолайлы жағдайлар жасай отырып, оны жан жақты дамыту керек. 
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Қазіргі білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас пайда болып, оқытудың жаңа технологиясы өмірге
келді. Яғни педагогикалық технология ұғымы іс - әрекетімізге кеңінен еніп, қолданылуда.

В.Кларин  технология  сөзінен  қандайда  болсын  істегі  шеберлікті,  оқыту  үйретудегі  амалдардың
жиынтығы - деп, ал педагогикалық технология (тәрбие технологиясы,  қарым - қатынас технологиясы, оқыту
технологиясы)  «педагогикалық  мақсатқа  қол  жеткізу  жолындағы  барлық  қисынды  ілім  амалдары  мен
әдіснамалық құралдардың жүйелі жиынтығымен жұмыс істеудің реті» деп түсінік берді. Педагогикалық жаңа
технология  іс  әрекетке,  оқыту  барысында  жүзеге  асатын  педагогикалық  жүйе.Ол  дара  тұлғаны
жетілдіруге,белгілі  бір  мақсатқа  жету  жолында  арнайы  ықпалды  ұйғаруға  қажетті  байланысқан  әдіс
тәсілдер.Ендеше  педагогикалық  технология  оқу  тәрбие  үрдісінің  шығармашылықпен  оқытумен  тәрбиенің
тиімділігі қамтамасыз ететін жанды құрамдас бөлігі.Олай болса, технология ақырғы мақсатқа жететін әрекеттер
жүйесі.Жаңа педагогикалық технология баланың жетілген тұлға ретінде дамуы үшін маңызы зор. Ал осы жаңа
технология  таратушы,  үйретуші,  өзінің  шығармашылық  еңбегінде  жүйелі  қолданушы,  насихаттаушы  ол
мұғалім. Жаңаша ойлай білсең ғана ұстазсың. Сол себептенде жаңа технологияны енгізуші таратушы тұлғаға
үлкен талаптар қойылып отыр.(Қосымшада 1 – кестеден қараңыз)

Жаңа  педагогикалық  технология  мақсаты  оқытуды  ізгілендіру,  яғни  оқу  құралдары  оқушылардың
өздігінен танымдық іс әрекетін жүргізе алатындай болу керек. Жаңа педагогикалық технология түрлері өте көп.
Оларды тиімді етіп пайдалану ұстаз білімділігіне байланысты.

Жаңаша оқытудың негізгі  түрлеріне: оқытудың дербес  және топтық формасы жатады.Бұл жерде алға
қойылған  басты  мақсат,  оқушыларға  деген  сенім,  өз  ісіне  жауап  беру  мүмкіндігіне  сүйеніп,  беделі  мен
идеяларын қалыптастыру, қадір қасиет сезімін дамыту. 

Сонымен жалпылап айтқанда оқу үрдісінде оқушының  тұлғасының дамуына ықпал жасайтын сабақтар
үлгісінің бәріне жүктелетін міндеттер жүйесі төмендегідей:

• Оқушылардың  базалық  білім,  ептілік  дағдыларын  (білім  беру  стандарты  бойынша)  игеру  жүйесін
жетілдіру;

• Оқыту  үрдісінде  оқушылардың  теориялық   және  өнімділік  ой  құрастыру  әрекеттерін  танымдық
қабілеттерін белсендіру;

• Оқушылардың танымдық қызығушылығын, оқуға деген мотивін дамыту.
• Оқу материалын игеруде және оқу іс әрекетінде жете ұғынуға талпындыру.
• Белгілі бір мәселе шешуде оқушылардың ынтымақтастығын ұйымдастыру.
• Көбіне оқу жұмысының топтық түрлерін қолдану;
• Оқушылардың өзіндік жұмыстарының ізденісті зерттеу түрлерін ұйымдастыру;
• Оқу үрдісінде компьютерлік технологияны қолдану;
• Дамытуша оқытуға арналған ойындарды қолдану;
• Жаттығу  сабақтарын  сапалы  ұйымдастыру  (коммуникациялық  жаттығулар,  зейін,  ес,  ойлау,  т.б.)

арналған дамыту жаттығулары;
Осы іс тәжірибелерді жинақтай отырып, оқытудың озық технологияларын өз сабақтарында пайдалану

маңыздылығы ерекше.
* * * * *
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ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚАБЫҚТЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСЫ

НУРАФИНА ИЖДАГАТ ШОЛТЫРОВНА
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы
«Лабай жалпы орта мектебі» КММ

География пәні мұғалімі
   

Күні: Мұғалімнің аты: 

Сынып:  8   Қатысқан оқушылар  саны:  Қатыспаған оқушылар саны: 

Сабақтың 
тақырыбы: 

Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы

Сабақ негізделген оқу 
мақсаттары

8.3.5.1. географиялық қабықтың құрамы мен құрылысын графикалық түрде 
көрсетіп, түсіндіреді

Сабақ  нәтижесі: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: 
 Географиялық  қабық пен оның бөліктері арасындағы байланыстарды анықтау. 
Табиғат кешені туралы ұғымды қалыптастыру 
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:
 Географиялық қабық. Табиғат компоненттермен танысады.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Табиғат кешендерінің өзіндік ерекшеліктеріне тоқтала отырып, оны қорғау 
жолдарын қарастыру.

Бағалау  критерийі Жер қабықтарының өзара әрекеттесуін тексереді. 
Географиялық қабық. Табиғат компоненттермен танысады. 
Табиғат кешенін меңгереді
Ақпараттың өзектілігін анықтай алады;
Өз пікірін өзге пікірімен салыстыра алады

Тілдік мақсаттар: Қарыштап дамиды, ескіліктің ұшқыны, діттеген, мәңгілік, электронды басқару.

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  және  әртүрлі  заттар, 
топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер.

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

Музыка, қазақ тілі. 

Алдыңғы оқу Қазақтың киелі домбырасы

Сабақтың жоспары
Жоспарланған 
уақыт

Сабақ барысы

Басталуы
5  минут

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут
Топтарға бөлу. «Қағаз қиындылары»
Бірнеше  құттықтау  қағаздарын   топ  құрамындағы  оқушылар  саны  бойынша   беске,
алтыға  жыртып,  оларды  араластырып,  оқушыларға  таратып  беру  керек.  Оқушылар
қиықтарды құрастырып бүтін сурет шығарады. Сол арқылы топтарға бөлінеді.
 Мұғалім сабақ бастамас бұрын оқушылармен «Салем тәжім би 
қимылымен»амандасып,.Оқушыларға құралдарын шығарып,сабаққа дайындалуларын 
сұрауы.
Үй тапсырмасын сұрау. Тест  10 – сұрақ
1. Жердің  тіршілік  қабығы:
а) гидросфера;  ә) литосфера; б) биосфера;  в) атмосфера
2. Жасыл өсімдіктер не себепті Күн сәулесі энергиясының  әсерінен  бейорганикалық  
заттардан   органикалық зат түзеді:
а) тотығу              ә) тыныс алу              б) үгілу        в) фотосинтез
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3.Бастапқы өнімді, яғни нәруыз (белок), крахмал және т.б. түзушілер:
а) микроорганизмдер;                         б) биосфералық құрамбөліктер
ә) бактериялар;                                    в) жасыл өсімдіктер
4.Ноосфера терминін енгізген француз оқымыстысы:
а) Э.Зюс                                      б) Э.Леруа
ә) В.И.Вернадский                   в) А.А.Григорьев
5.Биосфера терминін ғылымға енгізген австриялық ғалым:
а) Э.Зюс                                      б) Э.Леруа
ә) В.И.Вернадский                    в) А.А.Григорьев
6.Адам қай қабықтың бөлігі?
а) табиғат құрамбөлігінің;        б) литосфералық
ә) биосфералық                          в) гидросфералық
7.Биосфера  географиялық  қабықтың  қандай  бөлігі болып саналады?
А) организмдер  қоныстанған  және  өзгерген бөлігі;
ә) тау жыныстары, су  және табиғат құрамбөлігінің  ұштасқан бөлігі;
б) адамдар мекен ететін орта;
в) мантия, ядро және жер қыртысынан  құралған бөлігі
8.Жердегі  организмдер  қай қабаттарда  таралған?
а) жер қыртысы қабатында, гидросферада, топырақ қабатында;
ә) литосфераның  беткі, атмосфераның  төменгі қабаттары мен гидросферада;
б) стратосферада, топосферада, гидросфера  қабаттарында;
в) литосферада, стратосферада, мұхиттарда
9.Ең үлкен табиғат  кешендерін атаңдар:
а) материктер мен мұхиттар
ә) таулар мен жазықтар
б) көл қазаншұңқырлары мен өзен аңғарлары
в) теңіздер мен мұхиттар
10.Табиғат  құрамбөліктерінің  қайсысы бір-бірімен тығыз  байланысты?
а) ауа, топырақ, өсімдіктер, жарық
ә) тау жыныстары, өсімдік, жануарлар,
б) су, ауа,
в) ауа, өсімдік, топырақ

Жаңа білім
10 минут

                                             Географиялық  қабық
                                                 Табиғат кешендері
                                          Мұхит                 Құрлық
                                           Табиғат компоненттері
           Жер, су, ауа, топырақ             Адам, климат, жануар, өсімдік
Географиялық  қабық терминін алғаш рет орыс ғалымы А.А.Григорьев 
енгізген.Географиялық қабық дегеніміз-атмосфераның төменгі қабаты, литосфераның  
жоғарғы қабаты, биосфера мен гидросфераның  өзара байланысымен әрекеттесу 
нәтижесінде түзілген табиғат кешені.
                                            Географиялық қабық
                    Биосфера      Гидросфера      Атмосфера      Литосфера

Ортасы  
10 минут

 «Ыстық орындық» орындық әдісі
Мәтінмен жұмыс және суретпен жұмыс
 . «Адасқан хаттар» ойыны
Адасқан хаттарды алып,ондағы сөздерді жер қабықтарының қайсысына жататынын  
конвертке салу
Мәтінмен жұмыс және суретпен жұмыс
1.Географиялық қабық  дегеніміз не?
2.Географиялық қабықтың құрамдас бөліктеріне не жатады?
3.Табиғат компоненттері дегеніміз не?
4.Табиғат кешені қалай түзіледі?
5.Антропогендік табиғат кешені деген не?
6.Табиғи табиғат кешеніне нені жатқызамыз?
7. Антропогендік ландшафт түрлерін атаңыз
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8. Суреттегі табиғат кешендерін сипаттаңыз
 7. «Почта» ойыны
6 материкте  кездесетін табиғат кешенін тауып,  конвертке салу
Африка - Сахара, Ніл, Виктория, Килиманджаро, Эфиопия.
Солт.Америка –Ниагара, Миссисипи, Лабрадор, Гудзон, Мексика
Еуразия-Шығыс Европа жазығы, Мұғалжар, Ертіс, Каспий, Байкал
Оңт.Америка-Анд, Амазонка, Бразилия, Ла-Плата,Гвиана
Австралия-Эйр, Муррей, Виктория шөлі, Тасмания, Жаңа Гвинея
Антарктида-Эребус, Антарктикалық шөл, Тасты Антарктика, мұзтаулар, оазис.

Сергіту сәті
2 минут

https://www.youtube.com/watch?v=mvolys8aLaw

Аяқталуы 
Сабақты бекіту
10 минут

Синтез  «Ойлан – жұптас – бөліс» әдісі

Бекіту. Геодиктант
1. ..... литосфераның жоғарғы бөлігі, атмосфераның төменгі бөлігі, гидросфера, 
биосфераның өзара әрекеттесуіне қалыптасқан ерекше қабық.
2. Географиялық қабықтың құрамдас бөліктері..... деп аталады.
3. Географиялық  қабық құраушыларына .......... жатады.
4. Жер беті аумағының табиғат компоненттерінің жиынтығы..... деп аталады.
5. Географиялық қабық.  Жер шарының...... болып табылады.
6. Тропиктік белдеуде Жер шарының ең үлкен шөлі........ орналасқан.
7. Жер шарының ең ірі табиғат кешені...... болып саналады.
8. Географиялық қабықтан кейінгі табиғат кешендеріне..... жатады.
Жауаптары:
1. географиялық  қабық.
2. табиғат компоненттері
3. Тау жыныстары, ауа, су, топырақ, тірі ағзалар
4. табиғат кешені
5. ең үлкен табиғат кешені
6. Сахара.
7. географиялық  қабық.
8. материктер мен  мұхиттар

Бағалау 

5 минут

Кері байланыс
3 минут

Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл.

Оқушының 
аты-жөні

«Жария
лау» әдісі

«Салыстыру 
кестесі»

«Ыстық 
орын
дық» 
орындық
әдісі

«Ойлан – 
жұптас – 
бөліс» 
әдісі

Балл 

«Рефлексиялық шеңбер» 
 Оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі сұрақтарға жауап береді.
 Сабақ барысында көңіл-күйіңіз қандай болды? Неліктен?
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 Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды?
 Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз?
 Сабақта қандай қиындықтар туындады?
 Сабақ аяқталғанда көңіл-күйіңіз қандай? Неліктен?

Қосымша ақпарат
Саралау 
Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға тапсырманы 
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз

Бағалау - 
Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай 
жоспарлайсыз?

Пəнаралық байланыс
Қауіпсіздік жəне еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс

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

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз 
пікіріңізді жазыңыз.
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың 
тақырыбына сəйкес
келетін сұрақтарға жауап беріңіз.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нəрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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ХИМИЯ МЕН БИОЛОГИЯ ПӘНДЕРІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІС -ТӘСІЛДЕР

ИЗТЛЕУОВА НУРЖАМАЛ АЗАМАТОВНА
Ақтөбе облысы, Алға ауданы

Қарақобда мектеп-балабақша
Химия және биология пәні мұғалімі

Жаңа жағдайда білім беру жүйесінен, оның сапалы және өмір бойына үздіксіз болуы талап етіледі.
Сондықтан  қазақстанның  білім  беру  жүйесінің  алдына  оқытудың  қазіргі  уақыттағы  әдістері  мен
бағдарламаларын меңгеру, оқыту сапасын арттыру,  сұранысқа ие білім мен дағдыларды беру, қоғамдық
сананы  жаңғырту,  функционалдық  сауаттылықты,  үштілділікті,  сын  тұрғысынан  ойлауды  және
басқаларын дамыту  міндеті қойылған. 

Бүгінгі қоғам мұғалімнің біліктілік  деңгейіне де, ішкі жан дүниесіне де жаңаша талап қойып отыр,
өйткені қазіргі ХХІ ғасыр ұрпағынан үлкен үміт күтілуде. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр
болмайды, жас ұрпаққа саналы, мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру, бүгінгі күннің талабы. 

 Осындай міндеттерді жүзеге асыру жолында іс-әрекетті ұйымдастыру және үш тілді меңгертудегі
қажетті жағдай үлгісін жасау мен негіздеу мақсатында  жұмыс атқарып келеді. 

 Бұл мақсатты жүзеге асыру жолында міндеттер: 

• Нәтижеге бағытталған білім беру мақсатында жеке тұлғаның сұранысына, ерекшелігіне байланысты
жеке басына бағытталған білім беру үрдісін енгізу,   сапалы ұйымдастыру. 

• Оқушылардың мүмкіндіктеріне сәйкес дамуы  мен білім алуын қамтамасыз ету. 

• Педагогтардың  дарынды  балалармен  жұмыс  істеуге  дайындығын  айқындау  және  олардың
шығармашылық өсуіне жағдай жасау.

Химия  және  биология  пәндерінен  деңгейлік  тапсырмалар  арқылы  қорытынды  аттестаттауға
оқушыларды  дайындауда  оқыту  процесінің  мынадай  дидактикалық  принциптерін  іс  жүзіне  асыруға
болады: 

  1. Оқушылардың белсендігін және өз бетімен жұмыс істеуін қамтамасыз етуге болады. 

       2. Білім мен біліктің жинақтығын қамтамасыз етеді. 

       3. Оқытудың  өмірмен байланыстығын қамтамасыз етеді. 

       4. Кәсіптік бағдар мен, политехникалық білім береді. 

Қорытынды аттестаттауға оқушыларды дайындауда оқытудың заманауи технологияларының әр түрі
қолданылады.  Сондай технологиялардың бірі – деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы дегеніміз - оқушының туа біткен ақыл-ой қабілетінің жеке
даму жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі. Деңгейлеп оқыту оқылатын ақпараттың азаюы
арқылы  емес,  оқушыларға  қойылатын  талаптардың  әр  түрлілігі  арқылы  жүзеге  асырылады.  Бұл
технологияда бірінші орында оқушы тұрады және оның өз бетімен білім алудағы белсенділіне баса назар
аударылады. 

Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып, білім алуына жағдай
жасайды.  Әр  түрлі  категориядағы  балаларға  бірдей  зейін  аударып,  олармен  саралай  жұмыс  істеуге
мүмкіндік береді. 

Деңгейлеп –саралап оқыту технологиясында жұмыс міндеті 3 деңгейлік  қосымша шығармашылық
деңгей талаптарынан тұрады. 

Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың тілін дамытып, сөздік қорын молайтуға мүмкіндік бар.
Деңгейлеп  оқытудың  ерекшелігі:  оқушылардың  сабақ  үрдісінде  бірнеше  деңгейде  жұмыс  жүргізе
алатындығында.  Деңгейлік  тапсырмалар арқылы мұғалім оқушының нені  білетінін,  нені  меңгергенін,
нені  меңгермегенін  біледі,  соның  нәтижесінде  оқушыларда  намыс  оты  оянып,  басқалардан  қалып
қоймауды ойлап өз мүмкіндігіне қарай дайындық жасайды, әрі тырысады. 
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Деңгейлік тапсырмалар дегеніміз – оқушыға шамадан тыс жүктеме беру емес, керісінше оқушының
біліміне,  мүмкіндігіне,  сұранысы  мен  қабілетіне  сәйкес  дайындалған  сатылы  жұмыстар  жүйесі.
Деңгейлік әдістің маңыздылығы – оқушының шығармашылықпен белсенді жұмыс істеуін дамытады, әр
оқушыны өздігінен  үйренуге  баулиды,  тақырыптарды жүйелі  игеруге  дағдыландырады,  ой  еңбегімен
айналысуға жетелейді, яғни оқу - танымдық құзіреттілігі қалыптасады.

 Қазіргі кезеңдегі түпкілікті өзгеріп отырған жағдайға байланысты, биологиялық білім берудің басты
мақсаты мен  міндеттерінің  бірі  — оқушыларда  биологиялық ойлауды,  қарапайым болса  да,  ғылыми
болжам құру мен оны тексеруге дəлелдер іздеуді, жоспарлай білуді дамыту. 

Қабілеттің дамуы, дағдының қалыптасуы оқушының нақты іс-əрекеті арқылы орындалады. 

Кейбір  əдістемешілер  мен  мұғалімдер оқушылардың  өздігінен  істейтін  жұмыстарын  проблемалық
тапсырмалардан,  шығармашылық  жұмыстардан  өзгеше,  бөлек  дүние  деп  қарайды.  Бұл  дұрыс  емес,
шынында,  проблемалық  тапсырма  жұмыстар  да,  шығармашылық  жұмыстар  да  —  оқушылардың
өздігінен  істейтін  жұмыстары,  оның  түрлері,  мазмұны сатылап  күрделеніп  отырады.  Мəселе  —  бұл
жұмыстарды мұғалімнің білім бере отырып дамыта тəрбиелеудің құралы етіп ұйымдастыра білуінде.

Химия  және  биология  пәндерінен  деңгейлік  тапсырмалар  арқылы  қорытынды  аттестаттауға
оқушыларды дайындауда  негізгі  дидактикалық принципті еске ұстау керек. Ол оқытудың,  яғни білім
беру мен тәрбие және дамытудың бірлігі.   Алынған білімдер тереңдей түседі,  оқушылардың ой-өрісі
дамиды,  оқушыларды  өз  бетімен  жұмыс  істеуге  итермелейді.  Оқушылар  еңбекке  үйренеді,
жауапкершілік пайда болады, бір бағыттылық, мақсатқа жету үшін қайтпайтын қайсарлық пайда болады.
Пән аралық байланыс та іске асады, оқушылардың ой әрекеті мен іс әрекеті дамиды. Мысалы, ойға тоқу,
дәлелдеу, талдау сияқты ойлау элементтерін үйренеді.

Химия пәнінен есепті шығарғанда негізгі екі мәнге көңіл бөлу керек. Ол есептің химиялық бөлімі мен
математикалық  бөлімі  .  Есептің  химиялық  мәнін  ескеру  қажет.  Есеп  шығарғанда  оқушылар  есептің
химиялық бөліміне көңіл бөлмей, бірден математикалық есептеу жағына көп көңіл бөледі. Сондықтан да
есептер жаттанды шығарылады. Оқушыларға  заттарды қарастырғанда оның сандық жақтары мен қоса
сапалық жағы да бар екендігін айту керек.

 Химиядан  есептер  шығарғанда  көбінесе   мұғалім   дәстүрлі   бір  әдіспен  қана  есеп  шығартуды
үйретеді. Мүндай  әдіспен есеп шығарту көбінесе оқушылардың  ойлау іс-әрекетінің дамуына кедергі
келтіреді. 

Әрбір есептің жеке ерекшелігіне қарай, оны шығарғанда бірнеше әдіспен шығаруды көрсеткен жөн.
Сонда  ғана  оқушылар  өздеріне  тиімді  әдіспен  есептерді  шығара  алады.  Есептер  шығарғанда
оқушылардың математикалық дайындықтарын да ескеру қажет. 

Әртүрлі әдіспен есептерді шығарту арқылы оқушылардың ойлау-іс әрекеттерін дамытуға болады. 

Оқушыларды химиядан есеп шығартуға  үйреткенде ең негізгі  мәселеге көңіл аудару керек. Алған
білімдерді   бір  жүйеге  келтіру  үшін,  жинақталған  тапсырмаларды   құрастыра  білу  керек.  Сол
тапсырмалар арқылы оқушылардың жинақталған ойлау іс-әрекеттерін дамытуға болады. 

Оқушылар  көбінесе  эмперикалық  ойлауды  көп   қолданады.  Сөйтіп  есеп  шығарғанда  есептің
теориялық мәніне көп көңіл бөлмей, ойына келгені бойынша шығарады. Сондықтан бұл жерде оқушыға
теориялық білім керек. Есеп шығару арқылы  барлық алған теориялық білімдерді пысықтауға болады.
(қайталау)  Оқушылардың  теориялық  ойлау  қабілеттерін  дамытқанда,  алған  теориялық   ойлаудың
мынадай түрлері қалыптасады. 

                      а) Нақты көрнекілік бойынша ойлау. 

                     б) Нақты бейнелік форма арқылы ойлау. 

                     в) Абстрактылы (дерексіздік) ойлау. 

                      г) Жинақталған ойлау іс-әрекет. 

Сондықтан есеп  шығарғанда  схемалар  мен  формулаларды ,  жинақталған  теңдеулерді  пайдаланған
жөн.  8  сыныпта  «алғашқы  химиялық  ұғымдарды»  қайталағанда,  алған  ұғымдарды  жинақтайтындай
есептер қарастырған жөн. 

* * * * *
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ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНЫҢ МАҚСАТ, МІНДЕТТЕРІ
ЖӘНЕ ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

ҚУАШБАЙ ДИНАРА САТТАРҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Төлеби аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімі

Алғабас жалпы орта білім беретін мемлекеттік коммуналдық мекемесінің директоры
Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарихы пәнінің мұғалімі

Республикамыз  тәуелсіздік  алғаннан  кейін   ата  тарихымыз  бен  мәдени  құндылықтарымызды
ыждағаттылықпен қайта зерттеуге кірістік.  Азаттықпен келген шығармашылық бостандық тарих ғылымында
да түбейгелі өзгерістерге жол ашты. Жоғары оқу орындарында Қазақстан тарихы пәнін оқытуға ерекше  мән
беріле  бастады. Өйткені,  тарих - ғылым  мен пән ретінде аса маңызды  білім  саласына  жатады.  Бүгінгі  жас
ұрпақ  өз  елінің,  жерінің, ата-бабаларының  тарихын  біліп, оның жақсысынан үйреніп, жаманынан жиреніп
қорытынды жасауы тиіс.

Дүниежүзінің  атақты  ойшылдары  мен  ғалымдары  тарихтың  қоғамдағы  алатын  орнына  жоғары  баға
берді. Мәселен, Әбу-Насыр әл-Фараби: «Тарихты  білмей - өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау
қиын»,  - десе,  Н. М. Карамзин: «Тарих  әрбір  ұлттың ең басты кітабы»,  - дейді.  Ал Н. Г. Чернышевский:
«Тарихты  ақыл-иесі толық дамымаған адам ғана сүймеуі мүмкін», - десе, бұл ойды XX ғасырдың бас кезіндегі
қазақ ғылымы мен білімінің хан тәңірісі  А. Байтұрсынов былай  деп жалғастырады: «Сөздің ең ұлысы, ең
сипаттысы – тарих».

Тәуелсіз  Қазақстан  жағдайында  оның  мемлекеттік  мүддесіне  сай  халықтың  тарихи   санасын   қайта
қалыптастыру елдің айқын келешегі мен ұрпақтар сабақтастығы  үшін  аса маңызды екені белгілі. Бұл тұрғыда
тарих ғылымының атқарар рөлі де, көтерер  жүгі  де,  елдің  ұлттық  нышанын,  тарихи дәстүрі мен мәдениетін
сақтап, келер ұрпаққа жеткізу жауапкершілігі де зор.

Кеңес  дәуірі  жылдарында  Қазақстан  тарихын  зерттеп,  жазудың  мақсаттары  мен  тақырыптық  жүйесі
КСРО тарихының мүддесіне бағындырылып, таптық қоғам  мұраттарына  сәйкес  белгіленген шеңберде ғана
жүргізіліп келді. Қазақ халқының, кала берді, бүкіл Республиканың тарихы, әлемдік тарихи эволюция үрдісінен
тыс, көш соңында қалған  шалғай елдің тарихы  ретінде  қарастырылды. Қазақ халқының аса бай мәдени және
тарихи мұрасы, көшпелі өркениеттің  дүние жүзілік тарихта атқарған рөлі жете бағаланбады. Дүние жүзілік
мәдениетінің дамуы  тек отырықшы өмір салтына және шаруашылық жүргізуге  байланыстырылды. Адамзат
тарихы  мен  техниканың  барлық  жетістіктері   европалық  өркениетке  ғана  телінді.  Екіншіден,  Қазақстан
тарихын  шындап зерттеу тек кеңес дәуірінде  ғана  қолға алынды деп саналып келді. Сөйтіп, тоталитарлық
СОКП идеологиясының  ыңғайына  қарай бейімделіп,  қазақ қоғамының тарихи ой-жүйесінің  дамуындағы
сабақтастық  жасанды  түрде   бұзылды.  Осының  нәтижесінде  орта  ғасырлардағы  түркі  тілдес  халықтардың
тарихына  байланысты  жазылған  шығармалар,  XVIII-XIX  ғасырлардағы   авторлардың  жазғандары,  тіптен
бертінде  өмір  сүрген, ХХ ғасырдың  бас  кезіндегі қазақтың зиялы  қауымы   өкілдерінің   шығармалары
есепке   алына   бермеді.  Қазір   ол  еңбектер   бағзы   заманды   бүгінгі   күннің  терең  өзгерістерімен
байланыстыратын  дәнекер  есебінде  бағаланады. 

Тарих  дегеніміз  -  халықтың  зердесі.  Ол  болып  өткен,  оны  түзете  алмайсың  және  оның   бір  түсін
екіншісімен ауыстырып, жаңадан жаза алмайсың. Біз оны бүкіл қайшылықтарымен  және қайғылы беттерімен
қоса, ол қандай болса нақ сондай, бүкіл алуан түрлі, тұтас күйінде қабылдауға тиіспіз. 

Өткеніміз  бен  бүгініміздің,  тапқанымыз  бен  жоғалтқанымыздың  тағылымын  түйіндеуге   Елбасымыз
Н.Назарбаевтың  өзі  мән беріп, 1999 жылы «Тарих  толқынында» деген  еңбегін  жариялады. «Қазақстанның
сана-сезімі, - деп тұжырымдайды  Президентіміз Н.Назарбаев, - өткендегі,  қазіргі және болашақтағы тарихтың
толқынында өзінің ұлттық «МЕН» дегізерлік  қасиетін түсінуге тұнғыш рет енді ғана мүмкіндік алып отыр...
Бірақ  бұл  мүмкіндік қана: ол шындыққа, тек қазақтардың ғана емес,  барлық қазақстандықтардың жаппай
санасына  орныққан  фактіге айналуы қажет». (Назарбаев Н. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. Б.
292-293) 

Соңғы  жылдары  қоғамдағы  өзгерістермен  бірге  тарих  ғылымында  да  маңызды  бетбұрыстар  болып
жатыр.  Қазақстан   тарихының   ең  елеулі  ақтаңдақтары   жойылып   келеді.   Қазақстан  Республикасының
Президент жанындағы Мемлекеттік саясат  жөніндегі  ұлттық  кеңес қабылдаған «Қазақстан Республикасының
тарихи санасын қалыптастыру тұжырымдамасында» атап өтілгендей, өткенді және қазіргіні ой  елегінен  өткізу
қажеттігі Қазақстанның, оның халқының тарихи тағдырына талдау жасауды жандандырып, тереңдете түсуді
мейлінше талап етеді.
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Қоғамның  обьективті  тарих  біліміне  ынта-ықыласы  мен  қажеттігін,  Қазақстан  тарихы   үрдісінің
үздіксіздігін, қазақ халқы тарихы мен мәдениетінің ежелден бастап қазіргі  күндерге дейінгі сабақтастығын
жаңа  айқындамалар   түрғысынан  ашып   көрсету -  бүгінгі   жас  ұрпақты отансүйгіштікке,  патриоттыққа
тәрбиелеудегі  алдымызда  тұрған  аса маңызды міндеттердің бірі. Сондықтан да Қазақстан тарихының курсы
жеке пән есебінде жоғарғы оқу орындарындағы  барлық  мамандықтардың  оқу жоспарларына енгізілген. 

Қазақстан тарихының көне дәуірден бастап  қазіргі  кезеңге дейінгі тарихын зерттеу   студент жастар
алдында  қоғамның  дамуы  туралы  ғылыми  түсінік  қалыптастыру  үшін,  дүниетаным  тұрғысынан  адамзат
өркениетінің  мол  байлығына  қатысты  пікір  түю  үшін,  өз  халқымыздың  тарихын  барлап,  оның  мәдени
құндылықтары мен дәстүрлерін игеру үшін аса маңызды қызмет атқарады.

Курстың  негізгі  міндеті  студент  қауымының Қазақстан  тарихын қазақ  мәдениетінің  ажырамас  бөлігі
ретінде игеруі болып табылады.

Тарих ғылымы - қасиетті ғылым. Ол бұра  тартуды  да, әсіресе бояуды да, «ақсақты тыңдай, өтірікті
шындай» соғуды  да көтермейді. Оның өлшемі - шындық, ақиқатқа жүгіну.

* * * * *

ЕЛТАНУ (АЗИЯ ЕЛДЕРІ)

ТОҚТАБАЙ ГУЛАРА ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Шардара ауданы «Достық» жалпы орта білім 

беретін мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі

Қазіргі  кезде  дүниежүзі  елдері  арасында  әлеуметтік,  саяси,  экономикалық  және  мәдени  қарым-
қатынастар  қарқынды  дамуда.  Сондықтан  да  мектеп  оқушыларының  дүние  жүзі  елдерінің  табиғаты  мен
шаруашылығы жөніндегі білім негіздерін қалыптастыратын пән ретінде географияның маңызы артады. Қазір
таңда дүниежүзі елдері өзара байланысты және тәуелді бола түсуде. 

Бұл жағдайда географияның алдында барған сайын жаңа әрі аса жауапты міндеттер тұр: соның бірі –
мемлекеттердің интеграциялық процеске ұмтылуы.  Сондықтан да қазіргі кезде әрбір оқушы өз елінің тарихы,
табиғаты,  экономикасы  мен  экологиясын  біліп  қана  қоймай,  дүние  жүзі  елдерінің  тарихы  мен  табиғаты,
экономикасы мен экологиясы, халықаралық байланыстары туралы да білулері керек, өйткені олар келешекте
әлемнің көптеген елдерінде қызмет ететін болады. Географияның өзара әрекеттес байланысты қоғамдық пәндер
жүйесі ретінде түсініктердің, географиялық идеялардың дамуы қарастырылады.

Елтану – белгілі бір елдердің, сондай-ақ ірі аумақтар мен құрлықтардың табиғаты, халқы, шаруашылығы,
мәдениеті,  әлеуметтік  құрылымы,  т.б.  туралы  мәліметтерді  жинақтап,  бір  жүйеге  келтіріп,  кешенді  түрде
зерттейтін географиялық пән.

«Елтану» елдерді  кешенді  түрде зерттейтің,  олардың табиғаты,  халқы, шаруашылығы,  мәдениеті мен
әлеуметтік ұйымдасуы туралы әртүрлі мәліметтерді жүйелейтін географиялық пән болып табылады. Елтануда
жекелеген  аймақтар,  елдер  және  олардың  бөліктері  табиғаты,  біртұтас  аумақтық  күрделі  жүйе  ретінде
қарастырылады. Елтанудың басты мақсаты – әртүрлі аумақтарды біртұтас және кешенді сипаттамаларын беру.
Елтану зерттеу әдістері, елдер мен аймақтарды оқып – үйренудің теориялық – қолданбалы мәселелері, дүние
бөліктеріндегі  жеке  аймақтардың  табиғаты  мен  шаруашылығы,  халықтардың  қоныстануының  басты
ерекшеліктері беріледі.

Қазіргі кезде Елтану 2 салаға бөлінеді: 
1) ақпараттық Елтанудың міндеті – елдер мен аудандарға байланысты мәліметтерді жүйелеу;
2) ғылыми  Елтану  –  географиялык  синтезге  сүйене  отырып,  әлемнің  географиялык  бейнесін

қалыптастырады.
Білімді, жан-жақты тәрбиелі, қабілетті жастар ұлтымыздың баға жетпес қазынасы, сондықтан жастарды

жан-жақты қабілетті азамат етіп өсіруде Елтанудың тәлім-тәрбиелік, білім-танымдық рөлі зор. Елтану бұл –
Азия  дүние  бөлігіндегі  мемлекеттердің  тарихы,  табиғаты,  халқы,  экономикасы  т.б  туралы  қызықты
мәліметтермен таныстыратын ақпараттар жинағы болып табылады. 

Бұл  географиялық  ұғымдар  мен  қатар  экономикалық  географияның  негізгі  ұғымдарын  түсінуге,
қолданылу аясын меңгеруге  пәннің мазмұнын, түрі мен әдістерін, міндеттерін игеруге  бағыт береді.

Халықаралық қатынас,  әлемдік  экономика,  елтану,  аймақтану,  мәдениеттану,  саясаттану,  өнер, тарих,
туризм сияқты мамандықтарды  қалаған оқушыларға бағыт-бағдар, көмек береді.
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Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Пән География
Мұғалім
Мектеп, сынып
Сабақ тақырыбы Азияның жоғары дамыған елдері. Жапония
Сабақ негізделген оқу 
мақсаты 

Дамыған әлем елдерінің көш басында келе жатқан Жапония мемлекетінің 
шаруашылығына, экономикасына, географиялық жағдайына, халқына, 
тарихына сараптама жасау.

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Оқушылар тақырыптың мағынасын біледі, түсіне 
отырып  географиялық жағдайы мен тарихын өз бетімен оқып үйренеді.

Оқушылардың басым бөлігі: Жаңа тақырыптар туралы түсінік алады және 
білімдерін бекітеді, оны тапсырмалар орындауда пайдаланады 
Кейбір оқушылар: Теорияны практикамен ұштастыра алады.  Оқушының ой 
өрісі дамиды, пәнге деген қызығушылығы артады

Тілдік мақсат Оқушылар: Өз ойларын ашық айтады
Негізгі сөздер мен тіркестер: Жапон  елінің  географиялық орны, халқы, 
табиғат ресурстары, климаты, экономикасы, шаруашылығы

Алдыңғы оқу Шетелдік Азияның халқы және табиғат ресурстары, 
Жоспар

Сабақ
кезеңдері

Тапсырма Ресурс

Сабақтың басы

Білу
5 мин.

Оқушылармен амандасу. Үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын)
Жағымды психологиялық ахуал туғызу: Оқушыларға 
ынталандыру, жігер беру мақсатында 140 баллдың ҰБТ сертификатын
табыстау. Келесі бетінде топқа бөлінісі жасырылған...
Топқа бөлу: 
1 – топ: Алматы ЖОО (КазГУ, АТУ, Сәтбаев, КБТУ, т.б
II – топ: Астана ЖОО (ЕНУ, Тұран, Назарбаев, С.Сейфуллин, т.б
Үй тапсырмасы: Plickers.com сайтында ТЕСТ 10 сұрақ
1.Азияның дамушы елдеріндегі халықтың 1 км2-ге шаққандағы 
орташа тығыздығы қанша?
А.85 адам       В.75 адам      С.90 адам     D.65 адам   
2. Азиядағы ауылды елді мекендердегі халықтың үлесі?
А.30%       В.40%      С.50%     D.60%    Е.70%
3.Азиядағы Ламаизм дінінің негізгі орталығын көрсет
А.Моңғолия       В.Қытай      С.Непал     D.Бутан   
4.Алмастың Азиядағы ірі шикізат қоры қай елдерде орналасқан?
А.Филиппин, Қазақстан       В.Қытай, Қырғызстан     С.Ресей, Қытай
D.Жапония, Түркия   
5.Болжам бойынша 2025 жылы Азиядағы халық саны қаншаға жетуі 
мүмкін?
А.4,2 млрд       В.4,5 млрд      С.4,6 млрд     D.4,9 млрд   
6.Дүниежүзіндегі табиғи су ресурстарының қаншасы Азияда 
орналасқан?
А.1/5       В.1/2      С.1/4     D.1/3    
7.Қоныстану тығыздығының абсолютті рекордшысы қай қала?
А.Гонконг       В.Токио      С.Пекин     D.Дели   

Суреттер, А3 
парағы, қима 
суреттер, 
смартфон
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Сабақтың 
ортасы

Түсіну 
8 мин.

Қолдану
15 мин.

Жаңа тақырыпты айқындау мақсатында  «4 сурет, 1 сөз» ойыны 
бойынша оқушылар берілген 4 суретке ортақ сөз табу арқылы 
сабақтың тақырыбын айқындайды.
Оқушыларға:  Сонымен балалар біздің бүгінгі сабағымыздың 
тақырыбы Жапония.
Мұғалім сұрағы: «Жапония» дегенде көз алдарыңа не елестейді?
Оқушылар: Автомобиль, робот, икебана, кимано, дзюдо, сакура, 
суши, ас жейтін таяқша, аралдық мемлекет, астанасы Токио, жоғары 
дамыған ел т. б. (жобамен жауаптар).
Bilimland сайтынан: №2730 Жапония (география)
Twig-bilim.kz:  Жапония: Халық санының өсуін ынталандыру. 
(География – Өзгеріс үстіндегі әлем – Тіршілік өзгерістері – Кейбір 
мемлекеттер неліктен халық санын арттыруға тырысады?)
Itest.kz: Азия елдері (конспект)

Тапсырма:
1-топ:  Географиялық жағдайы, халқы ( «Google Earth» виртуалды 
глобус көмегімен, Wikipedia сайтын қолдану)
2-топ: Шаруашылығы және экономикалық аудандары («Prezi.com» 
презентациясын, экономикалық картаны қолдану )

Тақырыппен танысу үшін 3 мин уақыт беріледі.
Жұмыстануға 5 мин
Қорғауға 7 мин

2. Картамен жұмыс
1- топ:  Аралдарын, ірі қалаларын көрсету
2- топ: Шекаралас елдерді көрсету
(картамен жұмыс жасау дағдылары қалыптасады) 

Skype желісі арқылы (географ мұғалімнен) сұрақ: 
- Жапон халқы үйлеріндегі еденге не төсейді?
- Икебана деген не?

Ғаламтор, 
Презентация
А3 парағы,
д/ж саяси 
картасы, 
смартфон

https://bilimland.
kz/kk/courses/ge
ografiya-
kk/euraziya/lesso
n/zhaponiya

https://twig-
bilim.kz/kz/film/j
apan-
encouraging-
population-
growth 
https://itest.kz/kz
/ent/geografia/lek
ciya_aziya_elderi

Жинақтау

7 мин

Сабақты бекіту: Socrative.com сайтынан ТЕСТ 15 сұрақ
1.Жапонияның жер аумағы?
А.127,5 мың км2       В.372,2 мың км2      С.297,5 мың км2     D.274 
мың км2    Е.327,2 мың км2
2.Жапонияның басқару формасы:
А.Абсолюттік монархия   В.Президенттік республика 
С.Конфедерация D.Парламенттік республика   Е.Конституциялық 
монархия
3.Жапонияның негізгі ауылшаруашылығы дақылы?
А.Қарақұмық       В.Жүгері      С.Күріш     D.Бидай    Е.Тары
4.Жапонияның ұлттық діні?
А.Конфуция       В.Иудаизм      С.Шаманизм     D.Буддизм    
Е.Синтоизм
5. Бір-бірімен қосылған16 префектура жерінде 70 млн адамды 
құрайтын қандай мегаполис бар?
А.Токайдо       В.Босваш      С.Чипитс     D.Осака    Е.Нагоя
6.Жапония жерінің қанша пайызы таулы?
А.20%       В.25%      С.35%     D.75%    Е.50%
7.Дүниежүзіндегі ең ірі астық қабылдаушы порт?
А.Нагоя       В.Токио      С.Осака     D.Иокогама    Е.Кобе
8.Жапонияның Қазақстанмен арадағы экспорттық үлесі қандай?
А.804 млн $    В.980 млн $    С.700 млн $     D.408 млн $    Е.372 млн $
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9.Жапония электр энергиясын өндіру жөнінен дүние жүзінде нешінші 
орын алады?
А.1       В.2      С.3     D.4    Е.5
10. Автомобиль жасаудан Жапонияның дүниежүзіндегі үлесі?
А.30%       В.20%      С.40%     D.15%    Е.50%
11.Жапон архипелагының үлкен аралы?
А.Хоккайдо       В.Хонсю      С.Кюсю     D.Сикоку    Е.Рюкю
12.Жапонияның қазіргі императоры:
А.Хирохито В.Акихито С.Обути D.Осида  Е.Хо Ши 
Мин
13.Жапонияның басқаша атауы?
А.Таяу Шығыс      В.Азия жолбарысы      С.Кіші Азия     D.Қиыр 
Шығыс    Е.Күн шығыс елі
14.Жапония еліне қатысы жоқ мәліметтерді көрсет
А.Федерация, Конституциялық монархия       В.Қалдықсыз өндіріс 
кешендерін дамытуға көңіл бөледі      С.Халқының 51% қалалық 
жерде тұрады     D.Өнеркәсіпке қажетті шикізатты көршілес елден 
сатып алады    Е.Жылына 1,5 мыңға жуық жер сілкінісі байқалады 
F.Халқының тығыздығы мұхит жағалауындағы жазықтарда өте 
жоғары G.Теңіз кемелері, автомобиль, тұрмыстық техника, робот 
өндірісі дамыған H.Еуразияның оңтүстік-шығыс бөлігінде, аралды
орналасқан мемлекет
15. Күріш алқаптары қай аралда орналасқан?
А.Хоккайдо       В.Хонсю      С.Кюсю     D.Сикоку    Е.Рюкю

Bilimland сайтынан: 4 тапсырма
1.Жапонияда неше ірі арал бар?
А.1       В.2      С.3     D.4    Е.5
2.Ірі жапон аралдары елдің шамамен неше пайыз аумағын алып 
жатыр?
А.70       В.81      С.57     D.98    Е.63
3.Жапонияның теміржолдары заманға сай, пойыздары сағатына неше 
километрден астам жылдамдықта жүреді?
А.140       В.170      С.320     D.270    Е.200
4.Жапонияның астанасы және әлемдегі ең үлкен агломерацияны 
көрсетіңіз
А.Нагасаки       В.Токио      С.Токусима     D.Миядзаки    Е.Канге

Kahoot.com: (сұрақ – жауап жарысы)
1.Дүниежүзіндегі ең ірі астық қабылдайтын порт?
А.Синкансен       В.Иокогама      С.Нагоя     D.Кобе 
2.Жапония электр энергиясын өндіру жөнінен дүниежүзінде нешінші 
орын алады?
А. 1      В.2      С.3     D.4   
3.Жапония темір кенін қайдан тасымалдайды?
А.Бразилия       В.Қытай      С.Ресей     D.АҚШ   
4.Жапонияның басты дақылы?
А.Бидай       В.Күріш      С.Сұлы     D.Жүгері   
5.Жапония аудандастырылуы жағынан қанша экономикалық ауданға 
бөлінеді?
А.7       В.8      С.9     D.10   

36



«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми-практикалық online конференция топтамасы

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

Бағалау

3 мин.

Қорытындылау: Үй тапсырмасы және жаңа сабақ бойынша
Жалпы процерттік көрсеткіштері бойынша бағалау:
85 – 100 % - А «5»
75 – 84 % - В «4»
50 – 74 % - С «3»
0 – 50 % - D «2»
Үйге тапсырма беру: 
Баяндама: Жапония мен Қазақстан арасындағы сыртқы экономикалық
байланыстар.

Кері байланыс
2 мин.

 «Чемодан, Корзина, Ет тартқыш» әдісімен оқушылар бүгінгі сабақ 
туралы ой пікірлерін айтады
Sli.do сайтына сілтеме арқылы сабаққа қатысқан оқушылар мен 
ұстаздар пікір қалдырады, бағалайды

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ

ХАЙТБАЕВА САЛИМА ӨТЕГЕНҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Алға ауданы

Есет батыр атындағы мектеп-бақша
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Тақырыбы: «ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ».
Мақсаты: Отанды сүюге, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру, әсемдікке, жауапкершілікке, елге,
жерге деген патриоттық сезімдерін ояту, елінің мұрасын жалғастырушы азамат болуға тәрбиелеу. 
Көрнекілік: мақалдар, «Ел таныған Елбасы» газеті, слайдтар, желтоқсан құрбандары, кітап көрмесі. 
Сабақтың түрі: кеш 
Сабақтың барысы. Кіріспе сөз.
Мұғалім: Еліміздің тәуелсіздігіне биыл 25 жыл толып отыр. Осыған байланысты бүгін «Тәуелсіздік - тұғырым»
атты ашық тәрбие сағатымызды өткізгелі отырмыз. Мен – қазақпын, мың өліп, мың тірілген… Ж. 
Молдағалиевтің  осы өлең жолдары қазақ деген дана халықтың бүкіл болмысы мен өмір жолын айғақтап 
бергендей: ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама, 30-жылдардағы ашаршылық, 37- жылдардағы нәубет, 1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан Соғысы, желтоқсан көтерілісі: Тәуелсіздіктің құны міне осындай…
 Тәуелсіздік, көк тудың желбірегенін көріп, кең тыныстайтын барлық жастар үшін тым қымбат. Қыран бүркіт 
асқар таудың шыңынан кең далаға қарай қанат қағып, қалықтап ұшқанда өзін қалай еркін сезінсе, бүгінгі 
егеменді елді жастары да өздерін сондай еркін, асқақ сезінеді деп мен бүгінгі  тәрбие сағатымды жүргізуді 
жастарға ұсынамын.

Санжар: 
Атыңнан айналайын егемен ел, 
Тәуелсіз күнің бүгін кенеле бер, 
Мейрамың құтты болсын, тәуелсіздік! 
Ғасырдың тойы болшы келе берер. 
  Гүлстан: 
Тәуелсіздік. 
Тәуелсізбін  мен бүгін, 
Келді, міне азаттығым, теңдігім. 
Бостандықта байлығым мен ендігім, 
Шешіл енді шемен болған шерлі үнім! 
Өзіңдікі -Елің де, 

Өзіңдікі – Жерің де 
Өзіңдікі өзің еткен Бақ- Тәуелсіздік төріңде! 
Қанатыңнан қайрылып, 
Қыр -арқаңнан айрылып 
Қонақ- 
Тәуелсіздіктен, 
Қала көрме айрылып! 
  Санжар: 
Армандарды жақындатып тым алыс, 
Біздің жаққа жеткен екен жылы ағыс. 
Егемендік- ел бақыты, ертеңі, 
О, халайық, құтты болсын қуаныш!

 Гүлстан:Армысыздар қадірлі қонақтар, ата-аналар, ұстаздар мен оқушылар! 
Биыл 2011 жылы дүниені дүр сілкіндірген желтоқсан көтерілісіне 30 жыл болды. 
Ал, егеменді еліміздің Тәуелсіздігін алғанына  25 жыл толған мерейлі тойына арналған «Тәуелсіздік - 
тұғырым…»  атты әдеби кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. 
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   Санжар: 
Шарықта, шарла көкті көк байрағым, 
Арманым,  Азаттығым, көпке айғағым. 
Мен сенің салтанатты сағатыңа 
Өлеңмен алтын шашақ шоқ байладым. 
  «Гимн»  
 Гүлстан: 
Бостандық! –деп аталатын асқақ арман жолында  қаншама қан төгілді,
қаншама батыр мерт болды. Бұл арпалыс бір күн, бір жыл,  бір мезет емес, талай ғасырларға созылған. 
Осы  арпалысты жай тілмен тарих дейді. Ендеше тарих беттеріне тағы  бір зер салайық. 
I оқушы:Санжар 
Мен қазақпын, бір биік белеспін мен, 
Еуропада,  Азияда емеспін мен. 
Аралықпын жетінші материктей, 
Бірақ барша адаммен тең өстім мен. 
Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, 
Қайта тудым, өмірге қайта келдім. 
Мен мың да бір тірілдім қайта өлмеске 
Айта бергім келеді, айта бергім. 
  IІ оқушы: Фарида
Қазақ халқы азаттық үшін талай қиындықты бастан
кешірді. Бірақ ешқашан мойымады, күресе білді. Азаттық таңы туатынына кәміл
сенді. Енді осы кейбір тарихи оқиғаларды еске түсіріп өтейік. 
  
І ж:   1723-1725 жылдар Ақтабан шұбырынды. 
ІІ ж:   1836-1838 жылдар Ішкі Бөкей ордасындағы көтеріліс. 
І ж:    1837-1847 жылдар Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. 
ІІ ж:    1916 жылы Амангелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. 
І ж:    1932-1933 жылдар ашаршылық кезеңі. 
ІІ ж:    1936-1938 жылдар репрессия кезеңі. 
І ж:    1941-1945 жылдар Ұлы Отан соғысы. 
ІІ ж:    1986 жылы Желтоқсан оқиғасы. 
Би: «Қазақ» биі. Орындайтындар: Жансая мен Зейнеп
  IІІ оқушы: Жарқынбек
Озбырлық күшпен  тұншығып, 
Үміттің оты өшкен күн. 
Жанына таппай бір шындық, 
Ер Қайрат қыршын кеткен күн. 
Қайғы езіп, елдің еңсесін 
Жаншыды-ау жанын батпан күн! 
КӨРІНІС:   
-Ортаға бір топ қыз жігіттер шығады.        
-Қыздар, мен газет әкелдім        
-Қане, не жаңалық бар екен?         
-Пленум болыпты.        
-Қонаевты орнынан алды дейді.        
-Онысы несі?         
-Орнына кім болыпты?         
-Колбин деген. Ульяновтан келіпті.        
-Қазақтан-ақ біреу қойсашы!        
Т.б. 
Жастар шуласып кетеді 
  —         Пленум шешіміне қарсымыз! 
—         Әр ұлтқа өз басшысы! 
—         Колбинді әкетсін! 
—         Қонаевтің өзі сөйлесін! 

38



«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми-практикалық online конференция топтамасы

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

Оларды екінші топ ОМОН, милиция киімін кигендер қуып таратады. 1-2
адамдарды ұстап алады. 
—         Қайрат! 
—         Қайрат! – деп топ шуласып тарайды. 
Қайратты тергеуге әкеледі. 
  Қайрат: 
Күнадан таза басым бар, 
Жиырма бірде жасым бар. 
Бозтоғайдай жаным бар, 
Алам десең алыңдар, 
Қайрат деген атым бар. 
Қазақ деген затым бар. 
Еркек тоқты құрбандық. 
Атам десең атыңдар! 
  
IV оқушы: Нұрмұхамед
Қазақ халқын дүниежүзіне танытқан бұл оқиғаның  алғашқы құрбандары Қайрат Рұсқұлбеков, Ләззат Асанова, 
Жансая Сабитова, Ербол Сыпатаевтарды ексе алып, олардың рухына тағзым ету парызымыз. 1986 жылдың 
желтоқсаны бүкіл ұлтымыздың жанын жаралап, жүрегіне ызғар шашып  кетті, бостандық үшін өрімдей жап-
жас қыз-жігіттер құрбан болды. Біз әрдайым Қайраттың от жүрек үніне, қыздардың намысын қорғаған ерлігіне, 
күнәсіз күйіп кеткен келбетіне бас иеміз. 
  
Мұғалім: Желтоқсан құрбандарын еске алып, 1 минут үнсіздік жариялаймыз. 

Би: «Флэшмоб» 6 – сынып оқушылары
    Санжар:
Тәуелсіздігіміз жарияланғаннан кейінгі аз уақытта өңіміз түгіл түсімізге енбеген оқиғалар болды, сол  
жетістіктерді атап өтейікші. 
Гүлстан: Желтоқсан оқиғасы- біздің тәуелсіздігімізді дүние жүзіне мойындатқан күн. 
1991 жылы 16-желтоқсан – ел тарихында кейінгі ұрпақ мәңгі қастерлеп, ардақтап өтетін күн. 
1991 жылы 1- желтоқсанда еліміздің  түңғыш президенті Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев сайланды. 
1991 жылы 29- тамызда  Семей полигоны  жабылды. 
1992 жылы 2- наурызда  ҚР дүниежүзіндегі ең ықпалды және беделді Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болды. 
  Санжар:  
1992 жылы 8- мамырда кең байтақ елімізді қорғайтын қуатты Республика Ұланы құрылды. 
1992 жылы  4- маусымда ҚР-ң  Жоғарғы Кеңесінің сессиясында еліміздің мемлекеттік рәміздері қабылданды. 
1993 жылы 15- қарашада мемлекетіміздің ұлттық валютасы  теңге айналымға енді. 
  Гүлстан:   
1993 жылы 2- қарашада ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Ұлы Абайдың 150 жылдығы тойланды. 
  Санжар:  
Армандаған күнге де жеттік. 
Мемлекеттік егемендігімізді алып, тәуелсіз ел болдық. 
Гүлстан:
Тәуелсіздіктің көк байрағы желбіреп, әнұран қабылданды.  Қазақтың жаңа астанасы бой көтергеннен бері 18 
жылдың
ішінде әлемді сүйсіндірді, сұлулығымен таң қалдырды. Бас аяғы 25 жылдың ішінде Қазақстанды бүкіл әлем 
таныды. 
  I оқушы: Зейнеп
Қасиетті Қазақстаным, мекенім, 
Ақиқаттың  алтын бесігі
екенсің. 
Елім, Жерім, Отаным, бақ- дәулетім, 
Болашағым, өнер-білім, өркенім. 
Қазақстаным, қастерлі мәңгі
дастаным, 
Парақтап сені киеңді түсіне

бастадым. 
Сен менің арым, бағым, барымсың, 
Халқыма әр күн бейбіт болсын
аспаның! 
Желтоқсаннан бастау алған теңдігі, 
Қазағымның өркендеді елдігі. 
Құрбан болған Тәуелсіздік жолында 
Ағалардың ұмытылмас ерлігі. 
  IІ оқушы: Бақыт

39



«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми-практикалық online конференция топтамасы

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

Қазақстан! Туды алтын дәуірің, 
Алғандайсың жұлдыздардың жарығын. 
Алтын заңың құтты болсын, қымбаттым, 
Туған күнің құтты болсын, алыбым! 
  IІІ оқушы: Жансая 
Ұлан-байтақ жеріңді 
Бөтен ел таптамасын! 

Ешқандай жау аттамасын! 
Ие болып өзің туған жеріңе, 
Жер-ана қызмет етсін еліңе, 
Атом жарылмасын төріңе, 
Ие болып, қорғасақ, 
Жетер анық, өзіңдікі өзіңе. 

Ән:    «Байтақ ел» Орындайтын: Орынбасаров Нұрмұхамед
  І оқушы: Жарқынбек
Далада думан, қалада думан жыр
бүгін 
Ғасыр бойы аңсайда күткен бұл
күнім. 
Жасай бер, жаса 
Қалдырған бақыт бұлбұлым.  
  IІ оқушы: Зейнеп
Жиырма жыл, жиырма жыл азаттық, 
Өзімізді құрсаудан да босаттық. 
Ақтадық біз ата-баба үмітін, 
Қолда қазір көк ту менен бостандық. 
  IІІ оқушы: Гүлстан
Туған жерім Қазақстан байтақ елім 
Туып өстім тәй бастым қастерледім 
Туған жердей жер болмас деген мақал 
Еске салар мәңгі сені аяулы елім 
Қастерлесең табынсаң думан елге 
Ардақты да мен деген бол азамат 
Елім жерім деген ер жігітке 
Тәуелсіз еліңді қыл аманат 
Ол аманат еткен адам Нұрсұлтан 
Нұрдың да алаштың да сұлтаны болған 
Жетістікке жеткізді ол қаншама 
Алға,алға тәуелсіздік Қазақстан!!! 
Ән: «Қазақ жастары» Орындайтындар: Жарқынбек пен Фарида
   IVоқушы : Санжар
25 жыл, тәуелсізбін, дербеспін 
Күмәндана қоймас бүгін енді ешкім 
Бодандығым ғасырларға жалғасқан 
Қазір, міне артта қалды келмес күн 
  Vоқушы: Жансая 
Тауелсіздік тұғыры ғой бұл елдің, 
25 жасың құтты болсын нұр елім. 
25 жылда шықтың талай белеске, 
Қазақстан жасай берші гүл елім 
  ҮI оқушы: Нұрмұхамед
Әрқашан да мақтанамын жеріме, 
Қазыналы, дархан, байтақ еліме. 
Ешбір қала тең келе алмас өзіңе, 
Тілеймін мен бейбітшілік еліме. 
  Ән: «Жаса Қазақ» Орындайтын: Нұрмұхамед
  Қорытынды.
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БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА МАТЕМАТИКА  ПӘНІН ОҚЫТУ

ШӘРГЕНОВА ЛӘЗЗАТ ҚАЙНАДИНҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Белшер негізгі 
орта мектебінің математика пәнінің 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. 

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. 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.

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.
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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.  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  материалға  сәйкес  дұрыс  жүргізілген  дидактикалық  ойындар  оқушылардың  сабаққа
қызығушылығын, белсенділігін арттырып, тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.

Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру әдістері де білім көлемі де    үнемі өзгеріп отырады. Ол білі
беру заңдылықтарына байланысты өзгеріп  дамып отырады. Біз ұстаздар қауымы қандай болмасын  жаңалыққа
құлақ  түре  жүретініміз  айқын.  Жаңа  технологияларды  сабақта  қолданудың  тиімділігін  қашан  да  жолға
қоярымыз анық.

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.

Белгілі  психолог  А.  Н.  Леонтьевтің  теориясы  бойынша  оқушылардың  өздері  үшін  маңызды  болып
көрінген есептер ғана олардың белсенділіктерін арттырады, өздері үшін жаңа болып көрінетін ақиқаттарды өз
беттерінше  іздестірулеріне  көмектеседі,  теориялық  ойларының  және  елестету  қабілеттерінің  қалыптасуына
көмектеседі.

Есептер оқыту барысында мынадай дидактикалық мақсатта пайдаланылады:
1) математиканы оқып үйренуді бір жүйеге салу;
2) алдын-ала даярлау (пропедентикалық) қызметін атқару;
3) теориялық материалдарды меңгертуге мүмкіндік туғызу (оқытушы есептер);
4) негізгі есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру (жаттығу есептері);
5) ой-өрісті, дүниетанымды, мінез-құлық саналарын дамытуға мүмкіндік жасау (дамыту есептері).

Осыған орай берілген материалдардың дидактикалық мақсаты мен оның меңгерілу  сатыларына қарай
мазмұны мен құрылымы сәйкес келетін есептер таңдап алынады.

Есептердің мазмұны жөнінде айтқанда біріншіден, не абстрактілі — математикалық сипатына, не нақты
тұрмыстық,  өңдірістік  сипатына  сәйкес  оның  құрылымы,  екіншіден,  есептердің  көмегімен  меңгерілетін
теориялық материалдарды (түсініктер, қасиеттер, формулалар, ережелер және т. б.) түсінеміз.

Математика мұғалімінен жалпы іргелі және арнайы математикалық білім ғана емес, педагогтік қызметке
шығармашылыкпен қарау, іскерлік белсенділік көрсету арқылы өз білімін үздіксіз жетілдіріп отыру қабілеті де
талап етіледі. Дәл осындай касиеті бар мұғалім қоғамның жедел өзгерістеріне тиімді түрде бейімделе алады.

Америкалық педагог-математик  Д. Пойа былай деген: «Математиканы білу деген не? 
Бұл  — есептерді  шығара  білу,  онда  стандарттық  есептерді  ғана  емес,  ойлаудыа  еркіндігін,  сананың

салауаттылығын, өзіндік болмысты, тапқырлықты керек ететін есептерді шығару». Сондықтан, орта мектептің
математика курсының бірінші әрі ең басты міндеті есеп шығарудың әдістемелік жақтарына даярлауға тіреледі.

Математиканы үйренумен белсенді шұғылдану, шын мәнінде, есеп шығару. Есептерді оқыту әдістемесін
жасағанда, математиканы оқытудағы есептердің қызметін анықтап алу қажет. Кез келген нақты есеп әр түрлі
қызмет аткара алады, оның көбі жасырын тұрып, тиісті жағдайда ғана көрініс береді. 

Математиканы окыту  тиімділігі  көбінесе  әрбір  нақты есептің  ыктимал  қызметі  оқыту тәжірибесінде
қаншалықты толық іске асуына байланысты болады. 

42



«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми-практикалық online конференция топтамасы

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

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГЕРОИНЬ В "СКАЗКЕ 
О МЕРТВОЙ  ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ

ОМАРОВА БАЯН ЕРЛИКОВНА
Жамбылская область, Байзакский район «СШ имени Ы Алтынсарина»

Учитель русского языка и литературы

ТЕМА УРОКА: А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Противостояние добрых и злых сил.
Система образов сказки
ЦЕЛЬ УРОКА:

• Продолжить знакомство с литературной сказкой Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»

• Формировать навыки анализа художественного произведения
• Воспитывать уважение к одноклассникам, работать в группе.

ЗАДАЧИ УРОКА:
• Образовательные задачи

Совершенствовать понятие о литературной сказке
Видеть противостояние добрых и злых сил в сказке
Дать понятие о гиперболе и антитезе.

• Развивающие задачи
Совершенствовать навыки выразительного чтения
Развивать навыки критического мышления
Сопоставлять произведения разных видов искусства

• Воспитательные задачи
Видеть красоту внутреннюю и внешнюю
Ценить человека по поступкам, совершаемым им
ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА:

• Компьютер
• Мультимедийный проектор
• Демонстрационный экран
• Иллюстрации к сказке, выполненные разными художниками

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:  Урок-беседа

ХОД УРОКА:  Организационный момент. 
     Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Рада вас видеть, и надеюсь на сотрудничество и 
взаимопонимание на нашем необычном уроке. Обратите внимание на доску (зачитываю эпиграф, создаю 
проблемную ситуацию). Назовите, пожалуйста, имя человека, которое вы видите на экране?
Как вы думаете, ребята, о ком сегодня пойдет речь на уроке? (на доске открывается часть темы урока: А. С. 
Пушкин). Какую сказку мы начали читать на прошлом уроку?
Ученики: «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях»
Лишь добро одно бессмертно. 
Зло подолгу не живет. 
Шота Руставели
В данном эпиграфе есть два противоположных по смыслу слова. Какие это слова? Нам всем хорошо знакомо 
выражение «В сказках Добро всегда побеждает Зло». Что же это такое – Добро и Зло? Вам необходимо было 
найти в толковом словаре значение этих слов и записать в тетради. 
(Обучающиеся зачитывают определения терминов из толкового словаря.)
Учитель: Хорошо, ребята, молодцы. Я тоже поработала со словарем и приготовила толкование данных 
терминов.

• «Добро – это то, что хорошо, полезно, нужно человеку, с чем связаны надежды людей, представления о
свободе и счастье.
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• Зло всегда имеет отрицательный смысл и обозначает плохое, влекущее за собой беды, страдания, горе, 
несчастье». (Школьный философский словарь)

• «Добро – в духовном значении благо, что честно и полезно, что требует от нас долг человека.
• Зло – худое, лихое. Злой человек – причиняющий зло другим: вредный, пагубный» (Словарь живого 

русского языка В. Даля).
Ребята, как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить на уроке?
Сегодня мы продолжим нашу с вами работу по знакомству со сказкой, а именно речь у нас пойдет о добрых и 
злых сил в сказке «О мёртвой царевне и о семи богатырях»
Цель нашей работы – раскрыть значение терминов «добро» и «зло» на примере сказки. Мы будем учиться 
сравнивать образы героев, анализировать текст.
Учитель: Ребята, как вы думаете, можно ли утверждать, что добро и зло являются противоположными 
понятиями?
Ученики: Да, добро и зло – противоположные понятия.
Учитель: Мне хотелось бы, чтобы вы усвоили сегодня не только значения слов, данные в словаре, но и 
попытались увидеть, как А.С.Пушкин показывает добро и зло в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях».
  На прошлом уроке мы познакомились с текстом сказки А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях». (слайд4)
Что такое сказка? (Слайд 3)
Эта сказка народная или литературная?
Предположительный ответ учащихся: Народная:1.Сказка написана в стихах. 2.Есть рифма, ритм. 3.Как во 
всех сказках есть злая царевна и добрая. 4.Автор в сказке использует волшебные числа. 5.Королевич 
обращается к силам природы.
Но она и литературная, т.к. есть автор А.С. Пушкин и волшебная. Почему волшебная?. Приведите 
примеры волшебства? Какие волшебные сказки вы прочитали в тувинской литературе?
Учитель:  В народных сказках всех героев можно разделить на положительных и отрицательных. Назовите, 
пожалуйста, положительных героев народных сказок (они олицетворяют добро) и отрицательных 
(олицетворяют зло). (Слайд 5)
Ученики: Добро – Иван-царевич, Царевна-лягушка, Иван – крестьянский сын. Зло – Баба-Яга, Кощей 
Бессмертный, Чудище поганое.
Учитель: Можем ли мы, ребята, так же четко разграничить положительных и отрицательных героев в «Сказке 
о мертвой царевне и о семи богатырях»?
(Учащиеся перечисляют героев сказки и приходят к выводу, что в сказке больше положительных героев, 
предполагают, что образ Чернавки невозможно отнести ни к положительным, ни к отрицательным.)
Учитель: Подумайте, в образах каких героев заметна наиболее яркая характеристика Добра и Зла?
Ученики: В персонажах Царевны и царицы.
Учитель: Хорошо, ребята. А сейчас запишите в тетрадях определения, характеризующие героинь, в два 
столбика в виде таблицы и сравним с таблицей. (Слайд 10)
 III.  Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна (мачеха и падчерица). Работа с текстом.
Учитель: Ребята, как вы думаете, почему царица решила погубить царевну? В чем суть конфликта между 
ними?
Ученики: Царица-мачеха считает себя самой красивой, а царевна становится ее соперницей, потому что 
волшебное зеркало сообщает, что падчерица «милее и белее», чем она.
Учитель: А какими словами мы можем выразить отношение царицы к царевне?
Ученики: Ненависть, зависть.
Учитель: Обладает ли добрый человек такими чувствами?
Ученики: Нет, эти чувства характерны для злых людей.
Учитель: А как относится молодая царевна к царице, которая ее решила погубить, к Чернавке, которая уводит 
девушку в темный лес?
Ученики: Она даже к своим врагам относится хорошо, не держит на них зла, не пытается им отомстить.
Учитель: Ребята, и царица, и царевна – внешне красивы. Про какую из героинь мы можем сказать, что она 
обладает и внутренней, душевной красотой?
Ученики: Царица красивая, но злая, никого не любит. Она весела только с зеркальцем. Значит душа у нее 
черная. А царевна по-настоящему красива, она всех любит, творит добро, и все ей помогают
Какие герои вам больше всего понравились? Почему? (Царевна добрая, а мачеха злая).
Д/З Учитель: Для того чтобы представить образы героев сказки, обратимся ко второй части нашего домашнего
задания – словесному и письменному рисованию портретов.
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Выявление роли доброты:
Что показалось добрым?
Царевна кроткая, тихая, искренняя, сердечная… («Дом Царевна обошла, все порядком убрала, засветила богу 
свечку, затопила жарко печку»; «Честь хозяям отдала, в пояс низко поклонилась; закрасневшись, извинилась»;
« Выйти к ней и хлеб взяла...»).
Ребята, а есть эпизоды, которые вам не понравились?
Выявление роли зла:
Что показалось злым? (зачитать эпизоды по ходу текста с комментированием). («Ах ты, мерзкое стекло…»;
«Весь царевну в глушь лесную и, связав ее живую…»; «Пес проклятый одолел, чуть до смерти не заел…»).
IV. Анализ художественного произведения
Физкультминутка. 
2. Анализ художественного произведения
Учитель: Мы составили словесные портреты героинь, а теперь, ребята, обратимся к чтению и анализу 
отрывков из сказки.
Чтение отрывков на стр. ___ учебника отрывков «Царица и зеркало», «Но царевна молодая…»
Учитель: Ребята, что вы можете сказать о Царице? С чем сравнивает автор царевну, говоря «…росла, росла, 
поднялась– и расцвела»?
Ученики: Автор сравнивает ее с цветком. Она прекрасна, как цветок роза.
Учитель: Ребята, давайте прочитаем следующий отрывок, который начинается со слов: «Но невеста молодая / 
До зари в лесу блуждая…» (стр. ___), чтобы доказать, что царица олицетворяет зло, а царевна – добро.
Выразительное чтение учащимися отрывка.
Учитель: Почему царевна решила, что в тереме «люди добрые живут»?
Ученики: Есть иконы, в горнице чисто, светло.
Учитель: Что сделала героиня в доме?
Ученики: Зажгла свечу, затопила печь.
Учитель: Как это характеризует героиню?
Ученики: Она не только красивая, скромная, но и трудолюбивая.
Учитель: Правильно, ребята. Пушкин рисует образ Царевны в духе народно-сказочной традиции, когда в 
первую очередь ценится скромность, душевная щедрость, хозяйственность.
Можем ли мы про царицу сказать, что она трудолюбивая?
Ученики: Нет, она всегда сидит без дела, только в зеркало смотрится, любуется своей красотой.
Выразительное чтение и анализ эпизода «Раз царевна молодая».
Учитель: Кто приходит к царевне с целью погубить ее?
Ученики: Царица, переодетая монахиней.
Учитель: На чьей стороне Соколко? Почему?
Ученики: Соколко пытается помочь Царевне, он даже съедает отравленное яблоко, чтобы объяснить 
богатырям, что произошло с Царевной.
Учитель: Получается, ребята, что Зло победило. Царица торжествует, устранив соперницу. Так ли это?
Ученики: Нет! Царевич Елисей, обратившись к помощи Солнца, месяца, ветра спасает свою невесту.
Учитель: В сказках у добра всегда много помощников, а зло – одиноко.
В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» мы видим, что даже явления природы помогают Елисею 
найти невесту. (Слайд 18,19)
Что же происходит со злой царицей-мачехой?
Найдите строки, в которых говорится о последних минутах ее жизни.
Учащиеся зачитывают строки:
«Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала

И царевну повстречала
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла».

Учитель: Пять раз в сказке царица названа злой. И она, действительно, причиняет зло тем, кто рядом с ней. Но 
справедливость восстановлена. Добро торжествует.
Вот так в сказке постоянно идет борьба светлого и темного, добра и зла.
— Что же такое добро и зло? (“Добро – нечто положительное, хорошее, полезное”, “Зло – нечто дурное, 
вредное, противоположное добру”)
–— Кто в сказке олицетворяет собой добро, а кто – зло? (СЛАЙД №20)
— Нарисуем два символических дерева (слайд11)
дерево добра дерево зла 
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— Какие качества наших героинь мы можем поместить на ветвях этого дерева? 
(как щедрость, милосердие, честность, порядочность, сочувствие, уважение, злость, жестокость, 
равнодушие, лживость, наглость)
— Почему ветви дерева добра направлены вверх, а ветви дерева зла – вниз? 
(Ветви первого дерева направлены вверх, они возвышают человека. Поступая по совести, мы подкармливаем 
дерево добра. Ветви второго дерева направлены вниз. Они разрушают, точат человека изнутри)
— Какие чувства владеют царицей, когда она совершает злые поступки? (зависть)
Те, кто может справиться с обидой и завистью, становятся на ступеньку выше, преодолевают себя. А вот нашей
героине не повезло. Рядом не оказалось близкого человека, который мог бы остановить её. И царица продолжит
своё черное дело… Но об этом завтра.

В основе обращений королевича Елисея к Солнцу, Месяцу, Ветру лежат языческие, мифологические 
представления наших предков о силах природы – это и соединение с религией буддизм. (Слайд 22,23) Буддизм 
- древнейшая из мировых религий. В Буддизме добро и зло всегда идут вместе. Давайте прочитаем некоторые 
из заветов буддизма. 
Итог урока. Ребята, в трудные минуты жизни не надо унывать, терять веру, а надо быть упорным, 
настойчивым, смелым как наш герой Елисей. 
  5. Закрепление. Самостоятельный вывод учащихся
Учитель: А сейчас, ребята, обратите внимание на эпиграф.
Можем ли мы, рассмотрев образы царицы и царевны, согласиться с высказыванием грузинского поэта Шота 
Руставели «Лишь добро одно бессмертно. Зло подолгу не живет»?
Ученики: Да, ведь Царица умирает, а царевна оживает. Значит, добро победило.
Учитель: Скажите, ребята, какой вопрос на уроке был главным? К какому выводу мы пришли?
Ученики: Как А.С.Пушкин противопоставляет в сказке два понятия: Добро и Зло. В сказках Добро всегда 
побеждает, а Зло наказано.
Учитель: В произведениях литературы отражается жизнь. В сказках мы наблюдаем борьбу добра со злом. В 
жизни все происходит гораздо сложнее, мы не можем разделить людей на добрых и злых. В душе каждого 
человека наблюдается противостояние добра и зла. Ведь мы совершаем и добрые поступки, и злые. Любим, 
желаем добра, здоровья. И тут же завидуем, обижаемся и даже, бывает, ненавидим.
За все страдания царевна и королевич вознаграждены судьбою. Мёртвый волшебный сон оказывается ложным, 
девушка жива.

• Можно ли сказать, что добро в сказке победило и торжествует? (Да)
• Справедливо ли наказана царица – мачеха? (Да).
• Что с ней случилось? («Тут ее тоска взяла, И царица умерла»).

Что и подтверждают слова Шота Руставели: 
Подумайте, пожалуйста, чему научила вас сказка А. С. Пушкина и считаете ли вы себя добрыми? Какой 
вывод мы должны сделать? Давайте делать добрые дела!!! (все вместе).
Домашнее задание:(слайд):

1. «Поместить» на ветвях дерева качества характера героинь. 
2. Подготовить выразит чтение эпизодов обращения Елисея в ветру, месяцу и солнцу.

* * * * *

46



«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми-практикалық online конференция топтамасы

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

ТОРЕБЕКОВА ПАКИЗА ЖОРАБЕКОВНА
Жамбылская область, Т.Рыскуловский район
СШ имени Болтай батыра с миницентром

Учитель русского языка и литературы
 

Раздел долгосрочного плана: 
Раздел 

В человеке все должно быть прекрасно

Дата: ФИО учителя: 

Класс: Количество присутствующих: отсутствующих:

Тема урока А. П. Чехов «Хамелеон»

Цель (и) обучения, 
которым способствует 
данный урок

6.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему, цель или назначение
текста;  
6.4.3.1 представлять информацию, в виде иллюстраций, сюжетных рисунков, 
комиксов, в т. ч. с использованием ИКТ.

Цели урока Учащийся смогут: 
- показать понимание основной информации, определяя последовательно 
эпизоды в соответствии с текстом,
прослеживая эмоциональное состояние главного героя;
- определять тему, цель рассказа А. П. Чехова «Хамелеон»;
- представлять информацию в виде сюжетных рисунков. с комментариями по 
рассказу А.П. Чехова «Хамелеон»

Критерии оценивания Учащийся: 
-показывает понимание основной информацию, 
-определяет тему, цель или назначение текста; 
-представляет информацию в виде сюжетных рисунков  

Языковая цель Учащийся умеет: находить основную информацию текста, определять тему, 
цель произведения, работать с иллюстрациями.
Предметно-специфический словарь и терминология: надзиратель, шинель, 
городовой, «шельма», Хамелеон
на площади ни души…, ваше благородие.
Полезный набор (ы) фраз для диалогов и письма: 
Я думаю (считаю), что …
Мне кажется, что …
Я предполагаю …, что …
Эта тема заставила меня задуматься …

Привитие ценностей Формирование общечеловеческих ценностей, привитие  честности, доброты

Межпредметные связи Самопознание, ИЗО

Навыки использования 
ИКТ

Интернет-ресурсы

Предварительные знания
 

Учащиеся знакомы с жизнью и творчеством А.П. Чехова, с особенностями его
художественного мастерства. Имеют навыки работы над художественным 
произведением.
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План  

Запланированное время Запланированные задания

 
Начало урока
2 мин.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин
 
 
 
 
2мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середина урока
 
 
 
 
8 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организационный момент 
Приветствие
(К) Психологический настрой прием «Здравствуй, друг!»
– Здравствуй, друг!   (Пожимают друг другу руки.)
– Как ты тут?             (Ласково треплют за ушко.)
– Где ты был? (Разводят руки в стороны, приподнимают плечи.)
– Я скучал!   (Прикладывают правую руку к сердцу.)
– Ты пришел?   (Постукивают по плечу.)
– Хорошо!        (Обнимают друг друга.)
Стадия вызова 
Деление на гетерогенные группы:
Деление на три группы (заранее до урока на стул учащихся приклеиваются 
стикеры : красного,желтого и зеленого цвета.)
 
2. (К) Введение в тему урока (учитель загадывает учащимся загадку.)
Загадка
Его окрас-его натура:
Зеленый будет он в листве,
К земле прижавшись, станет бурым
И пестрым в луговой траве.
Замрет- и тихо цвет меняет 
В расцветку окруженья он:
Никто его не замечает, поскольку он- (хамелеон)
 
-Как вы думаете, над каким произведением мы будем работать?
-Какая тема сегодняшнего урока?
Учащиеся определяют тему и цели урока.
I.Предтекстовая работа.
(К) Словарная работа. Стратегия «Лотерейный барабан» 
Задание:
Выберите слово из лотерейного барабана и объясните значение слов (учащимся 
предоставляется два варианта: ответить сразу или подготовится, используя 
дополнительные ресурсы)
надзиратель, лавка, хамелеон, городничий, кабак, двуличие, лицемерие.  
Ф.О.: комментарии учителя
Дифференциация: учащиеся с низким уровнем мотивации пользуются 
толковым словарем, интернет-ресурсы, онлайн-словарем
 
II.Текстовая работа.
(Г) Стратегия «Глоссарий»
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание
Задание:
1.Прочитайте по цепочке отрывок из рассказа А.П.Чехова «Хамелеон»
2.Ответьте на вопросы: каково ваше впечатление от прочитанного рассказа?
3.В предложенной таблице отметьте слова,  которые связаны с текстом. 
Опираясь на отмеченные слова, определите тему и цель рассказа.

верность хамелеон жадность

доброта находчивость        глупость                     

бесцеремонность властолюбие            
 

наглость
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7 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
7 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конец урока
3 мин

двуличие     лицемерие              чинопочитание
 

Любовь верность   трусость

Дескриптор
Обучающийся:
-делится впечатлениями о прочитанном тексте;
-отмечает слова, связанные с текстом;
-на основе выбранных слов определяет тему 
-определяет цель рассказаФ.О.: взаимооценивание  по дескрипторам 
Дифференциация: учитель оказывает поддержку ученикам с низким уровнем 
мотивации путем наводящих вопросов , предоставляет карточки-словарики  со 
значением слов.

(Г)  Стратегия «График эмоций»
Уровень мыслительных навыков: применение, навыки высокого порядка
Задание:
Составьте график эмоций по содержанию текста
 Дескриптор
Обучающийся:
-определяет последовательно эпизоды в соответствии с текстом;
-прослеживает эмоциональное состояние главного героя, связанное с данным 
эпизодом;
-заполняет органайзер
 Ф. Взаимооценивание «Подари звезду»
Дифференциация: поддержка учителем, карточка с перечнем разных эмоций
Физминутка
Метод «Галерея»
Уровень мыслительных навыков: навыки высокого порядка
 (Г) Задание:
1.Нарисовать сюжетный рисунок. 
2. Написать комментарий к рисунку
 Дескриптор
Обучающийся:
-рисует иллюстрацию к эпизоду из текста 
-пишет комментарий к рисунку
 Ф.О.: взаимооценивание по методу «Галерея» , учащиеся вывешивают свои 
работы на стене и каждая группа оценивает рисунки стикерами. 
 Дифференциация: некоторым слабым учащимся учитель может предложить 
карточку-информатор (городовой, шинель, кабак, лавка, кругом тишина…,на 
площади ни души, ни с того ни сего)
Рефлексия: 
·                     Прием «Дерево успеха». Каждый ученик прикрепляет к дереву на 
доске свое яблоко
·                     Задание: Оцените свою работу на уроке и прикрепите свой 
результат (яблоко) на дерево
Красное яблоко: урок очень интересный. Мне все понравилось. Я выполнил все 
задания самостоятельно.
Желтое яблоко: урок мне понравился, но я не все усвоил. Мне помогали 
учитель и ученики.  
Зеленое яблоко: мне было скучно, Я ничего не выполнил(а).
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АЛШИМБАЕВА ИРА ЖАНТАСОВНА
Жамбылская область, Байзакский район «СШ имени Ы Алтынсарина»

Учитель русского языка и литературы

Раздел: Ценности: дружба и любовь

Школа: 

Дата: ФИО учителя: 

Класс: 5  класс. Количество присутствующих: 
отсутствующих:

Урок 34 Тема: Мой друг

Цели обучения:

5.1.3.1- понимать основное содержание произведений фольклора и литературы, содержащих знакомые 
лексические и грамматические единицы, определять тему.

5.1.5.1- прогнозировать содержание текста по ключевым словам.

5.2.3.1- соблюдать орфоэпические нормы.

5.3.4.1- владеть видами чтения (ознакомительное, комментированное); 

5.4.1.1 - создавать тексты, используя элементы разговорного и художественного стилей;

5.4.6.1 - написание ъ и ь в словах; 

5.4.3.1- представлять информацию в виде рисунка. 

5.5.1.2 - использовать существительные и прилагательные, правильно согласовывая по роду, числу и падежу.

Языковые навыки Полиязычие: 
натощак – ашқарынға
мудрено– трудно
отыщется – найдётся
Основные термины и словосочетания
Подъезд,объяснить,подъехать, съехать, съесть,объегорить

Цель урока: Познакомится с условиями употребления разделительных Ъ и Ь и верно писать 
соответствующие слова.

Привитие 
ценностей 

Ценить и беречь дружбу, понимать значение слов «дружба в жизни человека», умение 
сохранять дружбу. умение общаться со сверстниками, привить взаимное доверие и 
уважение.

Межпредметные 
связи

Взаимосвязь с предметами: русская литература, и музыка

Навыки 
использования 
ИКТ

Использование интерактивной доски

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало урока
 
Психологический 
настрой
 
 
1 мин.
 
1 мин.
 
 
1мин.
 

Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, 
русском, английском.
 
Психологический настрой «Дарю лучик солнца!»
Я держу в ладошках солнце
Я дарю его друзьям 
Улыбнитесь- это просто 
Лучик солнца – это Вам!!!
И всем дарю теплоту, улыбку
Улыбайтесь друг другу!
Деление на группы (Учащимся предлагается взять кружки 
оранжевого и синего цветов, разделиться на две группы, 
выбирая кружки. Оценщикам раздаются оценочные бланки, 

 
 

 
 
 
 
 
Учебник. Часть 1.
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4 мин.
 
 
1 мин.
Середина урока
 
4 мин
 
 
3 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин
 
 
 
 
 
 
2 мин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин
 
 

5 мин
 
 
 

где они контролируют и ставят плюсы) 
Правила групповой работы повторяют по постеру ( На 
доске нарисован постер с иллюстративными рисунками, 
помогающий повторению правил работы в группе и сразу 
распределяются роли в группах)

Дескриптор
1. Называет непроизносимые согласные 
2. Умеет проверять непроизносимые согласные 
3. Составляет предложения 

 
Обратная связь ФО «Поощрение смайликом»
 
Стратегия « Анаграмма»(для прогнозирования темы)
Задание: 1.Какое слово зашифровано: УДРГ? 2.Расставить 
буквы так, чтобы получилось слово.
Дескриптор 
Разгадывает анаграмму
Обратная связь ФО «Поощрение смайликом»
Стратегия «Мозговой штурм» ( данная стратегия 
способствует определению темы урока)
Задание:1.Ответить на вопросы, формулируя свои ответы
2. Сравните свои ответы с толкованием этих слов в 
толковом словаре
- Что такое дружба?
Дружба - близкие отношения, основанные на взаимном 
доверии, привязанности, общность интересов. 
- Что значит дружить?
Дружить – вместе радоваться и вместе делить горе, делать 
добро друг другу, быть отзывчивым, чутким, верным, никогда
не предавать, помогать и доверять друг другу.
Толкования слов в словарях русского языка
Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном 
доверии, привязанности, общности интересов. (Ожегов С.И.)
Дружба – взаимная привязанность двух и более людей, 
бескорыстная, основанная на любви и уважении. (Даль В.И.)
Дескриптор: 1.Отвечает на вопросы

1. Сравнивает свои ответы с толкованием этих слов в 
словаре 

Стратегия « Шкатулка» (Данная стратегия используется для 
осмысления новой темы)
Показ видеоролика «Рассказы тётушки Совы» 
разделительный Ъ и Ь знаки
 Задание1.Послушайте видео запись
2.Определить основную мысль этого видео
3. уметь различачать разделительные Ъ и Ь знак
 Ребята давайте прочитаем стишок «Весёлые стихи». В 
каком слове нашли твердый и мягкий знак?
Дескриптор:
1.Определяет основную информацию текста;
2.Определяет тему текста;
3.Подбирает синонимы и антонимы к словам
 Разделительный ь пишется в корне или перед 
окончаниемслова междусогласной и гласными е, ё, и, ю, я: 
друзья, шьёт,воробьи, льют, бьёт, вьюга.
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5 мин

 
 
 

3 мин
 
 
 
 
 
 
 
2 мин

Разделительный ъ пишется только после приставок на 
согласную,перед буквами е, ё, ю, я: подъём, объявление.
 Стратегия «Найди и образуй»
Упр 244. Составьте и запишите предложения со словами, 
данными в рамках.Обозначьте ъ.
 Дескриптор: 1. Читает задание
2.Понимает значение данных слов
3.Состовляет предложения с данными словами
Обратная связь ФО «Поощрение смайликом»
Работа в группах. Игра «Кто быстрее? » Упр. 246 Заполните
таблицу, распределив слова.
І группа Разделительный ъ 
ІІ группа Разделительный ь .
Дескриптор:
1.Заполняют таблицу
2.Работают вместе
Обратная связь ФО «Поощрение смайликом»
 Работа у доски «Буть внимателен»Упр.247 
Вставьте ъ или ь. Объясните свой выбор.
Раз…ярённый зверь, с…ёжиться от холода, об…яснить задачу,
л…ётся дождь, раз…единить провода, большой об…ём, 
первый под…езд, в…ёт гнездо, сверкнуть в лист…ях, сер…
ёзная опасность.
Дескриптор:
1.Правильно ставит знаки
2.Объясняет свой выбор
 Обратная связь ФО «Поощрение смайликом»
 Стратегия «Собери пословицу». Правильно собрать 
пословицу.
Дескрипторы: 
1.Состовляет пословицу 
2.Объясняет смысл пословицы
3.Проверяет свои записи
4.объясняет написание ь знака.
Обратная связь ФО «Поощрение смайликом»

 
3 мин
 
 
  
 
Закрепление 

Закрепление изученного материала.Выполнение 
тренировочных упражнений.
Работа в гуппах. Составить кластер на тему: «Мой друг»
 Дескриптор:
1.Составляют кластер
2.Работают вместе
Обратная связь ФО «Поощрение смайликом»
Рефлексия 
Ф Детям предлагается оценить свою работу по схеме:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

УМУРКУЛОВА ЗЛИХА ШЕРАЛХАНОВНА
Жамбылская область, Байзакский район «СШ имени Ы Алтынсарина»

Учитель русского языка и литературы

       Дистанционное образование – «комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 
населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационной образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.)».
   Дистанционное обучение – «новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе 
самостоятельного обучения студента. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и 
совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность в 
любой момент поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации».
   Дистанционное обучение – «это новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение 
информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео- и 
аудиотехники, космической и оптоволоконной техники».
   Дистанционное обучение – это «взаимодействие преподавателя и обучающихся между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность» и «это самостоятельная форма обучения, 
информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средство».
    В законе «Об образовании Российской Федерации»  «под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников».
     Из этого множества определений наиболее точным считается следующее: дистанционное обучение – это 
«совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения».  
Существует большой набор средств, которые могут быть использованы для организации взаимодействия 
обучаюзегося и преподавателя. 
Наиболее широкое распространение в школе получили следующие:      
    Электронная почта. Данная форма взаимодействия доступна для обучающихся и среднего, и начального 
звена. Преимущество заключается в том, что обучающийся может выполнять задание в удобное для него время,
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель не может в реальном времени 
«сопровождать» и «направлять» учащегося. 
      Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей общаться через сеть интернет по всему миру. В 
этом случае преподаватель может давать необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения 
работы, обсуждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить необходимые 
поправки. Сложности возникают с визуализацией работы учащегося, так как это происходит либо через веб-
камеру, а качество сигнала не всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же 
приводит к «растянутости» во времени.
     Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе с документами, и с презентациями, и с 
таблицами. При этом доступ к ним может быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся 
выполняет задание, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том, что есть ряд стран, 
которые ограничивают работу данного браузера и использование его ресурсов становиться невозможным.

     Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления 
обучением или виртуальная обучающая среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут решаться как в специальных тетрадях, так 
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и на личной страничке, открытой в веб браузере на компьютере у обучающегося. Личная страничка отображает 
содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе управления обучением «Moodle». На этой 
страничке обучающийся, пройдя авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, 
отправить их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д.  В свою очередь, этот веб сайт 
размещаются точно так же как и миллионы обычных веб сайтов интернета, на сервере, специально выделенном 
или виртуальном хостинге. Соответственно, преподаватель имеет свой уровень доступа к системе и имеет 
несколько более широкие возможности, по сравнению с обучающимися. Может создавать  и корректировать 
содержимое учебных курсов, просматривать задания и т.д.  Тестовые задания, как правило, проверяются сразу в
автоматическом режиме. 
А результаты учебы заносятся программой и преподавателем в электронный журнал». 
  При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся преподаватель прежде всего должен 
ориентироваться на те, которые доступны учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационно-
компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить его и другими, так как это 
создаст у ребёнка дополнительную мотивацию, сделает процесс обучения более разнообразным, поможет 
повысить качество освоение учебного материала.

* * * * *

ДЖАКАШЕВА НУРСУЛУ ТОКТАСЫНОВНА
Жамбылская область, Байзакский район «СШ имени А. Суханбаева»

Учитель русского языка и литературы

Тема урока: «Труд человека кормит, а лень губит».
Цель: 
-формировать бережное  отношение к честному труду;
- воспитание положительных качеств личности.
Задачи: 
-Помочь детям осознать значение труда;
-Развивать память, мышление на основе анализа пословиц;
-Воспитывать трудолюбие.

Ход занятия:
1.Организационны момент.
- Ребята, мне очень приятно видеть вас всех на занятии. Вы все в хорошем настроении. Я надеюсь, что и 
работать на занятии вы будете хорошо, будете внимательны, активны. Внимательно послушайте стихотворение
и скажите о чём оно?
Стол, за которым ты сидишь,
Кровать, в которой ты уснёшь,
Тетрадь, ботинки, пара лыж,
Тарелка, вилка, нож...
И каждый гвоздь, и каждый дом,
И каждый ломтик хлеба – 
Всё это создано трудом,
А не свалилось с неба.
За всё, что создано для нас,
Мы благодарны людям.
Придёт пора, настанет час,
И мы трудиться будем.
- О чём стихотворение? (о труде)
- Кто догадался, о чём будем говорить на занятии? (о труде)
2.Основная часть.
Давайте прочитаем тему занятия: “Труд человека кормит, а лень портит”
- Как вы понимаете эту пословицу? (Человек, который трудится, будет зарабатывать деньги, а ленивый человек 
ничего не делает)
На нашем занятии будут часто звучать слова:
Труд – вид деятельности, результат которого закреплён в материальных и духовных ценностях.
Трудолюбие – любовь к труду, нравственное качество, проявляющиеся в стремлении к труду.
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Трудолюбивый – любящий трудиться.
Лень – отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью.
-Рассказ “Два плуга”.
Начать наш разговор я хочу с маленького рассказа К.Д.Ушинского, который называется “Два плуга”. 
Внимательно послушайте, а потом ответите на вопросы.
Из одного и того же куска железа в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один из них попал в 
руки земледельца и немедленно пошёл в работу; а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке 
купца. Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, 
блестел, как серебро, и был ещё лучше, чем, в то время как он только вышел из мастерской; плуг же, 
пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной.
- Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? – спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца.
- От труда, мой милый, - отвечал тот. – А если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что всё это 
время ты пролежал на боку, ничего не делая.
- Думаю, все хорошо поняли, какое отношение имеет этот рассказ к теме занятия.
- Почему плуг, который попал к земледельцу, блестел, как серебро? (Потому, что он трудился)
- Что случилось с плугом, который пролежал без дела? (Он потемнел и покрылся ржавчиной)
- Как вы считаете, о ком этот рассказ? Кого подразумевает Ушинский, говоря о плугах? (Труженика и лентяя)
- Какой вывод можно сделать, прослушав рассказ? (Труд человека красит, а безделье его уродует. Только в 
труде можно проявить все свои лучшие качества. Без труда человек заржавеет и заболеет)
Обсуждение литературных произведений.
- Ребята, все вы читаете рассказы, сказки. Назовите мне произведения, в которых рассказывается о 
трудолюбивых и ленивых героях? (Сказки “Морозко”, “Золушка”, “Два мороза”, Е.Пермяк “Пичугин мост”)
- Как относятся к ленивым людям? (Их не любят)
- Почему? (Ленивые хотят пить, есть, одеваться, но не любят делать это своим трудом. Значит, на него 
работают другие.)
Что труд даёт человеку? (Труд даёт радость, благополучие, здоровье. Если ты трудишься хорошо, то и к тебе 
будут относиться хорошо)
В наше время человек в обществе ценится по труду. Труд – источник радости, удовольствия. От труда зависит 
благополучие человека. Мы знаем, как счастливы люди, которые много умеют делать своими руками, и как 
несчастны и беспомощны те, которые ничему не научились.
Практическое задание :
Сейчас я каждому из вас раздам листочки, где написаны качества человека. Вам нужно отметить “+” те 
качества, которые должны быть у трудолюбивого человека.

• Старательность
• Лень
• Добросовестность
• Завистливость
• Умение заставить себя
• Необязательность
• Умение трудиться

 Пословицы.
В русском народе детей с самого раннего детства приучали к труду. В качестве правил трудового поведения 
выступали пословицы и поговорки о труде. Сейчас мы проверим, как знаете пословицы о труде вы.
Игра “Доскажи пословицу”.

• Деревья смотри в плодах, а людей......(смотри в делах)
• Терпенье и труд....(всё перетрут)
• Под лежачий камень.....(и вода не течёт)
• Маленькое дело....(лучше большого безделья)
• Не спеши языком....(спеши делом)
• Любишь кататься - .....(люби и саночки возить)
• Делу время....(потехе час)
• Ищи невесту не в хороводе......(а в огороде)
• Человек от лени болеет, а ....(от труда здоровеет)
• У лентяя Федорки всегда.....(отговорки)
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• Бездельник, что бесплодное.....(дерево)
- А теперь прочитайте пословицу и объясните её смысл.
Не сиди, сложа руки – не будет и скуки. (Если мы будем заниматься каким-нибудь делом, то время пройдёт 
быстро и нам не будет скучно)
Была бы охота – будет ладиться работа. (За любую работу нужно браться с желанием и тогда всё получится)      
Отгадайте кроссворд.
Давайте попробуем отгадать кроссворд и узнаем, куда лентяя гоняли из-под палки.

 Что больше пугает лентяя, когда утром надо умываться? (Душ)
 Какая из оценок чаще всего в дневнике у лодыря? (Двойка)
 Какое состояние любит лентяй больше всего? (Сон)
 Какая главная черта характера лентяя? (Лень)
 Что на уроке заменяет лентяю кровать? (Парта)
 Куда загоняют лентяя из-под палки? (В школу)
Ленивые школьники скучают на уроках, плохо учатся. Они не хотят выполнять никаких поручений, не любят 
чисто писать в тетрадях, читать книги. Они не воспитывают в себе привычку трудиться, помогать окружающим
в делах. Ленивые дети хотят жить так, как мечтал об этом один ученик из стихотворения Б.Заходера                    
“Петя мечтает”.
Если б мыло приходило
По утрам ко мне в кровать
И само меня бы мыло,
Хорошо бы это было!
Если б книжки и тетрадки
Научились быть в порядке,
Знали все свои места – 
Вот была бы красота!
Вот бы жизнь тогда настала!
Знай, гуляй, да отдыхай!
Тут и мама б перестала,
Говорить, что я лентяй!
- Скажите, сбудутся ли когда-нибудь мечты Пети? (Нет) – Почему? (Человеку нужно самому всё делать: 
умываться, трудиться и тогда всё у него будет в порядке)
Послушайте другое стихотворение.
Если долго ты в постели провалялся,
Если выучить уроки не успел,
Если маме помогать ты отказался,
Значит, ленью ты серьёзно заболел.
Ленью можно друг от друга заразиться,
Лень прилипчива, как клей или смола,
И одно лекарство есть – трудиться, 
Чтобы лень к тебе дорогу не нашла.
- Какое же верное средство есть от лени? (Трудиться)
- Что означает выражение “дом есть лицо хозяина”? (По дому всегда судят о людях, которые в нём живут. 
Если в доме чисто, значит, здесь живут чистоплотные, бережливые, трудолюбивые, старательные люди). 
Показ картинки с комнатой, где всё валяется.
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- Какие люди живут здесь? (Ленивые, грязнули)
Внимательно послушайте стихотворение Г.Мамлина “Серёжа ищет карандаш”.
Сегодня в доме ералаш:
Серёжа ищет карандаш.
Я положил его в буфет,
Кто карандаш мой трогал?
У нас порядка в доме нет! – 
Сказал он маме строго
Вооружился кочергой 
Для поисков Серёжа
И для начала он ногой
Котёнка пнул в прихожей
Искал в шкафу, вставал на стул
Ничком ложился на пол,
Он под диваны заглянул,
Он с полки вазочку смахнул
И стол он поцарапал.
Поднялся в доме ураган
Упал со шкафа чемодан,
И понеслись под потолком
Подушки, Брема толстый том,
Тетрадки и газеты и прочие предметы.
- Как Серёжа искал карандаш? (Он всё разбросал)
- Кто пострадал от его действий?
- Будет ли порядок в доме при таком поведении мальчика?
Показ картинки с комнатой, где всё аккуратно прибрано.
- Какие люди живут здесь? (Аккуратные, трудолюбивые)
У хороших хозяев тёплый, гостеприимный, уютный дом. В такой дом всегда хочется прийти, потому, что в нём 
царит доброжелательная атмосфера. Наверно всякий человек стремится к тому, чтобы у него был такой дом. 
Добиться этого может каждый, но кирпичики своего дома надо закладывать уже сейчас. Кто научился многое 
делать сам, тот никогда не будет в тягость другим и не окажется беспомощным.
-Правила трудолюбивого школьника.
А сейчас давайте разберём правила трудолюбивого школьника.
1. Красиво застилай свою постель и делай это каждое утро.
2. После занятий убирай книги и другие учебные принадлежности на своё место.
3. Если насорил – собери мусор, вытри пыль.
4. Следи за своими вещами, чистотой обуви.
3.Итог занятия.
- Кого в группе можно назвать самым трудолюбивым?
- Кого в группе можно назвать ленивым?

1.Не сиди, сложа руки – не будет и скуки. 
2.Была бы охота – будет ладиться работа. 
3.Что означает выражение “дом есть лицо хозяина”? 
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ШЕРШАТОВА РАЙХАН ЕЛМАХАНОВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы
Мәншүк Мәметова атындағы негізгі мектебі. 

Математика пәнінің мұғалімі

Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы :  Ондық бөлшектерді натурал санға көбейту.  Ондық бөлшектерді көбейту.

Бөлім 5.3В Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні:   Шершатова Р

Сынып: 5 Қатысқан оқушы саны: Қатыспаған оқушы саны:

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

5,1,2,28.Ондық бөлшектерді натурал санғажәне ондық бөлшекке көбейтуді
орындау;

Сабақтың мақсаты

Барлық оқушылар үшін: Ондық бөлшектерді натурал санға көбейту 
ежелерін біледі
Көпшілік оқушылар үшін: Ондық бөлшектерді натурал санға көбейтуді 
біледі
Кейбір оқушылар үшін:Ондық бөлшектерді натурал санға және ондық 
бөлшекке көбейтуді біледі.

Сабақтың 
кезеңі

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау

Сабақтың 
басы

Ұйымдастыру.
Үй тапсырмасын сұрау.
Ой қозғау:
Көбейтумен алмастыр және 
есепте;
8,54+8,54+8,54+8,54=8,54*4=34,16
0,13+0,13+0,13+0,13+0,13 
=0,13*5=0,65

Оқушылар:
Сұрақтарға жауап береді, 
өтілген тақырыпты еске 
түсіреді;
Ондық бөлшектердінатурал 
санға көбейтуді орындайды.

 Ондық бөлшектерді көбейтуді  
орындайды.

Ынталандырушы
сөздер арқылы

Сабақтың
ортасы 

Ондық бөлшекті натурал санға 
көбейту үшін:
1.Үтірге назар аудармай,натурал 
сандарды көбейтуді орындау керек.
2.Ондық бөлшекте үтірден кейін 
неше цифр тұрса,шыққан нәтижеде 
сонша цифрды оң жақтан үтірмен 
айырып бөлу керек.
Ондық бөлшектерді көбейту үшін:
1.Үтірге мән бермей ондық 
бөлшектерді натурал сандар сияқты 
көбейту
2.Шыққан нәтиженің оң жағынан,екі
көбейткіштің үтірден кейін қанша 
цифры болса,сонша орыннан кейін 
үтір айыру қажет.

Сұрақтарға жауап береді, 
өтілген тақырыпты еске 
түсіреді;
Ондық бөлшекті натурал санға  
көбейтуді орындайды. 

Оқушылардың
сабаққа  қатысу
белсенділігіне
қарай
«Мадақтау
сөздері»  әдісі
арқылы бірін-бірі
бағалайды.
Жарайсың!,
Керемет!,
Жақсы!,
Талпын!,.
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Жалпы
сыныптық

жұмыс

Көбейтуді орындаңдар:
1. 7×0,08=0,56
2. 0,91×0,2=0,182
3. 3,52×0,1=0,352
4. 0,61×0,023=0,01403
5. 0,14×0,25=0,035
6. 16,03×0,6=9,618

Дискриптор:
 1.Натурал санды ондық бөлшекке 
көбейтеу
2.Ондық бөлшекті ондық бөлшекке 
көбейту

Есептің берілгенін дәптерге 
жазып, тапсырманы орындайды

Мұғалім 
оқушыларға 
дұрыс жауапты 
ұсынады, 
оқушылар өзін 
өзі бағалайды

Жеке
жұмыс

№672-есеп
1)1,3×1,2 = 1,56
2) 2,7×5,3= 14,31
3)1,28×4,9 =6,272
4) 0,467×2,4 =1,1208
5)18,2×6,1 =111,02
6) 9,05×2,3 = 20,815
7)11,07×0,63= 6,9741
 8)29,1×4,5 =130,95
9)0,782×1,4 = 0,782

Оқулықпен жұмыс жасайды, 
деңгейлік тапсырмаларды 
орындайды

Смайликтер 
арқылы 
оқушылар 
бір-бірін 
тексереді

Сабақтың
соңы

Сабақты қорытындылау. 
Оқушыларға сұрақтар қою
1)Ондық бөлшектерді натурал санға 
қалай көбейтеміз?
2)Натурал санға ондық бөлшекті 
көбейткенде үтір қалай қойылады?
3)ондық бөлшектерді көбейткенде 
үтір қалай қойылады.

Үй тапсырмасы: 
№ 661,№ 672-есеп
Сабақты қорытындылау:
Сабақ соңында оқушылар 
рефлексия жүргізеді:

стикерге 
рефлексия 
жазып, табыс 
ағашына 
жапсыру

САДЫКАНОВА ЖАНЕРКЕ ЖАКАНБЕКОВНА
Информатика пәнінің мұғалімі, педагог-сарапшы

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Дихан ауылы
Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектебі

№1 Күні: 9    1 - сабақ
Сабақтың 
тақырыбы:

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.

Сілтеме 9-сынып оқулығы. электрондық оқулық, презентация
Жалпы мақсаттар  Оқушыларды қауіпсіздік ережесімен, компьютер сыныбында өзін-өзі алып

жүру ережелерімен, көз жаттығуларымен, төтенше жағдайдағы іс-әрекет
ережелері туралы түсінік қалыптастыру.

Оқыту нәтижесі Қауіпсіздік техника ережесін сақтай алады және көз жаттығуын, төтенше жағдайдағы іс
–әрекетті қолдана алады. 

Сабақтың әдісі     Баяндау, сұрақ-жауап, диалог, тест жұмысы , топпен жұмыс, АКТ, қолдану, 
электронды оқулықпен жұмыс, «Блум таксономиясы», Сын тұрғысынан ойлау («Ой 
тастау», », «Қызығушылығын ояту», «Суретпен жұмыс», «Топтастыру» , «Ортадағы 
қаламсап»,  «ББҮ» )
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Жалпы Білу:  Кіріспе.
Түсіну: Мағынаны тану
Қолдану: Оқулықпен жұмыс
Талдау: Тест жұмысы
Жинақтау: ББҮ
Бағалау:  Топ басшысы бағалайды

Сабақ барысы
Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті
3 минут

Психология
лық дайындық

10 минут

2 минут

14  минут

5 минут

3 минут

4 минут

1 минут

1 минут

2 минут

Сыныппен сәлемдесу.
Сыныпты ұйымдастыру (оқушыларды тексеру, аудиторияны қалыпқа келтіру)
Сергіту сәті  «Есімдерінің мағынасын айту» (бір-біріне тізбектей отырып айтады)
Оқушыларды түстер арқылы топқа бөлу.
Оқушыларды бүгінгі сабақтың тақырыбымен және мақсатымен таныстыру.
 «Білу»
 І. Кіріспе.

ІІІ. Жаңа сабақ.
«Түсіну»
 Мағынаны тану ( суреттер  арқылы оқушыларға «Ой тастау»)
«Қолдану»
  Оқулықпен жұмыс жасаймыз
№1 топқа тапсырма. Жалпы қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар қандай ? 
            (суретпен, сызбамен қорғау)
№2 топқа тапсырма. Апат жағдайындағы қауіпсіздік талаптар . 
           ( топтастыру, оқушылар акт тақтаға жазады )
№3  топқа тапсырма. Алғашқы медициналық көмек көрсету.     
           (Флипчартқа  өз ойларын жазып пікірлесу)
Сергіту сәті. «Қызылөрік»
«Талдау»
Бекіту.
«Ортадағы қаламсап»                                                         
Қауіпсіздік техника ережелерін бір сөйлемнен кезектесіп айтып шығады.
«Жинақтау»
ББҮ
Қауіпсіздік техника ережелеінің  қоғамдағы рөлі қандай екенін білдіңдер? Бүгін нені 
ойға түйдіңдер?
 Ең маңыздысы қайсы екен?

Қорытынды. 
Өзім:   білгім келеді дегенге электронды жүйеге көшу туралы мағлұмат беру.
Бағалау.
Топ басшысы бағалайды. Дайын бағалау парақшасы сабақ басында таратылады. 
Үйге тапсырма. 1.Тақырып бойынша тест  жасау.
Рефлексия.
Алған әсерлерін стикерге жазу. (Стикермен бағалау)
Қосымша тапсырмалар:
Қауіпсіздік ережесілерін суретпен бейнелеу. (флипчартта).
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РАКУЛОВА НАГИМА МУХАНБЕТЖАНОВНА
Жамбылская область, Байзакский район, Основная школа имени Маншук Маметовой

Учитель русского языка и литературы

Дата:                                                                          Класс: 7    урок  
Тема: Синтаксис.  Пунктуация. Развитие речи.
Цель урока: закрепить знания по теме«Синтаксис, пунктуация, культура речи.» и уметь 

применять их на практике.
Задачи:
1) закреплять умения находить главные и второстепенные члены предложения, 
расставлять  в предложениях знаки препинания;
2)Развивать умения планировать, контролировать, регулировать и анализировать 
собственную учебную деятельность; развивать речь, словарный запас;
3)Создавать у учащихся положительную мотивацию к уроку русского языка путём 
вовлечения каждого в активную деятельность.

Ожидаемый 
результат 

совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки;, умение работать в 
команде, личная и социальная ответственность, коммуникативные умения); 
воспитывать дисциплинированнсть, ответственность, чувство товарищества, 
добросовествность.

Деятельность учителя Деятельность
обучающихся

3 мин. I. Организационный момент. Приветствует учеников. Для создания 
психологической атмосферы проводит игру «Комплимент».

Ученики делятся 
на группы. 
Осмысливают 
поставленную 
цель.

10 мин. II. Проверка пройденного материала. 
По методу «Поп-корн» осуществляет проверку домашней работы.
Раздаются по рядам на листах записанные словарные слова с пропущенными

буквами.
Слов сл.

Ап..льсин
Б..нокль
Б..лкон

Б..рюзовый
В..кзал

От..всюду
Грамм..тный

Пос..тить
Б..седовать

В..склицательный
Вставьте  пропущенные  буквы  в  словах:
   КО…ЬБА
  ВОСКЛ…ЦАТЕЛЬНЫЙ
    КОЛО…НА
  МОЛО…ЬБА
            Б…ГРОВЫЙ
        РЮ…ЗАК
     ПРО…ЬБА 
          Б…НОКЛЬ
             …ЖЕЧЬ

Демонстрируют 
свои знания, 
умения по 
домашней работе.

20 мин. III. Актуализация знаний.
Постановка цели урока. Мотивация изучения материала. Осуществляет усвоение нового 
материала.
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Контролирует выполнение записей учащимися.
Работая в группах, ученики самостоятельно изучают новый материал.
Синтаксис – слово греческое: составление, построение, порядок

РАБОТА В группа. Задание 1 :  из слов 1 и 2 колонки  составтье словосочетания, запишите их,
вставляя пропущенные буквы и выделяя орфограммы (2 человека у доски)
 Пр_красные
 Кое(с)чем
 Кое(что)
 И_ку_твенные
 Подкрад_вается
 Пр_граждён
 (Древне)русские
 Пр_влеч(?)
 Серебря_ый

 м_териалы
 р_стки пшениц_
 (не)согласиться
 об_яснить 
 вн_мание
 с (юго)запада
 зар_слями 
 пр_дания
 бр_слет

Задание  2:  Что же из этих слов можно составить?
Слова связываются в цепочку, из них получаются словосочетания и предложения. Уч-ся 
составляют словосочетания и записывают в тетради:
СОВЙ УМ и предложение У ТЕБЯ У САМОГО СВОЙ УМ.
-Что у нас получилось? Название сказки В.И.Даля.
Итак, синтаксис-это 

10 мин. IV.Итог урока. Самооценка учащимися результатов своей учебной 
деятельности.
Одаренные дети составляют «Синкевейн»
Организует систематизацию и обобщение совместных достижений. 
Организует индивидуальную работу по личным достижениям.
Закрепление урока
 Проводит рефлексию.
- Понравился ли вам урок?
- Что было трудным для вас?
- Что вам больше понравилось?

Оценивают работу 
своих 
одноклассников.
На стикерах 
записывают свое 
мнение по поводу 
урока.

 2 мин. Объясняет особенности выполнения домашней работы. Записывают 
домашнюю работу 
в дневниках.

Дополнительная информация

дифференциация. Как вы 
планируете поддерживать 
учащихся? Как вы планируете 
стимулировать способных 
учащихся

оценивание. Как вы планируете 
увидеть приобретенные знания 
учащихся?

межпредметные связи, соблюдение 
СанПиН ИКТ компетентность. Связи 
с ценностями

Рефлексия.
были ли цели обучения 
реалистичными? 
Что учащиеся сегодня узнали? 
На что было направлено 
обучение? 
Хорошо ли сработала 
запланированная 
дифференциация? 
Выдерживалось ли время 
обучения? 
Какие изменения из данного    
плана я реализовал и почему?

  Проводит рефлексию.
-Какую цель мы поставили сегодня на уроке?
-Достигли мы целей, которые ставили в начале урока?
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Итоговая оценка
Какие два аспекта в обучении 
прошли очень хорошо( с учетом 
преподавания и учения)?

Какие два обстоятельства могли 
бы улучшить урок( с учетом 
преподавания и учения)?

Что узнал об учениках в целом 
или отдельных лицах?

1.

2.

1.

2.

ТҮРЛІ ЖАСТАҒЫЛАРДЫ ОҚЫТУ  ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

УРАЗБЕКОВА АҚМАРАЛ ЕЛЕУСІЗҚЫЗЫ
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы
Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектеп

Бастауыш сынып мұғалімі
 

Кіші мектеп жасы (6 – 10 жас). Алты жастағы баланы өмірдегі үлкен өзгеріс күтеді. Мектеп жасына өту
оның  іс-әрекетіндегі,  қарым-қатынасындағы,  басқа  адамдармен  қатынасындағы  өзгерістермен  байланысты.
Жетекші іс-әрекет – оқу болады, жаңа міндеттер пайда болады, айналадағылармен қатынас- та жаңа деңгейге
көтеріледі.

Биологиялық жағынан алғанда кіші мектеп жасындағылардың бой өсуінің жылдамдығы азаяды, салмақ
қосу көбейеді; қаңқасы сүйектенеді, бірақ бұл процесс әлі де болса аяқталмайды. Бұлшық ет жүйесі қарқынды
дамиды,  білектің  ұсақ  бұлшық  еттерінің  дамуына  байланысты бала  жазу,  сызу сияқты қимылдарды бекем
орындауға мүмкіндік алады.

Осы жаста нерв жүйесі жетіле түседі, мидың үлкен жарты шарларының қызметтері қарқынды дамиды,
ми қабының талдау және синтездеу қызметі  күшейеді.  Ми салмағы үлкен  адамдікіне  жақындайды, орташа
алғанда 1400 г. құрайды. Баланың психикасы жылдам дамиды. Сезім мүшелері жұмысының дәлдігі артады.

Кіші  мектеп  жасындағы  оқушының  танымдық  іс-әрекеті  негізінен  оқу  процесінде  жүреді.  Қарым-
қатынас сферасының кеңеюі де маңызды роль атқарады. Осы жастағы оқушыларда қалыптастыру және дамыту
қажет болатын жылдам жүретін даму,  жаңа сапалардың көптігі  педагогтарға  барлық оқу-тәрбие іс-әрекетін
қатаң түрде мақсатты жүргізуді міндеттейді.

Орта мектеп жасы (10-11-ден 15 жасқа дейін) – балалықтан жастыққа өтпелі кезең. Ол мектептегі оқудың
екінші  сатысына  дәл  келеді  және  организмнің  терең  өзгерістерімен  және  өмірлік  іс-әрекеттердің  жалпы
көтерілуімен сипатталады. Бұл кезең жеткіншек үшін де, айналасындағылар үшін де күрделі кезең. Бұл жаста
бойдың  тез  өсуі  жүреді  (ұлдар  әсіресе  15  жасында,  қыздар  13  жасында),  қаңқаның  сүйектену  процесі
жалғасады, сүйектер берік, қатты бола түседі. 

Бұлшық ет күші жылдам өседі. Ішкі органдардың өсуі  бірқалыпты жүрмейді, қан тамырларының өсуі
жүрек  өсуінен  кейіндеп  қалады,  сол  себептен  оның  жұмысы  бұзылып,  жүрек  соғуы  жылдамдайды.  Дене
дамуының бір  қалыпты жүрмеуі  жеткіншектің сыртынан білініп тұрады:  ол  шамадан  тыс қолын сермелеп,
жүргенде теңселуі мүмкін, қозғалысы қалыпсыз.

Жеткіншектік  жастың  өзіндік  ерекшелігі  –  организмнің  жыныстық  жетілуі.  Қыздарда  ол  11  жастан,
ұлдарда 12 – 13 жастан басталады.

Бұл жаста да нерв жүйесінің дамуы жалғасады, жеткіншектің миы салмағы мен көлемі жағынан үлкен
адамдікінен айырмашылығы көп болмайды, сананың ролі артады.

Орта мектеп жасындағы жеткіншектің қабылдауы кіші мектеп жасымен салыстырғанда едәуір мақсатты,
жоспарлы және ұйымдасқан кезде ол тереңдігімен таң қалдырса, кейде тым қарапайым болады. Айналадағы
ортаны қабылдау мен оқу материалын байланыстыра алмау – осы жастағы балалардың ерекшелігі.

Жеткіншек назарының ерекшелігі – оның таңдамалылығы, яғни қызық сабақтар немесе қызық жұмыстар
оқушыны бірден тартып әкетеді. Бірақ жылдам қозу, әсіресе қызығушылық оның назарын тез аударуға мәжбүр
етеді. Жеткіншектік кезеңде ойлау әрекетінде де даму жүреді. Ойлау жүйелі, тізбекті, жетілген бола түседі.
Абстрактілі  ойлауға  бейімдік  арта  түседі,  сыни  тұрғыдан ойлау пайда  болады.  Ол мұғалім  немесе  оқулық
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беделіне нық сеніммен қарамайды, өз пікірі болады, пікірталасқа, қарсылық жасауға бейім болады. Орта мектеп
жасы шығармашылық ойлауды дамытуға өте қолайлы.

Ойлаудың  дамуы  жеткіншектің  сөйлеуінің  өзгерісімен  байланыста  жүреді.  Сөйлемдері  бейнелі,
мазмұнды бола түседі.  Жеткіншектік  жаста  тұлғаның адамгершілік  және  әлеуметтік  қалыптасуы  қарқынды
жүреді, бірақ оқушы басшылыққа алатын дүниеге көзқарас, адамгершілік идеалдар, бағалау жүйесі, моральдық
принциптер әлі болса да берік қалыптаспаған, достарының пікірі мен өмір қайшылығынан тез бұзылады.

Орта мектеп жасындағы балалардың тәрбиесі – қазіргі кездегі ең күрделі мәселелердің бірі. Педагогтарға
осы жас  ерекшеліктерін  терең меңгеру,  өзін  баланың орнына қоя білу міндеті  қойылады.  Жеткіншек пікір
алмасуда  дәлелдерге  мойын  ұсынады.  мектеп  өмірін  демократияландыру,  ұжымды,  айналысатын  істерді,
оқылатын пәндерді, оқу орнын еркін таңдау – мұның бәрі жеткіншектің өзін-өзі көрсетуіне, үлкендермен және
құрдастарымен тіл табысуына жетелейді, осының бәрі нәтижесінде адамгершілік және әлеуметтік қасиеттердің
қалыптасуына әкеледі.

Ересек мектеп жасы (15 – 18 жас). Бұл жаста жалпы деңгейде адамның дене дамуы аяқталады: бой өсуі
мен  қаңқаның  сүйектенуі  аяқталады,  бұлшық  ет  күші  өседі,  осы  жастағылар  жоғары  дене  жүктемелерін
орындай алады.  Қан  қысымы  қалыпқа  түседі,  ішкі  секреция  бездері  қалыпты жұмыс жасайды.  Осы жаста
жыныстық жетілу аяқталады. 

Мидың, оның үлкен жарты шарлары қабығының дамуы жалғасады.  Организмнің жалпы пісіп-жетілуі
жалғасады.

Жастық шақ – бұл дүниеге көзқарастың, мінез-құлықтың, өмірлік бағдардың қалыптасу кезеңі, өзіндік
сананың белсенді өсуі, ізденіс, үміт, армандау уақыты.

Жоғары  сынып  оқушыларында  оқу  пәндеріне  деген  қатынас  таңдамалы  болады.  Қабылдау  –
мақсаттылықпен,  назар  –  тұрақтылықпен,  ес-  логикалық  сипатпен  сипатталады.  Ойлау  қабілеті  біртіндеп
теориялық және сыни бағытқа ие бола бастайды.

Жоғары сынып оқушыларының ойлау қабілеті  гүлдену кезеңінде болады, олар табиғат пен қоғамдық
өмір құбылыстарының мәнін білуге, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін түсіндіруге ұмтылады.

Егер  жеткіншектер  дене  күшін  көбірек  бағаласа,  жоғарғы сыныптықтар  интеллектуалдық  сапаларды
жоғары қояды. Осы жаста адамды кешенді бағалау білігі қалыптасады, ақылы мен дене күші үйлесімді дамыған
адамдарға табынады, оларға еліктеу өзін-өзі тәрбиелеуге ынталандырады.

Жастық  кезеңде  этикалық  мәселелерге  қызығушылық  күшейеді.  Мінез-құлықта  саналы  мотивтер
күшейеді. Тұлғаның ұжымдағы жағдайы, ұжым мүшелері арасындағы қатынас сипаты маңызды орын алады.

* * * * *

THE DIFFERENCE BETWEEN BRITISH DIALECTS AND ACCENTS

АЛЬМЕНОВ АЛМАС ҚАНАТБЕКҰЛЫ
Нұр-Сұлтан қаласы, «Астана» - Республикалық медициналық академия

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

A dialect is a term used to describe the words that are spoken, while an accent is defined as the way in which
these words are pronounced. What we say and how we say it is shaped and moulded due to several factors: where we
live; how our parents spoke; and how old we are to name but a few. Our accent and dialect act as identifiers, orally
linking us to a particular part of the world at a specific point in our lives. Many visitors to the UK regard the ‘Queen’s
English’ as the quintessential British accent. However, according to Expedia’s Accent map of the British Isles, there are
56 recognised British accents across the UK and Ireland ranging from the famous Cockney twang to the West Country
burr.

When travelling through Britain, you will undoubtedly encounter the North/South divide: the point upon which
the same word is pronounced in a different way, or different words are used to describe the same thing. So what should
you look out for when crossing the border from the North to the South of England?

British Dialects
Expressions:  In the North of England people often use expressions such as ‘pet’, ‘love’ and ‘chuck’ as terms of

endearment
For example:  “Hi pet, nice to see you”   “You’re welcome love”  “What’s up chuck?”
Such  expressions  are  used  less  frequently  in  the  South  and  may be  construed  as  too  personal/informal  to

Southern dwellers.
For further examples of region specific vocabulary, check out the Mirror’s list of local lingo.
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Words:  There are several words in the English language which people in different parts of the world use to
describe the same thing. Nowhere is this more prevalent than in the divided dining language: the ‘tea’  vs ‘dinner’
debate.

What do you call your evening meal?
Up North, ‘dinner’ means lunch and ‘tea’ is the name given to the last meal of the day.
Conversely, down South, ‘dinner’ is the last meal of the day, while ‘tea’ generally refers to an afternoon tea of

scones and dainty sandwiches.
British Accents
One  of  the  most  noticeable  differences  in  accent  between  the  North  and  the  South  of  England  is  the

pronunciation of words like ‘bath’ and ‘grass’.
When travelling through the North of England, people will say the words ‘bath’ and ‘grass’ using the short

vowel sound ‘a’ (the same ‘a’ sound used in words like ‘cat’).
Unlike their Northern neighbours, Southerners tend to adopt the long vowel sound ‘ah’ when pronouncing the

words ‘bath’ and ‘grass’.
To hear how the word ‘bath’ is pronounced differently throughout the country, check out the British Library’s

phonological variation map of the UK.
Which Accent should you Adopt when Learning to Speak English?
Generally, what we say and how we say it is a subconscious decision. 
However, it can and should be adapted and developed to suit certain situations where our accent and dialect are

open to scrutiny, such as in job interviews and public speeches. 
In times like these, when you want to sound intelligent and be trusted, it is considered best to adopt a speaking

style similar to  the Queen’s English.  Then again, any accent as long as it is not too broad is also more than acceptable.
If you are thinking about studying English in the UK, browse through our fantastic range of courses, or contact

us today for more information.
* * * * *

ЖАРЫЛКАПОВА ЗЕЙНФУРАТ САТИНБЕКОВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы
Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектеп

Тарих пәнінің мұғалімі

 8 сынып Қазақстан тарихы 
Тақырыбы
1 сабақ  

Кіріспе. XVIII ғ.1-ширегіндегі.Қазақ хандығының ішкі және сыртқы 
жағдайы.

Мақсаты Қазақ әдебиеті қызметі туралы ұғымдарын қалыптастыру

Күтілетін нәтиже Қазақстанның 18 ғасырдағы қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайымен 
танысып,.топпен  жұмыс  жасап  үйренеді.

7 модульдің 
қолданылуы

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  бағалау және оқуды  
бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”,  “Оқытуды басқару және 
көшбасшылық”.

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Кім жылдам,Миға шабуыл,Жигсо, Ойлан тап,Эссе

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук

Сабақ барысы Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі
Оқушыларды сапқа тұрғызып, 1-4 
дейін санау арқылы  топқа бөлу
Алтын ереже құру  қажеттігі туралы 
айту.
Әр топқа бағалау парағын таратып 
беру.
Фигуралармен бағалау әдісімен 
бағалау үшін фигуралар  таратып беру

Оқушылар топқа бөлініп, өз 
топбасшыларын сайлайды.
Топ ішінде тәртіп ережелері талданып ,
сол арқылы сыныптың алтын ережесін 
құрады.
Бағалау парағы арқылы топбасшылар 
өз топ мүшелерін бағалап отырады.
Фигуралар  арқылы топтар өзара 
бағалайды.
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Тренинг
«Сандарды бейнеле» ойыны 
арқылы психологиялық ахуалды 
жақсарту

Әртоп өздеріне берілген сандарды дене
мүшелерімен,қимылымен бейнелеу.

Білу 
Миға шабуыл
Интерактивті тақтаға 
«Қайталау–оқу айнасы»  
әр түрлі  деңгейдегі 
сұрақтар беріледі, 

Интерактивті тақтадағы сұрақтар 
арқылы оқушылардың кезекпен жауап 
беруі сұралады.

Оқушылар интерактивті тақтадан кез-
келген ұяшықты таңдайды да,топ 
мүшелері кезектесіп жауап береді. 
Оқушылар еске түсіреді, талдайды.

Түсіну
Қазақ хандығының 
ішкі және сыртқы 
жағдайы.
»  Постермен   өткен 
тақырыпты қорғау

Осы көрстелген жаңа тақырыпты 
оқушыларға жинақтау үшін  жаңа 
материалдарға байланысты ресурстар 
беру, өз бетерінше дайындық 
жасату.Кітаппен жұмыс жасату Постер
арқылы тақырыптарын қорғату

Оқушылардың мақсаты мұғалімді 
тыңдау, өз ойлары мен пікірлерін айту
Постер арқылы бар білімдерін  топпен 
талқылап отаға  топтан оқушы шығып, 
тапсырманы постер арқылы қорғайды 
және өз пікірлерін ортаға салады., бір-
біріне түсіндіреді, тақырыпты  
жинақтайды 

Қолдану
Жигсо пайдалану 
1 топ Тарих туралы

Оқушылар көлемді мәтінді әрқайсысы 
жеке-жеке топ ішінде оқып шығып 
топпен талқылайды, сосын топтар 
құрамы өзгертіліп, құрамында әр 
бастапқы топтан бір белсенді оқушы 
бар жаңа (сарапшылар тобы) топтар 
құрылды.Құрылған сарапшы топ 
берілген  тапсырмаларды біріге  
талқылап орындайды Осыдан кейін 
олар өз топтарына қайта оралып, 
өздерінің  бұрынғы топтағы достарына
кезекпен өз жанұяларында түсінген 
материалдарын  тиянақты түрде 
жеткізіп, үйрет керек

Оқушылардың мұндағы мақсаты 
берілген тапсырманы өздері талқылап , 
өз ой-пікірлерімен санаса білу
Топпен жұмыс жасау

Талдау
Ойлан тап

Әр топқа тапсырма 
бойыншатапсырмалар таратылады

Әр топтан оқушы шығып жаттығулар 
орындайды

Жинақтау 
Эссе 

Әдибиет туралы топ бойынша Эссе 
жазу, жинақтайды, бір-бірін бағалайды

Оқушылардың мақсаты берілген 
тақырыпқа арнап өз ойларын жеткізу

 Бағалау
Бағалау шкаласы мен 
бағалау парақтарын 
тарату

Әр топқа бағалау парақтарын тарату, 
бағалау шкаласын тақтаға ілу керек

Әр топ бағалау парақшасын өздерін 
бағалайды 

Рефлексия Екі жұлдыз , бір тілек
Стикерлерді толтыру
Оқушылар бүгінгі сабаққа деген 
ойынын стикерге жазып, тақтаға іледі 
(2 мин)
ББҮ кестесін толтыру

Оқушылар кері байланыс арқылы 
өздерінің сабақтан алған әсерлерін, 
ұсыныс, тілектерін жазады.

Үйге тапсырма Өлеңді мәнерлеп оқу. 
«Менің Отаным 
Қазақстан»тақырыбына кітапша , 
альбом жасау.
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КАБЛАНОВА ЗУБАЙРА АЛИБЕКОВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы,
  Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектеп.

Бастауыш сынып мұғалімі

Қысқа мерзімді жоспар

      Бөлім: Аудан. Шамалар
Мұғалімнің  аты-жөні Кабланова Зубайра Алибековна 
Күні: 15.12.2021ж
Сынып: 3 Қатысушылар саны: 14 Қатыс

паған
дар 
саны:

Сабақтың тақырыбы Көбейтудің үлестірімділік қасиеті
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 
мақсаттары

3.1.2.3** көбейтудің үлестірімділік, терімділік қасиеттерін тиімді 
есептеулер жүргізу үшін қолдану

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: көбейтудің үлестірімділік қасиеттін тиімді 
есептеулер жүргізу үшін қолдана алады.
Көптеген оқушылар: қосындыны санға көбейтуді бірнеше тәсілмен 
орындай алады.    
Кейбір оқушылар: тақырыпқа сай тапсырмалар құрастыра алады.  

 Сабақтың барысы
Сабақтың 
кезеңі/ уақыт

Педагогтің  әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Ұйымдастыру, 
өзін –
өзі тексеру
Өткен білімді 
еске түсіру

5 мин

Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру мақсатында  өлең айтып, 
қимылын жасайды.
Амансыңба, Көк аспан!
Амансыңба, Жер ана!
Амансыңба, достарым!
Сендерді көрсем қуанам.

Өткен білімді еске түсіру:
Үйге берілген оқу тапсырмасын тексеру. 
2,3-тапсырма 70-бет

Топқа бөліну «Таңдау» әдісімен фигуралар 
суретін алғызу арқылы жүреді. 

Жаңа тақырыпты ашу «Сұрақ-жауап» 
әдісімен өтеді:
-Біз өткен сабақта қандай тапсырмалар 
орындадық?
-Дөңгелек сандарды қалай көбейтіп, бөлеміз? 
Бір-бір мысал жазып, мәнін табыңдар.
-Келтірген мысалдағы сандардың орнын 
ауыстырып көбейтіңдер. 
-Біз көбейтудің қандай заңы еді?
-Иә, көбейтудің орын ауыстырымдылық заңы.
-Ал бүгінгі сабағымызда көбейтудің 
үлестірімділік  заңын үйренетін боламыз.

Ширату 
жаттығуын 
жасайды.

Тапсырманы 
тексертеді. 

Топқа бірігеді.
Сұрақтарға жауап
береді. 
-Тақырыпты 
ашады. 

Оқу 
тапсырмасын 
орындаған, 
сұрақтарға 
жауап берген 
оқушыны 
«Ауызша 
мадақтау» 
әдісімен 
бағалау. 
Жауабын 
толықтыру, 
тиімді кері 
байланыс 
жасау.

Жаңа білім (Ұ, Д) 1- тапсырмада дәптермен жұмыс Тапсырмалар Дескриптор: Оқулық, 
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15 мин

2 мин

Бекіту
18 мин

жүзеге асады.
1) Гүлбақтағы алаң гүлзармен 
безендірілген.
Бағбанға гүлбақта қанша гүлзар бар екенін 
санап шығу керек. Сызбаға қара. Әр жағдайда 
есептеудің қалай орындалғанын түсіндір.

2) Тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі 
тәсілмен қалай тапқаныңды түсіндір.
Р=(3+5)*2=16 (см)
Р=3*2+5*2=6+10=16(см)

3) Есепте.
(20+30)*5=50*5=250        (5+4)*70=630
(70+20)*4=90*4=360        (3+4)*30=210
(20+10)*6=30*6=180        (20+10)*8=240
(40+30)*2=70*2=140        (5+3)*10=80

Саралау тәсілі: «Жұмыртқа жинау»  әдіс-
тәсілі арқылы жүзеге асады

Кейбір оқушыға:
- Тақырыпқа сай тапсырмалар құрастыр.

Сергіту сәтінде тақпақ айтып,  билеп 
сергиді.
Жоғары қарап күн көрдім,
Төмен қарап жер көрдім.
Оңға, солға бұрылып,
Егеменді ел көрдім.

 (Т)  2- тапсырма дәптермен жұмыс.
4) Гүлзарлардың периметрін әртүрлі тәсілмен 
тап.
Р1=(4+6)*2=20 (см)
Р1=4*2+6*2=8+12=20(см)
Р2=(10+20)*2=60 (м)
Р2=10*2+20*2=20+40=60(м)
6) Тіктөртбұрыштың периметрі-20см, ал 
ұзындығы -6см. Тіктөртбұрыштың енін тап.

АВ=20:2-6=4(см)

орындайды. 

Билеп сергиді.

Тапсырма 
орындайды.

Сызбадағы 
есептеудің 
қалай 
орындалғанын
түсіндіреді-1 
балл.
Тіктөртбұрыш
-тың 
периметрін 
әртүрлі 
тәсілмен 
табуды 
түсіндіреді-2 
балл.
- Өрнектердің 
мәнін 
көбейтудің 
үлестірімділік 
заңын 
пайдаланып 
есептейді-
2балл.

Дескриптор:
Гүлзарлардың 
периметрін 
әртүрлі 
тәсілмен 
табады-1балл. 
Тіктөртбұрыш
тың периметрі
арқылы енін 
табады-2балл. 
 Есептің 
шартын 
жазады, 
шешуін, 
жауабын 
табады-2балл.

дәптер, 
тақта, 

Оқулық, 
дәптер, 
жеке 
жұмыс
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Ж: Тіктөртбұрыштың ені 4см.
7) Біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан 
отырғызды. Оушылардың жартысы қайың, 
ширек бөлігі жөке, қалғандары үйеңкі 
отырғызды. Мектепте 800 оқушы бар. Неше 
бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі 
отырғызды?
Қайың-?, ½ бөлігі
Жөке-?, ¼ бөлігі                  800
Үйеңкі-?, қалған бөлігі
Ш: 800:2=400(қайың)
800:4=200(жөке)
800-400-200=200 (үйеңкі)
Ж: 400 бала қайың, 200 жөке, 200 үйеңкі 
отырғызды. 

Кері байланыс
5 мин

Кері байланыс: 
«Ойды аяқта»  әдісі бойынша өтеді.

Оқу тапсырмасы: 5-тапсырма 72-бет

Кері байланыс 
жасайды.

ҚБ қойылады. Кері 
байланыс 
парағы

МАМЫРБАЕВА ГУЛЬМИРА СЕРИКОВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы

Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектеп
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Қысқамерзімді жоспар

Бөлім: V бөлім. Білім. Ғылым. Инновация
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Білімдіден шыққан сөз
Оқу бағдарламасына сәйкес 
оқу мақсаты

10.2.3.1 көпшілікке арналған очерктің құрылымы мен рәсімделуін білу, 
жанрлық ерекшеліктерін талдау;
10.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты 
іріктей отырып, түртіп жазу (конспектілеу)

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
көпшілікке арналған очерктің құрылымы мен рәсімделуін біледі.
Көпшілік оқушылар үшін:
жанрлық ерекшеліктерін талдайды
Кейбір оқушылар үшін:
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктей
отырып, түртіп жазады (конспектілейді)

Құндылықтарға баулу:  «Мәңгілік  ел»  жалпыұлттық  идеясы  бойынша  «Жалпыға  бірдей  еңбек
қоғамы» құндылығына  баулу.  Бұл  арқылы  оқушыларда  шығармашылық
және  сын  тұрғысынан  ойлауы,  функционалдық  сауаттылығы,  қарым-
қатынас жасау қабілеті  мен жауапкершілігі  артады.  Сонымен қатар өмір
бойы  оқуға,  еңбеу  етуге,  Қазақстандық  патриотизм  және  азаматтық
жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады.

Сабақтың барысы:
Сабақ

кезеңі/Уақыты
Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті
Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылықты

Ұйымдастыру
кезеңі:

Оқушыларды
топтарға

Мақсаты: 
оқушылар бойында

Фигуралар салынған
конверт
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ояту
7 мин.

(Ұ) “Гүлмен тілек” 
әдісі арқылы 
оқушылардың бір-
біріне жақсы тілек 
айту арқылы 
жағымды ахуал 
қалыптастыру.

Топта жұмыс жасау 
ережені еске түсіру.

Топтастыру.

біріктіруді
ұйымдастыру:
Фигуралар 
көмегімен 
оқушыларды 3 
топқа біріктіру.
I   –  
Үшбұрыштар 
тобы
II –  Дөңгелектер
тобы
III – 
Төртбұрыштар 
тобы

идея немесе тілек 
білдіру, тыңдау 
дағдыларын 
дамытуға бағыттау,
сондай-ақ барлық 
оқушыларды 
қатыстыру арқылы 
оқыту 
жағдайларын 
теңестіру.
Тиімділігі: 
оқушыны бір-
біріне тілек айту 
арқылы 
жақындастырады, 
көңіл күйін 
көтереді, 
бауырмалдығын 
оятады.

Жаңа сабаққа
кіріспе

 (Ұ) «Миға шабуыл»
әдісі арқылы өткен 
тақырыппен жаңа 
сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой қозғау
сұрақтарын 
ұжымдық талқылау. 
Бір-біріне сұрақтар 
қояды. 
Сыныптастырының 
пікірін толықтырады.
Өз ойымен бөліседі.

Оқушылар 
сұрақтарға жауап 
беріп, өзара 
ұжымдық талқылау 
жасағаннан кейін 
мұғалім оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

Тіл үйренуде 
қандай негізгі 
талаптрды 
басшылыққа 
алады?

Не себепті Қытай
тілін меңгеруді 
шешті?

Мақсаты: Жылдам
әрі функционалды 
түрде сыни 
ойлануды дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық дағдысы
артады. Сонымен 
қатар оқушыға 
сабақтың өмірмен 
байланысын 
көрсетеді және 
сабақтың 
тақырыбы мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік береді.
Саралау: Бұл 
жерде саралаудың 
«Диалог және 
қолдау көрсету» 
тәсілі көрінеді. 
Дұрыс мағынада 
жауап беруге 
бағыттау 
мақсатында кейбір 
оқушыларға ашық 
сұрақтар, ал кейбір 
көмек қажет ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

Қалыптастырушы 
бағалау: Өз ойын 
дұрыс мағынада 
білдіріп, талқылауға 
белсенділікпен 
қатысқан оқушыға 
«Жарайсың!» деген 
мадақтау сөзімен    
ынталандыру.  
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Сабақтың ортасы
Мағынаны ашу.

26 мин.

1-тапсырма
Нақыл сөздерді 
тыңдайды.

Білім мен ғылымның
маңыздылығына 
бағалау жасайды.

Осы тапсырманы
орындау 
барысында 
оқушының 
тыңдалым және 
айтылым
дағдысы 
қалыптасады.

Дескриптор:          
Жалпы - 6 балл.

- Нақыл сөздерді 
тыңдайды.

-Білім мен 
ғылымның
маңыздылығына 
бағалау жасайды.

10-сынып оқулығы
Жұмыс дәптерлері

2-тапсырма
Интервью мәтінін 
оқиды.

Өз топтарында 
мәтінмен алынған 
үлгімен интервью 
сүрақтарын 
дайындайды.

Тапсырманы 
орындау 
барысында 
оқушының 
оқылым 
дағдысы
қалыптасады.

Дескриптор:          
Жалпы - 4 балл.
-Мәтінді оқиды 
-Мәтінге 
байланысты 
сұрақтар 
дайындайды.

10-сынып оқулығы
Жұмыс дәптерлері

Сабақтың соңы
Ой толғаныс.

Рефлексия
7 мин.

«Аяқталмаған
сөйлем» әдісі.
Мұғалім сабақты 
қорытындылау 
мақсатында 
оқушылардың 
сабаққа деген 
көзқарасын, 
рефлексиясын 
тыңдайды.
Мақсаты: Оқушы 
алған білімін саралай
білуге дағдыланады.
Тиімділігі: Тақырып 
бойынша 
оқушылардың пікірін
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің құнды 
болуын қадағалайды.
Саралау: Бұл кезеңде
саралаудың 
«Қорытынды» тәсілі
көрінеді.

Жеке жұмыс:  - 
бүгінгі сабақта 
мен....түсіндім, ...
білдім, ....көзімді
жеткіздім.
- бүгін сабақта 
қуантқаны.....
- мен 
өзімді.....үшін 
мақтар едім.
- маған ерекше 
ұнағаны.....
- сабақтан соң 
маған........келді
- бүгін 
маған..........сәті 
түсті.
- қызықты 
болғаны.....
- ......қиындық 
тудырды.
- менің 
түсінгенім.....
– енді 
мен......аламын.

Мұғалім 
оқушыларды  «Бас 
бармақ» әдісі 
арқылы бағалайды.
Жарайсың!
Жақсы!
Талпын!

Сонымен қатар 1-
10 баллдық жүйе 
бойынша 
оқушылардың 
сабаққа қатысу 
белсенділігі 
бойынша 
бағаланады.

Саралау. 
Сіз  қандай  тәсілмен  көбірек  қолдау
көрсетпексіз? 
Сіз  қабілетті  оқушылардың  алдына
қандай тапсырмалар қоясыз? 

Бағалау.  Сіз
оқушылардың

материалды игеру
деңгейін қалай

тексеруді жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасын 
сақтау

«Диалог  және  қолдау  көрсету»,
«Тапсырма», «Жіктеу».
Саралау  тапсырмаларды   іріктеуді,
белгілі  бір  оқушыдан  күтілетін
нәтижені,  оқушыға  жеке  қолдау

 «Мадақтау сөз» әдісі. 
«Бас бармақ» әдісі 
1-10 баллдық жүйе

бойынша бағаланады.

Денсаулық сақтау технологиялары.
Сабақта сергіту жаттығулары мен 
белсенді жұмыс түрлерін қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
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көрсетуде,  оқу  материалы  мен
ресурстарды  оқушылардың  жеке
қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді
қамтиды.

тармақтары орындалады.

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ  кезінде,  сынып  немесе  жекелеген  оқушылардың  жетістіктері/қиыншылықтары  туралы  мен  нені
анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:

ЖАКСЫЛЫКОВА ГУЛЖАМАЛ ЖАМБЫЛБЕКОВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы

Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектеп
Бастауыш сынып  мұғалімі

Сабақтың тақырыбы:  Менің отбасым Мұғалімнің аты-жөні: 
Күні:     

СЫНЫП:  2 
 

Қатысқан оқушылар  саны:   
 

Қатыспаған оқушылар саны: 0  

Сабақ  негізделген  оқу
мақсаттары 

2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын 
анықтау 

Сабақ  нәтижесі: 
 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және 
қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді. Отбасы туралы түсініктері кеңейеді. Оқушылардың көбісі мынаны 
орындай алады:  
Топтық жұмысты брлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді. Қосымша үлестірме ресурстармен  жұмыс жасайды.   
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша
қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау  критерийі Жеке,  жұптық,  топтық  тапсырмаларды  орындай  алады.  Сабақ  барысында
тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 

Тілдік құзіреттілік  Отбасы мүшелері. 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  және  әртүрлі  заттар, 
топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

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

Пәнаралық байланыс Музыка, қазақ тілі.  

Алдыңғы оқу  

Сабақтың жоспары 

Жоспарланғ
ан уақыт 

Сабақ барысы : Бағалау түрлері 
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Басталуы 
5  минут 

Бағалау парақшасымен таныстыру Топтарға бөлу. 

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  «Аялы алақан» 
Мақсаты: жылылық, сенімділік деңгейін, еркіндікті дамыту. 
Нұсқаулық: қатысушылар шеңбер болып отырады. «Бүгінгі сабақтан не 
алғыңыз, не көргіңіз келеді?» — сұрағын оқушыларға қойып, сұрақтарға 
жауап алу. Бастапқы қатысушы жанындағы көршісінің қолын ұстайды. 
Тренинг шеңбер бойымен жалғасады. 
(Тренинг соңында қатысушылар дөңгеленіп қолдарын ұстайды) 

 Оқушылар 
қорапшадан өздеріне
ұнайтын түске сай 
маркерлер алады. 
 «Аялы алақан» 
Тренинг. 

Жаңа білім
 10 минут 
 

Білу және түсіну 
Берілген мәтіндерді балалар оқып алады. 
Кез-келген адамның өз отбасы бар. Отбасы-қоғамның бір бөлшегі. 
Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдар жатады. Олар: атасы мен 
әжесі, әкесі мен анасы,  ағасы мен әпкесі және іні-қарындастары. 
 «Көшбасшы және тыңдаушылар» әдісі 
Берілген жаңа тақырыпты түсіндіру үшін сыныптан өз еркімен бір оқушы 
Көшбасшы ретінде өзін ұсынады. Көшбасшының қалауынша мәтінмен 
жұмыс жүргізу. 

Оқулық, мәтіндер. 
    
«Көшбасшы және 
тыңдаушылар» әдісі 

Ортасы  
 10 минут 
 

 

 

 

Қолдану 
Сенің Отбасыңда қанша адам бар? 
Өз отбасыңдағы адамдар жайлы әңгімеле. 
Қамқор болу, қамқорлық деген ұғымды қалай түсінесің? 
Талдау 
«Ыстық орындық» орындық әдісі 
(Бір  оқушы  алдыңғы  жақта,  орындықтар  оны  айнала  қоршай
орналастырылады. Жаттығудың сипаттамасы: 
 
Бір  оқушы  алға  шығып  өз  пікірін  айтып  және  тақырып  бойынша
сұрақтарға  жауап  береді.  Сұрақты  анағұрлым  мазмұнды  қылу  үшін,
оқушылар белгілі бір пікір бойынша бірлесіп алға шығып сөйлей алады.

Оқулық,қабы
рғаға ілінген  
ватмандар, түрлі-
түсті маркерлер 
«Ыстық 
орындық» 
орындық 
әдісі, сұрақтар, 
орындық. 

Сергіту сәті
 2 минут 

«Қыдырып қайтайық!»  би билеу 
 

Оқушылар би 
билеп сергіп 
қалады. 

Аяқталуы  
Сабақты бекіту
10 минут 

Синтез 
"Таңда да таста" әдісі 
https://www.akavideos.com/watch?v=RAo-zw5U8gQ 

 
"Таңда да 
таста" әдісі 

Бағалау  
 5 минут 
 Кері байланыс
3 минут 

«Жетістік» баспалдағы. Кері байланыс 
парағы. 
«Жетістік» 
баспалдағы. 

Үйге тапсырма: Өз Отбасы мүшелерің туралы фотоальбом жаса. 

Саралау – Сіз қосымша көмек 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіруді 
қалай жоспарлайсыз? 

Бағалау - Оқушылардың 
үйренгенін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс 
Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау ережелері АКТ-мен 
байланыс Құндылықтардағы 
байланыс 
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Рефлексия Сабақ / оқу мақсаттары 
шынайы ма? 
Бүгін оқушылар не білді? 
Сыныптағы ахуал қандай болды? 
Мен жоспарлаған саралау 
шаралары тиімді болды ма? Мен 
берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 
Мен өз жоспарыма қандай 
түзетулер енгіздім және неліктен? 

 Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол 
ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін 
сұрақтарға жауап беріңіз. 

Қорытынды бағамдау Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1: 2: Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1: 2: 
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге 
көмектесетін не білдім? 

 
 БАЯЛИЕВА ГУЛМИРА ДЖАМБЫЛБЕКОВНА

Жамбыл обылысы, Байзақ ауданы
Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебі

Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі

 8 сынып Қазақстан тарихы 
Тақырыбы
1 сабақ  

Кіріспе. XVIII ғ.1-ширегіндегі.Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы.

Мақсаты Қазақ әдебиеті қызметі туралы ұғымдарын қалыптастыру

Күтілетін нәтиже
Қазақстанның 18 ғасырдағы қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайымен 
танысып,.топпен  жұмыс  жасап  үйренеді.

7 модульдің 
қолданылуы

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  бағалау және оқуды  
бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”,  “Оқытуды басқару және көшбасшылық”.

Қолданылатын 
әдіс-тәсілдер

Кім жылдам,Миға шабуыл,Жигсо, Ойлан тап,Эссе

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук

Сабақ барысы Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
Ұйымдастыру 
кезеңі

Тренинг

Оқушыларды сапқа тұрғызып, 1-4 дейін 
санау арқылы  топқа бөлу
Алтын ереже құру  қажеттігі туралы айту.
Әр топқа бағалау парағын таратып беру.
Фигуралармен бағалау әдісімен бағалау 
үшін фигуралар  таратып беру
«Сандарды бейнеле» ойыны 
арқылы психологиялық ахуалды 
жақсарту

Оқушылар топқа бөлініп, өз 
топбасшыларын сайлайды.
Топ ішінде тәртіп ережелері талданып , 
сол арқылы сыныптың алтын ережесін 
құрады.
Бағалау парағы арқылы топбасшылар өз 
топ мүшелерін бағалап отырады.
Фигуралар  арқылы топтар өзара 
бағалайды.
Әртоп өздеріне берілген сандарды дене 
мүшелерімен,қимылымен бейнелеу.

Білу 
Миға шабуыл
Интерактивті 
тақтаға «Қайталау–
оқу айнасы»   әр 
түрлі  деңгейдегі 

Интерактивті тақтадағы сұрақтар арқылы 
оқушылардың кезекпен жауап беруі 
сұралады.

Оқушылар интерактивті тақтадан кез-
келген ұяшықты таңдайды да,топ 
мүшелері кезектесіп жауап береді. 
Оқушылар еске түсіреді, талдайды.
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сұрақтар беріледі.
Түсіну
Қазақ 
хандығының ішкі 
және сыртқы 
жағдайы.
»  Постермен   
өткен тақырыпты 
қорғау

Осы көрстелген жаңа тақырыпты 
оқушыларға жинақтау үшін  жаңа 
материалдарға байланысты ресурстар 
беру, өз бетерінше дайындық 
жасату.Кітаппен жұмыс жасату Постер 
арқылы тақырыптарын қорғату

Оқушылардың мақсаты мұғалімді тыңдау,
өз ойлары мен пікірлерін айту
Постер арқылы бар білімдерін  топпен 
талқылап отаға  топтан оқушы шығып, 
тапсырманы постер арқылы қорғайды 
және өз пікірлерін ортаға салады., бір-
біріне түсіндіреді, тақырыпты  
жинақтайды 

Қолдану
Жигсо пайдалану 
1 топ Тарих 
туралы

Оқушылар көлемді мәтінді әрқайсысы 
жеке-жеке топ ішінде оқып шығып 
топпен талқылайды, сосын топтар 
құрамы өзгертіліп, құрамында әр 
бастапқы топтан бір белсенді оқушы бар 
жаңа (сарапшылар тобы) топтар 
құрылды.Құрылған сарапшы топ берілген
тапсырмаларды біріге  талқылап 
орындайды Осыдан кейін олар өз 
топтарына қайта оралып, өздерінің  
бұрынғы топтағы достарына кезекпен өз 
жанұяларында түсінген материалдарын  
тиянақты түрде жеткізіп, үйрет керек

Оқушылардың мұндағы мақсаты берілген 
тапсырманы өздері талқылап , өз ой-
пікірлерімен санаса білу
Топпен жұмыс жасау

Талдау
Ойлан тап

Әр топқа тапсырма бойыншатапсырмалар
таратылады

Әр топтан оқушы шығып жаттығулар 
орындайды

Жинақтау 
Эссе 

Әдибиет туралы топ бойынша Эссе жазу, 
жинақтайды, бір-бірін бағалайды

Оқушылардың мақсаты берілген 
тақырыпқа арнап өз ойларын жеткізу

 Бағалау
Бағалау шкаласы 
мен бағалау 
парақтарын тарату

Әр топқа бағалау парақтарын тарату, 
бағалау шкаласын тақтаға ілу керек

Әр топ бағалау парақшасын өздерін 
бағалайды 

Рефлексия Екі жұлдыз , бір тілек
Стикерлерді толтыру
Оқушылар бүгінгі сабаққа деген ойынын 
стикерге жазып, тақтаға іледі (2 мин)
ББҮ кестесін толтыру

Оқушылар кері байланыс арқылы 
өздерінің сабақтан алған әсерлерін, 
ұсыныс, тілектерін жазады.

Үйге тапсырма Өлеңді мәнерлеп оқу. 
«Менің Отаным Қазақстан»тақырыбына 
кітапша , альбом жасау.

АЗИМОВА АЛТЫНАЙ САҒЫНБЕКОВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы

Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектеп
Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі

Тақырыбы:«СИҚЫРЛЫ ТАБИҒАТ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ»
Мақсаты: Балаларға жер, су, ауа туралы түсінік беру.
Білімділік мақсаты: Судың сұйық зат екені, әр түрлі күйге ұшырап жаңбырға, қар, мұзға айналатынын 
түсіндіру.
Дамытушылық мақсаты: Тілдерін, танымдық белсенділіктерін дамыту.
Тәрбиелік мақсаты: Табиғатты қорғауға тәрбиелеу.
Іс –әрекет кезеңдері
Тәрбиешінің іс -әрекеті
Балалардың әрекеті
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Мотивациялық-қозғаушылық
- Балалар ұйқыдан оянғанда даладан нені көресіңдер?
- Күнді, күннің нұрын көреміз.
- Күннің нұрын көргенде қалай қуанасыңдар?
- Далаға шыққанда жоғарыдан нені көреміз?
- Төменнен нені көреміз?
Ендеше балалар біз аспанға, жерге, күнге және келген қонақтарға жылы лебізімізбен сәлемдесейік.

Қайырлы таң көк аспан
Қайырлы таң алтын күн
Қайырлы таң асыл жер
Қайырлы таң қонақтар
Қайырлы таң достарым
Достарымды көргенде

Қуана қарсы аламын
Сәлем, сәлем, сәлем!
- Алақай! - деп қуанамыз.
- Жоғарыдан аспанды, бұлтты, күнді көреміз.
- Ағашты, үйді, жерді көреміз.

Іздену-құрастыру
Тілді жаттықтыру:
Ер-ер-ер-дөңгелек жер
у-у-у-мөлдір су
уа-уа-уа-таза ауа
Балалар, осы жаттығуда сендер қандай сөздер естідіңдер?
II. Сурет бойынша әңгіме.
1. Педагог ыдыстағы топырақты көрсетеді.
- Мынау не? Яғни, жер бетіндегі топырақтан гүл, шөп, ағаш,т.б. өсімдіктер өсіп шығады.
2. Ауа. Ауа-көзге көрінбейді. (терезені ашып, ішке ауа енгізу).
Ауаны жұтып, терең дем аламыз.
3. Су. -Балалар, су бізге қажет пе? Не үшін? (-Суда нелер өмір сүреді?
-Қандай су көліктері болады?
III. Тәжірибе.
Стакандағы суды жерге ағызу. Қандай дыбыс естиміз?
-Судың иісі бар ма? -Түсі бола ма?
-Ендеше, ыдыстағы суға темір салайық,көріне ме?
Яғни, су түссіз, мөлдір болады.
-Суға бояу қосайық. Түсі өзгерді ме? Қандай түс шықты?
Далада қар жатыр, күн жылынғанда қар, мұз еріп, суға айналады.
Ал, осы қарды (қарды көрсету) жылы жерге қойса, еріп, суға айналады, мұздатқышқа салып қатырса, мұзға 
айналады.
(қарды алақанға салып, ұстап тұрып, еріп суға айналғанын көрсету).
IV. Сергіту сәті:

Сылдырлайды мөлдір су
Мөлдір суға қолың жу
Жуынсаң сен, әрдайым
Таза бетің, маңдайың.
Тазалықтың досы-
Су дегенің- осы.
V. Жұмбақ:
1) Көк аспанда қалқиды
Күннің көзін жабады.
Ол не?

2) Қыста ғана болады
Ұстасаң қолың тоңады? ( жер, су, ауа) (топырақ)
Балалардың жауабы  (балық, бақа, жылан т.б.)  (қайық,кеме)  (сылдырлайды)
(өкрінеді). (иіссіз) (бұлт) (қар)

76



«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми-практикалық online конференция топтамасы

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

Рефлекциялы-түзету

Сұрақ –жауап арқылы.
Балалар сабаққа жақсы қатысқандарың үшін сыйлық ала келдім
Қоштасу.
Қол ұстасып тұрайық.
Шеңберді біз құрайық
Көріскенше күн жақсы
Сау саламат болайық!

ТОЙБОЛОВА ЖАНАТ КУРАЛБЕКОВНА
Түркістан облысы, Сайрам ауданы № 28 «Ақбай» жалпы орта 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Бөлім: V бөлім. Білім. Ғылым. Инновация
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Болашақ энергиясы
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

10.1.3.3 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыра 
білу, астарлы ойды анықтау;
10.3.6.1 әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды 
қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, хат, әңгіме, шығарма) ұсына білу;

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыра біледі.
Көпшілік оқушылар үшін:
Мәтін негізінде астарлы ойды анықтайды.
Кейбір оқушылар үшін:
әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, 
шығармашылық жұмыстар (өлең, хат, әңгіме, шығарма) ұсынады.

Құндылықтарға баулу:  «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша «Жалпыға бірдей еңбек қоғамы»
құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық және сын 
тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-қатынас жасау 
қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу 
етуге, Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 
дағдысы қалыптасады.

Сабақтың барысы:
Сабақ 
кезеңі/Уақыты

Педагогтің іс-
әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылықты 
ояту
7 мин.

І.Ұйымдастыру 
кезеңі:
а) Оқушылармен 
сәлемдесу, 
түгендеу. 
Психологиялық 
жағымды ахуал 
туғызу үшін 
«Өрмекшінің 
торы» әдісін 
пайдаланып, 
оқушылар бір- 
біріне жақсы 
тілектер айту 

Сап түзеп тұру 
арқылы 1, 2 санын 
реттілікпен саналу 
арқылы екі топқа 
бірігеді.
І-топ:
ІІ-топ
Топтың ережесі:
3. ТҚЕ сақтау.
4. Топ 
басшысына бағыну.
5. Белсенді 
болу.
6. Бір-бірін 

Мақсаты: Оқушылар бір-
біріне тілек білдіреді, 
тыңдау дағдыларын 
дамытуға бағытталады, 
сондай-ақ барлық 
оқушылардың 
қатыстырылуы арқылы 
сабаққа белсенділігі 
артады.
Тиімділігі: Оқушылар бір-
біріне тілек айту арқылы 
жақындасады, көңіл күйін 
көтереді және 
бауырмалдығын оятады.

 
Тоқыма жіп 
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арқылы жіпті 
лақтырады.
ә). Топта жұмыс 
жасау ережені 
еске түсіру.
б). Топтастыру.

тыңдау, өз пікірімен 
ашық бөлісу, 
басқалардың пікіріне 
құрметпен қарау.
7. Уақыт 
шегінде жұмыс 
жасау.

Саралау: Бұл жерде 
саралаудың «Жіктеу» 
тәсілі қолданылады. 
Оқушылардың оқуға деген 
қызығушылығын арттыру 
мақсатында мүмкіндігінше 
оларға таңдау еркіндігі 
беріледі.

Жаңа сабаққа 
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» әдісі 
арқылы өткен 
тақырыппен жаңа 
сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой 
қозғау сұрақтарын
ұжымдық 
талқылау. Бір-
біріне сұрақтар 
қояды. 
Сыныптастырыны
ң пікірін 
толықтырады.
Өз ойымен 
бөліседі.

Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара ұжымдық 
талқылау 
жасағаннан кейін 
мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

Болашақ энергиясы 
дегеніміз не?

Сутегі жайлы қандай 
ақпараттар 
білесіңдер?

Оның адам өміріне 
тигізетін қандай 
пайдасы бар?

Мақсаты: Жылдам әрі 
функционалды түрде сыни 
ойлануды дамыту. 
Тиімділігі: оқушының 
танымдық дағдысы артады.
Сонымен қатар оқушыға 
сабақтың өмірмен 
байланысын көрсетеді 
және сабақтың тақырыбы 
мен мақсатын анықтауға 
мүмкіндік береді.
Саралау: Бұл жерде 
саралаудың «Диалог және 
қолдау көрсету» тәсілі 
көрінеді. Дұрыс мағынада 
жауап беруге бағыттау 
мақсатында кейбір 
оқушыларға ашық 
сұрақтар, ал кейбір көмек 
қажет ететін оқушыларға 
жетелеуші сұрақтар 
қойылады. 

Қалыптаст
ырушы 
бағалау: Өз 
ойын дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауға 
белсенділікп
ен қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсың!
» деген 
мадақтау 
сөзімен    
ынталандыр
у.  

Сабақтың ортасы
Мағынаны ашу.
26 мин.

1-тапсырма
Толғауда 
айтылған ойды 
әңгіме түрінде 
дайындайды.

Мәтінді оқиды.

Мәтінде айтылған 
ойды дамытады.

Осы тапсырманы 
орындау барысында 
оқушының 
тыңдалым және 
айтылым
дағдысы 
қалыптасады.

Дескриптор:              
Жалпы - 4 балл.
-Толғауды тыңдайды
-Толғауда айтылған ойды 
әңгімелейді
-Мәтінді оқиды
-Мәтіндегі ойды дамытады

10-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері

2-тапсырма 
Мәтінді оқиды. 

Мәтінде айтылған 
ойды дамытады.

Тапсырманы 
орындау барысында 
оқушының оқылым
дағдысы 
қалыптасады

Дескриптор:              
Жалпы - 3 балл.
-Мәтінді оқиды.
-Мәтіннің мағынасын 
түсінеді.
-Мәтінде айтылған ойды 
дамытады.

10-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері
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3-тапсырма
Теледидардағы, 
газет-
журналдардағы 
білім-ғылым
саласы бойынша 
жаңалықтар 
негізінде мәтін 
дайындайды.

Ой бөліседі.

Оқушы ізденіс 
жұмыстарын жасап 
үйренеді.
Жасаған жұмыстарды
қорытындылайды 
және ой-бөліседі.

Дескриптор:              
Жалпы - 3 балл.
-БАҚ-нан алынған 
материалмен жұмыс 
жасайды
-Жасалған жұмыс негізінде
мәтін алынады.
-Ой бөліседі

10-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері

Сабақтың соңы
Ой толғаныс.
Рефлексия
7 мин.

 «Бір ауыз сөз» 
әдісі. 
Мұғалім сабақты 
қорытындылау 
мақсатында 
оқушылардың 
сабаққа деген 
көзқарасын, 
рефлексиясын 
тыңдайды.
Мақсаты: Оқушы
алған білімін 
саралай білуге 
дағдыланады.
Тиімділігі: 
Тақырып 
бойынша 
оқушылардың 
пікірін анықтайды.
Жинақталған 
деректердің 
құнды болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді.

Жеке жұмыс:
Оқушылар бір ауыз 
сөзбен сабақ туралы 
өз ойларын түсіндіріп
береді. Бір ауыз 
сөздеріне  сабақты 
бағалайтын келесі 
сөздерді айтуға 
болады ұнады, 
пайдалы, қажет, 
білдім, үйрендім, 
қызықтым, 
ұмтылдым, есте 
сақтадым, жасай 
аламын. т.б.

Мұғалім оқушылардың 
сабаққа қатысқан 
белсенілігіне қарай 1-10 
баллдық жүйе бойынша әр 
оқушының өзіне тиісті 
баллын қойып бағалайды. 
Сонымен қатар, 
оқушыларды ынталандыру 
үшін  
«Қошеметтеу» әдісі 
арқылы бағалайды.

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 
қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 
оқушылардың алдына қандай 
тапсырмалар қоясыз? 

Бағалау.  Сіз оқушылардың 
материалды игеру деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасын сақтау

«Диалог және қолдау көрсету», 
«Тапсырма», «Жіктеу».

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 
белгілі бір оқушыдан күтілетін 
нәтижені, оқушыға жеке қолдау 
көрсетуде, оқу материалы мен 
ресурстарды оқушылардың жеке 
қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 
қамтиды.

 «Мадақтау сөз» әдісі.
«Қошеметтеу» әдісі
 1-10 баллдық жүйе 
бойынша бағаланады.

Денсаулық сақтау технологиялары.
Сабақта сергіту жаттығулары мен 
белсенді жұмыс түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
тармақтары орындалады.

Жалпы бағалау
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Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені  
анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
  2:

АБДУГАППАРОВА МАФТУНА РАВШАНБЕКОВНА
Түркістан облысы, Сайрам ауданы № 28 «Ақбай» жалпы орта 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Бөлім: 4-бөлім: Әлемді өзгерткен өнертабыстар                                                        
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Әлемді өзгерткен ұлы жаңалықтар
Оқу бағдарламасына сәйкес 
оқу мақсаты

11.1.2.1 - мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (бейнебаян) 
мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау;
11.3.1.1 - таза ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне 
сай тілдік құралдарды орынды қолданып, рецензия жазу;

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (бейнебаян) мақсатты 
аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, 
мәтін үзінділерін талдайды. 
Көпшілік оқушылар үшін:
таза ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданып, рецензия жазады.

Құндылықтарға баулу:  «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша «Жалпыға бірдей еңбек 
қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық 
және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-
қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір 
бойы оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және азаматтық 
жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады.

Сабақтың барысы:
Сабақ 
кезеңі/Уақыты

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылықты 
ояту
7 мин.

Ұйымдастыру кезеңі:
(Ұ) “Гүлмен тілек” әдісі арқылы оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы 
жағымды ахуал қалыптастыру.

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 
дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 
жағдайларын теңестіру.
Тиімділігі: оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы жақындастырады, көңіл күйін 
көтереді, бауырмалдығын оятады.

Жаңа сабаққа 
кіріспе

 (Ұ) «Миға шабуыл» 
әдісі арқылы өткен 
тақырыппен жаңа 

Гиннестің 
рекордтар 
кітабына енген 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционалды 

ҚБ: Өз ойын 
дұрыс мағынада 
білдіріп, 
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сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой қозғау 
сұрақтарын ұжымдық 
талқылау. Бір-біріне 
сұрақтар қояды. 
Сыныптастырының 
пікірін толықтырады.
Өз ойымен бөліседі.

Оқушылар 
сұрақтарға жауап 
беріп, өзара 
ұжымдық талқылау 
жасағаннан кейін 
мұғалім оқушыларға 
сабақтың тақырыбы,
мақсатымен 
таныстырады.

қазақстандық 
қандай 
рекордшыларды
бар?

Рекордшы Марат 
Жыланбаевтың 
өнері туралы не 
білесіңдер?

Ыстық ауа 
райында 
жүгірудің қандай 
ерекшеліктері 
бар?

түрде сыни 
ойлануды дамыту.
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы артады. 
Сонымен қатар 
оқушыға 
сабақтың өмірмен 
байланысын 
көрсетеді және 
сабақтың 
тақырыбы мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік береді.
Саралау: Бұл 
жерде саралаудың
«Диалог және 
қолдау көрсету» 
тәсілі көрінеді. 
Дұрыс мағынада 
жауап беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға ашық
сұрақтар, ал 
кейбір көмек 
қажет ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

талқылауға 
белсенділікпен 
қатысқан оқушыға 
«Жарайсың!» деген
мадақтау сөзімен    
ынталандыру.  

Сабақтың ортасы
Мағынаны ашу.
26 мин.

1-тапсырма:
Оқылым мәтініне 
тезистік жоспар 
құрастырады.

Мәтіннен факті мен 
көзқарастарды 
анықтайды.

Кесте толтырады.

Мәтінді 
оқып,соның 
негізінде жоспар 
құрады.
Фактілер мен 
көзқарастарға 
негізделген кесте 
толтырады.

Дескриптор:        
Жалпы - 3 балл.
-Оқылым мәтініне
тезистік жоспар 
құрастырады.
- Мәтіннен факті 
мен 
көзқарастарды 
анықтайды.
- Кесте 
толтырады.

Оқулық, жұмыс 
дәптерлері.

2-тапсырма:
Мәтінге рецензия 
жазады.

Мәтіннің бастапқы 2 
сөйлеміне 
синтаксистік талдау 
жасайды.

Жазылым. 
Мәтінді толықтай 
түсініп, рецензия 
жазады және 
алғашқы 2 
сөйлемін 
синтактистік 
талдау жасайды. 
Тапсырманы 
орындау 
барысында 

Дескриптор:        
Жалпы - 4 балл.
- Мәтінге 
рецензия жазады.
- Мәтіннің 
бастапқы 2 
сөйлеміне 
синтаксистік 
талдау жасайды.

ДК, Оқулық, 
жұмыс дәптерлері.
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оқушының 
жазылым 
қабілеті дамиды. 

3-тапсырма. Берілген 
мәтінге 5 сөйлемнен 
тұратын аннотация 
жазады.

Жазылым. 
Мәтінді мұқият 
оқып, аннотация 
жазады. 
Тапсырманы 
орындау 
барысында 
оқушының 
жазылым 
қабілеті дамиды.

Дескриптор:        
Жалпы - 3 балл.
- Мәтінді мұқият 
оқиды.
- Берілген мәтінге 
5 сөйлемнен 
тұратын 
аннотация 
жазады.

Оқулық, жұмыс 
дәптері

Сабақтың соңы
Ой толғаныс.
Рефлексия
7 мин.

«Аяқталмаған 
сөйлем» әдісі.
Мұғалім сабақты 
қорытындылау 
мақсатында 
оқушылардың сабаққа
деген көзқарасын, 
рефлексиясын 
тыңдайды.
Мақсаты: Оқушы 
алған білімін саралай 
білуге дағдыланады.
Тиімділігі: Тақырып 
бойынша 
оқушылардың пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің құнды 
болуын қадағалайды.
Саралау: Бұл кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынды» тәсілі 
көрінеді.

Жеке жұмыс:  - 
бүгінгі сабақта 
мен....түсіндім, ...
білдім, ....көзімді 
жеткіздім.
- бүгін сабақта 
қуантқаны.....
- мен 
өзімді.....үшін 
мақтар едім.
- маған ерекше 
ұнағаны.....
- сабақтан соң 
маған........келді
- бүгін 
маған..........сәті 
түсті.
- қызықты 
болғаны.....
- ......қиындық 
тудырды.
- менің 
түсінгенім.....
- енді 
мен......аламын.

Мұғалім 
оқушыларды  
«Бас бармақ» 
әдісі арқылы 
бағалайды. 
Жарайсың!
Жақсы!
Талпын!

Сонымен қатар 
1-10 баллдық 
жүйе бойынша 
оқушылардың 
сабаққа қатысу 
белсенділігі 
бойынша 
бағаланады.

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 
қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 
оқушылардың алдына қандай тапсырмалар
қоясыз? 

Бағалау.  Сіз оқушылардың 
материалды игеру деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасын сақтау

«Диалог және қолдау көрсету», 
«Тапсырма», «Жіктеу».

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, белгілі 
бір оқушыдан күтілетін нәтижені, 
оқушыға жеке қолдау көрсетуде, оқу 
материалы мен ресурстарды оқушылардың
жеке қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді
қамтиды.

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 
баллдық жүйе бойынша 
бағаланады.

Денсаулық сақтау 
технологиялары.
Сабақта сергіту жаттығулары 
мен белсенді жұмыс түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы 
ережелерінің тармақтары 
орындалады.

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
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1: 
2:
Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені  
анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
  2:

АЙХОЖАЕВА АКБОПЕ ШЕРАЛХАНОВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы,
  Мәншүк Маметова атындағы негізгі мектеп.

ДОІЖО, География пәнінің мұғалімі

Педагогтің  аты-жөні

Күні:

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағанд
ар саны:

Сабақтың
Тақырыбы № 2

Менің  ауылым    

Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсаттары

Оқушылардың ерікті түрде тұрақты зейін қоюын дамыту,алған білімін 
өмірде пайдалану, айналасындағы адамдарды құрметтеу. Қоғамға пайдалы 
азамат болып қалыптасу

Сабақтың барысы.

Сабақтың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағалау

Басы Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Жұмыс ережесін келісу
Зерттейік
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет қол 
шапалақтаймыз!
Ұйымшыл боламыз десек 2 рет 
Белсенділік танытамыз десек 3 рет 
шапалақтаймыз!
Суретке мұқият қара.
1.Бұл сабақта не үйренеміз?Сурет бойынша 
әңгімеле

Психологиялы
қ ахуалға 
берілген 
тақпақтарды 
дауыстап 
айтып, тілді 
жаттықтыру 
және жаңа 
сабаққа назар 
аудару.

Оқушылар 
сұраққа жауап 
береді, 
жұмысты 
берілген 
түріне қарай 
орындайды.

ҚБ: От шашу арқылы 
бір-бірін бағалау.
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Ортасы Білу және түсіну
1.Суреттен  не көріп тұрсың?
2. Не байқадың?
3. Қандай өзгерістер енгізер едің?
Түрткі сұрақ: Әлемде ең бірінші адам ба, әлде 
өсімдік бірінші жаратылды ма?

Өсімдіктер
Біз тұрып жатқан планета таңғаларлық та

тамаша әлем. Онда тау мен дала, мұхит, орман 
мен жазықтықтар бар. Бізді қоршап жатқан 
осылар табиғат деп аталады. Адамның өзі де осы 
табиғаттың бір бөлшегі. Адам әлі жаратылмай 
тұрғанда бірінші болып өсімдік пайда болыпты. 
Онсыз бірде-бір тірі жәндік өмір сүре алмайды. 
Адамдар ғана емес барлық жан-жануарлар, 
жәндік біткен өсімдіктен күнделікті қорек алып, 
өніп-өсуде. Бәрінен де бұрын өсімдіктер адам мен
жануарлар демалатын оттегін ауаға жібереді.

Тапсырма: Өз ауылыңды гүлдендіру туралы 
ойыңды жүзеге асыру үшін берілген тәсілдердің 
бірін таңдап жаз.

РАФТ әдісі  бойынша:
1-топ  ауыл әкіміне хат жазу
2-топ ауыл тұрғындарына үндеу жариялау
3-топ депутатқа сауалнама жолдау
4-топ көше тұрғындарына хабарландыру жасау

Осы мәселелерді шешу жолын іздестір.                  

Берілген 
сұраққа жауап 
беріп, 
тапсырмалард
ы талапқа сай 
орындайды

Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмалары
н орындау

ҚБ: От шашу арқылы 
бір-бірін бағалау. 

Бір-бірінің салған 
суреттерін қарап, 
мәтіндерін тыңдап  
сабақ барысындағы 
жауаптарына қарап 
әркім өз пікірін 
білдіреді

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану. 
Ой толғаныс кезеңі.
4 Әр топ өз жұмыстарын презентациялайды.

Оқулықтағы 
қосымша 
тапсырмалар.

ҚБ: Бағдаршам 
көздері арқылы бір-
бірін бағалау

Кері байланыс БББ кестесі

Білгенім Білдім Білгім 
келеді

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Оқушыларға  «Ашық  микрофон»кері  байланыс
парағы таратылады. Оқушылар өздері белгілейді.

Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, суретін
жібереді.

«Ашық микро
фон»
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БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА 4К МОДЕЛІН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

ӘЛЖАНОВА АЙТОЛҚЫН ҚОЖАБАЙҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облыстық есту және көру қабілетінде

бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы
«мектеп - интернат-колледж» кешені КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

Қазіргі  таңда  мектептерде  білім  беру-  үдерісі  түбегейлі  өзгеруде,  сан-алуан   білім  беруде  жаңа
көзқарастар  пайда балып,   жаңа  міндеттер жүктеліп отыр.  Иновациялық білім,  жаңа технологиялар енгізе
отырып педагогтар  білім  деңгейімен  бірге  баланың тұлғалық және  рухани  дамуын  қалыптастыру  бүгінгі
күннің басты талабы. 

XXI ғасыр бәсекеге қабілеттілік пен сұранысқа ие болатын құзіреттілікті талап етеді Адамның қазіргі
өмір салты,  жылдам өзгеретін және үнемі  дамып келе жатқан ақпараттық саламен тығыз байланысты.  ЕҢ
қажетті ең мағызды қажеттілікті айқындау және олардың даму жолдарын зерттеу үшін жетекші іскер топтарды
біріктіріп, білім беру мекемелерінде «4К моделі жүзеге асырылуда.»   

Негізгі бөлім.
   Ғылыми қоғамдастық қабылдаған  4К тұжырымдамасы, жан-жақты зерттеліп, апробациядан өтті, 

нәтижесінде көптеген білім беру стандарттарында кеңінен қолданыс таба бастады.
     4К білім беру дегеніміз не, ол не үшін керек және осы жүйені пайдаланып қалай білім алуға болады 

деген сұрақтарға жауап іздеп көрсек.
• Креативтілік    (шығармашылық)
• Коммунакативтік    (қарым-қатынас)
• Командалық жұмыс      (топта, ынтымықтастық)
• Сыни ойлау      (кретикалық  ойлау).

Осы  төрт қасиет бірігіп 4к моделін құрайды.
Әр   «К»-ға  жекелеп түсінік берсек:
Креативтілік   Көп  адамдар  баланың  әлуеті  болмаса  оның  керативтілігін,  яғни  шығармашалағын

дамытуға болмайды деп ойлайды. Зерттеушілердің пікірі оған қайшы. Шығармашылықты дамыту үшін бала
өзін еркін ұстауға, қарым-қатынас және жаңа танысулар үшін (балалар үшін тән, себебі олар жеңіл танысады
және құрдастары мен ересектермен диалогқа түседі) ашы болуға, қателіктерді жіберуге және сәтсіздіктерден
қорықпауға үйрету.

Коммунакативтік.Қарым-қатынас  балаларға  өз  ойларын  жүзеге  асыруға  көмектеседі.  Өз  иеяларын
балалар ойындарда іске асырады,  эмоциялар арқылы білдіреді,  жарқын сөйлеседі,  ойын бқлісуге  шақырады
және барлық қатысушыларға қызықты болуын қадағалайды. Жұмысты ұйымдастыру және оқыту барысында өз
сөздік қорын, эмоцляларын максималды пайдаланады. Бұл дағдыда тек 4к моделінің барлық компоненттерінің
көрініс табуы маңызды.

Командалық жұмыс.    Оқушылар екінші немесе үшінші адам көмегімен бала түсіністіктерді меңгереді
және  өмірлік  дағдыларды  шынықтырады.  Командалық  жұмыста  және  ынтымақтастықта  бала  басқа  пікір
болатынын түсінеді. Сол үшін сол пікірмен келіседі немесе келіспейді, өз ұстанымын қорғауға және дәлелдеуге,
басқаның пікірін тыңдауға үйренеді. Көзқарастарды салыстыруға және өз шешімін құрастыруға дағдыланады.
Сонымен, командалық жұмыс пікірді бағалауға. Көшбасшы болуға және пікірлестерін табуға көмектеседі.

Сыни ойлау.    Сыни ойлауды дамыту үшін балаларға  зияткерлік ойындар (мысалы, басқатырғыштар
және  жұмбақтар),  топта  пікір-таластарды өткізу және түрлі  проблемалық жағдаяттарды талқылау пайдалы.
Сыни ойлауды меңгерген бала икемді, жоспарлау мен шешімді іздеуге дайын болады.

Қорытынды.  Оқушылар өзінің өсуімен дамуын көру үшін фотосуреттер, мәтін жазбаларын, оқиғаларды
соның ішінде бейнежазбаларды пайдалану керек. Сонде ол тезіріек өз әрекетін байқайды, сезінезі. Сол үшін
қарауға, еске тұсіруге арналған өз папкалары болғаны  (балаға қол жетімді жерде) маңызды. Сонда шығармалар
жұмыс істей бастайды  басқа балаларды да белсенділікке, шы,армашылыққа шақыра бастайды. 

Қазіргі  көзқарастар  бойынша,  балалардың  креативті  қабілеттерін  дамыту  білім  берудің  негізгі
мақсаттарының  бірі.  Бұл  сапаны  баланың  бойында  сақтау  баланың  сөзін  ғана  емес,  ойлау  қабілетін
дамытады.Алдағы  уақытта  балалармен  жұмыс  жасау  барысында  алған  білімімді  тәжірибе  жүзінде  жүзеге
асырып, шешім қабылдай алатын, ақпараттармен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру.
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НАШАР ЕСТИТІН ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР

КЕНЕСОВА ЛЯЗЗАТ АЛМАСОВНА
Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облыстық есту және көру қабілетінде

бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы
«мектеп - интернат-колледж» кешені КММ. Тәрбиеші

Дидактикалық  ойындарға  тән  сипат  –  нақты  қойылған  оқытушылық  мақсат  және  оған  лайық
педагогикалық нәтиженің болуы. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқытуда ойын әдіс ретінде барған сайын
кеңінен  таралып  келеді.  Ойын  баланың  жадына,  қиялына,  сөйлеуіне,  ойлауына,  эмоциялық  саласына,
дербестігіне, шығармашылық белсенділігіне әсер ету арқылы баланың тұлға ретінде дамуына әсер етеді.

Дидактикалық  ойындардың  көмегімен  баланың  әрекетін  оларды  қолжетімді  практикалық  қана  емес,
сонымен бірге күрделі емес проблемалық міндеттерді  де шешуге  қабілетті  болатындай етіп ұйымдастыруға
болады.

Дидактикалық ойын әртүрлі материалдар арқылы тапсырмаға эмоциялық оң көзқарасты сақтай отыра
қажетті  қайталаулар  мөлшерін  қамтамасыз  етеді,  сөздік  қорын  молайтуға  және  есту  қабілетінің  дамуына
көмектеседі,  балаларды  сөйлесу  арқылы  қарым-қатынас  жасауға  ынталандырады,  ойлау  операцияларын
қалыптастырады. Ойын үстінде баланың өмірден алған тәжірибесі кеңінен пайдаланылады, жаңа мінез-құлық
элементтері  меңгеріледі.  Ойынды  пайдалана  отырып  біз  баланың  даму  процесін,  оның  әлеуметтік
құндылықтарға араласуын жеделдетеміз.

Нашар еститін балаларды ойын арқылы оқыту үстінде мен ойын әрекетінен туатын қуанышты біртіндеп
білім алу қуанышына айналдыруға тырысамын. Білім алу қуаныш тудыруы тиіс!

Дидактикалық ойындар танымдық жүктемені, интеллектуалдық даму функциясын атқарады.
Ойын түрін таңдаған кезде нашар еститін оқушының көрнекілік-әрекет етушілік ойлау сипатын ескеру

маңызды.  Сондай-ақ  ойын  бала  психикасының  толыққанды,  жан-жақты  дамуына,  олардың  танымдық
қабілеттеріне, сөйлесуіне, құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас жасау тәжірибесіне әсер етуін, оқу
әрекетіне қызығушылық тудыруы қажеттігін де ескерген жөн.

Ойындарды оларды өткізу мақсаты бойынша топтастыруға болады. Мысалы, ойлауды дамытуға, қарым-
қатынас қабілетін дамытуға, шығармашылық қиялын дамытуға арналған ойындар бар.

Мен сабақта төмендегі ойындарды пайдаланамын:

Сиқырлы себет
Ойын барысы.  Балаларға  беті  орамалмен жабылған үлкен себетті  көрсетіп, ішінде не барын қарауды

ұсынамын. Себетте балалардың санына сай конверттер, жануарлар маскалары, шиыршықталып оралған қағаз
парақтары бар. Конверттерді балаларға үлестіріп беремін. Әр бала өз конвертінен бір зат немесе жануарлар
бейнеленген суреттерді  алып қарайды. Тақтаға,  қағаз парағына сұрақтар жазамын,  ал балалар осы сұрақтар
бойынша өз қолындағы жануар (зат) туралы айтып береді.

Көңілді шеңбер
Ойын барысы. Балалар шеңберге тұрады, оң алақандарын көршісінің алақанына, ал сол алақанын екінші

көршісінің алақанына салады. Көршісін алақанынан шарт еткізіп, алфавиттің бір әрпін айтуы керек.

Тәтті әліпби
Ойын барысы.  Оқушылар  қызыл  немесе  көк  текшелерді  таңдап  алу арқылы екі  командаға  бөлінеді.

Мұғалім  жеміс-жидектердің  суреттерін  көрсетеді.  Егер  сөз  дауысты  дыбыстан  басталса,  қызыл  текшелерді
көтеріп, тиісті суретті алады, егер дауыссыз дыбыстан басталса, көк текше көтеріледі. Аз қателескен команда
жеңімпаз болады.

Сабақта «Кім қайда тұрады?»,  «Дүкен»,  «Сөзді  тап»,  «Ертегіні  танып ал»,  т.  б.  танымдық-жалпылық
ойындарын өткіземін.  Тақырыптық:  ойыншықтар,  гүлдер,  жиһаз,  жануарлар,  т.  б.  сөзжұмбақтар  ұсынамын.
Ойынды қорытындылаған кезде біз әрекет кезеңдерін еске түсіреміз: Не істедік? Сөзжұмбақ шештік.

Сөйтіп, балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін ондай қарым-қатынас қажет болатындай жағдай
тудыру керек. Бұл жерде қарым-қатынас дегеніміз үйреншікті сөздерді қайталау емес. 
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Мысалы, ойын мазмұны әлі балаларға түсінікті емес жағдайда, оларда әлі қарым-қатынас жасау тілегі
туа қоймайды. Әдетте мұндай кезде балалар итермелеумен ғана әрекет етеді, осы ойын үшін арнайы жатталған
сөздерді  ғана  айтып,  қарым-қатынас  жасаған  түр  танытады.  Балалар  қарым-қатынас  жасасуға  тиіс
дидактикалық  жағдайлар  алғашқыда  барынша  қарапайым  болғаны  жөн.  Қарым-қатынас  процесінде
пайдаланылатын оқиғалық міндеттер мен сөздік материалдар біртіндеп күрделілене береді.

Дидактикалық  ойындар  бағдарламаның  кез  келген  бөліміне  ендіріліп,  танымдық  әрекетті  дамытуға,
сондай-ақ ұжымда өз ойындарын, өз  мінез-құлықтарын (істі  жұмыла жасау,  жолдасының әрекетін бақылау,
кезегін күте білу, ортақ мақсатқа ұмтылу, қарым-қатынас сөздерін дамыту) қалыптастыруға көмектесуі тиіс.

Сіздерге «Айболит дәрігерде» тақырыбына арналған бір сабағымды ұсынып отырмын.
Сабақтағы танымдық әрекет нәтижелері:

• оқушылардың танымдық әрекетін ынталандырады;
• шығармашылық қиялын дамытады;
• оқылған материалдар көлемін арттырады;
• адамгершілік, эстетикалық, экологиялық тәрбие неғұрлым тереңірек бола түседі.

«Айболит дәрігерде» дидактикалық ойыны

Мақсаттары:
1)   оқушылардың жануарлар туралы білімдерін бекітеді; тақырып бойынша сөздік қорларын 

толықтырады;
2)   танымдық қызығушылығын, тыңдауын дамыту, сөз байланыстарын, жадын, ойлауын жетілдіру 

бойынша жұмыстар жасау; оқушылардың сөйлемдерін үйлестіру;
3)   жануарларға, ойыншықтарға сүйіспеншілікпен, ұқыптылықпен қарауға тәрбиелеу, салауатты өмір 

салтына баулу.

Құрал-жабдықтары: жұмсақ ойыншықтар, дәрі қорап, кестелер мен суреттер.
Сөздік жұмыс: Айболит дәрігер, дәрі қорап, дәке, мақта, қызуөлшер, жасыл дәрі, жағу, майлау, өлшеу, қызуын 
өлшеу.

Сабақ жоспары
1.   Ұйымдастыру сәті.
2.   Сөздікпен жұмыс.
3.   Жаңа тақырып.
4.   «Айболит дәрігерде» ойыны.
5.   Сабақ қорытындысы.

Сабақтың барысы
1.Ұйымдастыру сәті:
а)   есту аппаратын реттеу: қалай естіледі?
б)   «Т» әрпіне фонетикалық жаттығу:

Буындарды оқыңдар: та-то-ту-ти-те тататата___та тототото________то
                                      Ата ота ута ита А та О то
Сөздерді оқыңдар:      тақ, тұт, Тома, тоқ, топырлау, Тима, Талғат, табақ.
                                      Ата, таға, тайлақ, тамақ, тор, мақта.
в)   сөздік лездеме;
г)   сабаққа даярлау: мұқият тыңдаңдар, анық, түсінікті жауап беріңдер!
2.   Сөздік жұмыс: суретке және айналаңдағы заттарға қарай отырып, жаңа сөздерді түсіндіріңдер.
    Жаңа тақырып: (тақтада «Айболит дәрігер»): Балалар, бұл кім?
·    Оны қалай таныдыңдар?
·    Айболит кімді емдейді?
·    Ал сендерді мектепте кім емдейді?

Тәрбиеші: Балалар, қайырымды Айболит дәрігер аңдарды емдейді. Бұл туралы біз К. Чуковскийдің 
«Айболит дәрігер» ертегісінен білеміз. Бүгін ол бізге қонаққа келді. 
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Айболит дәрігер сендердің сүйікті ойыншық аңдарыңды емдеуге көмектеседі. Сендер олармен ойнап 
отырып, байқаусызда сындырып алдыңдар. Айболит ертегі кейіпкері болғандықтан, ойыншық аңдар да ертегі. 
Олар сөйлей алады. Ойыншықтарыңды қолдарыңа алыңдар. Ал кәне, кімнің қай жері ауырады?

Тәрбиеленуші: Менікі аю. Оның аяғы ауырады.
Тәрбиеленуші:Тәрбиеленуші: Мендегі қоян. Оның қызуы бар.
Тәрбиеленуші: Менікі мысық. Оның тамағы ауырады.
Тәрбиеленуші: Менікі ит. Оның құлағы ауырады.
Тәрбиеленуші: Мендегі түлкі. Оны ара шағып алды.
Тәрбиеші: Ал қазір, балалар, біз ойын ойнаймыз. Ойын «Айболит дәрігерде» деп аталады.
Мейірімді Айболит дәрігер. Ол ағаш түбінде тосып отыр. Оған емделуге келіңдер.
Айболит дәрігердің дәрі қорабы бар. Онда не бар?
Сендер ойыншықтарыңды алып дәрігерге келесіңдер де, оған жағдайларыңды айтасыңдар.
4.Ойын сахнасы
Айболит дәрігер: Сенің қолыңдағы кім? Оның қай жері ауырады?
Тәрбиеленуші:    Жауынды күні иесі,
                     Тастап кетіп далада.
                     Орындықтан түсе алмай,
                     Су болыпты малмандай.
Дәрігер: Демек, қоянның қызуын өлшеу керек. Қызуөлшер қоямын. Қап, қызуы бар екен, дәрі ішпесе 

болмайды.
Тәрбиеленуші: Рақмет, дәрігер.
Дәрігер: Ал сенің қолыңдағы кім? Оған не болды?
Тәрбиеленуші:
Құлап қалып қонжығым,
 Жұлыныпты аяғы.
Тастамаймын сонда да,
Жаным ашып, аядым.
Дәрігер: Мишканың аяғын емдеу керек. Дәкемен байлап беремін.
Тәрбиеленуші: Рақмет, дәрігер.
Дәрігер: Келесі кім?
Тәрбиеленуші: Дәрігер, мысығым ауырып қалды.
Дәрігер: Оның қай жері ауырады?
Тәрбиеленуші: Мысығымның тамағы ауырады.
Дәрігер: Мінекей, тамақ ауруының дәрісі. Күніне үш рет қабылдасын.
Тәрбиеленуші: Рақмет, дәрігер.
Дәрігер: Келесі.
Тәрбиеленуші: Ой, ой! Түлкішекті ара шағып алды!
Дәрігер: Мына жасыл дәріні тұмсығына жағамын.
Тәрбиеленуші: Рақмет.
Дәрігер: Келесі.
Тәрбиеленуші: Итімнің құлағы ауырады.
Дәрігер: Итіңе дәрі егемін.
Тәрбиеленуші: Рақмет.
Дәрігер: Мінекей, достар, аңдарыңа ем жасадым. Естеріңде болсын! Жануарларды жақсы көріп, оларға 

көмектесу керек. Өздерің де ауырып қалмас үшін: салқын су ішпеңдер, жылы киініңдер, спортпен 
айналысыңдар, ойнап жүргенде қауіпсіздік ережелерін сақтаңдар!

Тәрбиеші: Балалар, сендерге ойын ұнады ма? Ойын үстінде не істедіңдер?
Тәрбиеленушілер: Біз ойнадық, сөйлестік, сұраққа жауап қайтардық…
Тәрбиеші: Сендер нені үйрендіңдер? Жаңа бірдеңе білдіңдер ме?
Тәрбиеленушілер: Біз ауру аңдарға қалай көмектесуді үйрендік. Дәрі қорап, денсаулық ережелері 

жайында білдік.
Тәрбиеші: Сендер үйде Денсаулық ережелері туралы тақпақты жаттадыңдар. Соны айтып беріңдер.
Сабақты қорытындылау: Біз сабақта не істедік? Қоштасарда бір-бірімізге не айтуымыз керек?
Дереккөз: "Сынып жетекшісінің анықтамалығы" № 8–2009 журналы
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

АМАНГЕЛЬДИЕВА ЖАНАР ЖУСУПОВНА
Қызылорда облысы, Арал қаласы, КМҚК «Жазира» балабақша әдіскері

Тіл - қоғамдағы адамдардың бір - бірімен пікір алысып, қарым - қатынас жасайтын құралы. Таза мәнерлі
тіл  –  бұл  ойлау  жемісі.  Баланы  ана  тілінде  дұрыс  сөйлеуге  үйрету  арқылы  олардың  бойындағы  тілдік
мәдениетті  қалыптастырамыз.  Олай  болса  тіл  адам  баласы  қоғамымен  бірге  туып,  өмір  сүріп,  ұрпақтан  -
ұрпаққа мирас болып келе жатқан мұра. Баланы тілдік мәдениетке тәрбиелеуде отбасының, бала - бақшаның
қажырлы еңбегі  орасан.  Бала  -  бақшада  тәрбие  жұмыстарының  басты мақсаттарының  бірі  -  баланың  тілін
ұстартып, жақсы сөйлей білуге үйрету.                                                                                     

    Мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту жұмысы балабақшада өтілетін барлық сабақтарда (шығарма
оқу, сауат ашу, сурет, математика, музыка, дене шынықтыру, т.б.) баланың жасына қарай жүргізіледі. Мысалы,
жазда балабақша ауласында, «Жайлауға саяхат», «Дүкен», «Мұғалім», «Дәрігер», т.б. творчествалық ойындар
өткізіледі. Бұл ойындарға қажетті материалдарды тәрбиешілер дайындап, балаларды қатыстыра отырып, өздері
жасайды. Олар әзірленген түрлі түсті «кәмпит», «нан», «тоқаш»,  «құрт», «ыдыс-аяқ», «Жайлау» ойыны үшін
жасалған  киіз  үй,  үй  мүліктері,  төсек-орын,  көрпе  жастық,  кілем,  алаша  —  балалардың  бұрын  үйренген
сөздердің дұрыс айтуға,  бір-бірімен сөйлесіп,  пікір алысуға,  бір-біріне әңгімелеп беруге  мүмкіндік  беретіні
сөзсіз .Қазақ балалар әдебиетінің атасы Ы. Алтынсарин атамызда балаларды оқу және оқыту, тәрбиелеу ісінде
ауыз  әдебиеті  шығармаларының  маңызды  орын  алатындығын  айта  келіп:  «Өмірге  қажетті  ауызекі  сөйлеу
дағдыларына жаттықпайынша, қай - қай тілде болса да, еркін, жүйелі сөйлеу мүмкін емес» - деген болатын. 

Мектеп жасына дейінгі баланың тағы бір ерекшелігі – олардың еліктеу, қиялдау қабілетінің басым болуы.
Сол себепті әрбір ата - ана, тәрбиеші баланың қойған сұрақтарына үнемі, дұрыс жауап берулері керек. Баланың
тілін дамытуда мынадай жұмыс түрлерін жүргізуге болады.

      Балаларға  жасына қарай көркем әдебиет  шығармаларын мазмұнын айтқызу,  мақал  -  мәтел  айту,
жұмбақтар  жасыру сияқты жұмыстарды да  жүргізуге  болады.  Жұмбақ  жаттау  кезінде балалар  өзінің  білім
дәрежесін байқап, көп білуге талпынады, ынта – жігері артып, жауапкершілікті сезінеді.

Мектепке дейінгі балалардың сөздік қорын, сөйлеу тілін дамыту мәселесі жаңа бағдарлама бойынша осы
бағытта белгіленген. Алайда әлі оқи, жаза білмейтін балаларға жалпы тілге қойылатын талаптарды меңгерту,
жаңа сөз үйрету,  сөйлеу тәсілдеріне жаттықтыру,  қоғам өмірінен, табиғат тіршілігінен тыс емес, осылармен
тығыз бірлікте, сабақтаса жүргізіледі.  Олай болса, тәрбиешілер тіл дамыту сабағын жоспарлағанда баланың
өмірден алған әсерін, естіп, білгенін ұдайы ескеруге тиісті. Сөз үйретуге арналған сабақтар экскурсия, бақылау
жұмыстарымен үйлестіріле жүргізіледі.

     Тәрбиеші қай тақырыпта қандай бақылау, экскурсия, әңгімелесу, әңгімелету сабақтарын өткізгенде де
балаға  берілетін  білім  мен  зат  арасында  шартты  байланыс  болуын  ескерту  керек.  Әрбір  тіл  дамыту  оқу
қызметтерінде  оқу қызметінің  мазмұнына  қарай  диафильм ойыншық суреттер  көрсетіп,  әдеби  шығармалар
оқытылады. Сабақты осылайша көрнекі құралдарды пайдалана отырып, өмірмен, іс–тәжірибемен байланысты
жүргізгенде ғана баланың санасында айналадағы дүние жөнінде айқын елес қалады.

    Тіл дамыту, сөз қорын молайту сабақтарында баланы сөз ішіндегі дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету ісіне
баса назар аудару керек. Балалардың көбінің сөз ішінде кездесетін р, л, с, ш, ж, з, б, п, ф дыбыстарын айтуға
қиналатыны байқалады. Кейде бала аталған дыбыстарды жеке–жеке дұрыс айтады да, сөз ішінде дұрыс айта
алмайды.

    Балалардың дыбыс қолдануында мынадай кемшіліктер кездеседі: сөз ішінде дыбысты дұрыс айтпау,
сөзде дыбыс қалдырып айту; сөз ішінде дыбыс алмастыру. Мысалы, қуыршақ–құршақ, қолғап–қолбақ, орамал-
омалар –омайлар.

Дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру жұмыстарын басқа сабақтарда (шығарма оқу, дидактикалық ойын,
бақылау) оқу қызметінің мазмұнына қарай жүргізуге болады. Бала оқу жылы ішінде бағдарламада көрсетілген
дыбыстарды түгелдей дұрыс айтатын болуы қажет.

    Мектеп жасына дейінгі балалар негізінен өте қарапайым түрде әңгімелейді және тек жай сөйлемдермен
немесе көмекші сұраққа бір сөзбен ғана жауап береді. Әсіресе көркем әдеби шығармаларды мазмұндап айтып
беру қазақ тілінде жұмыс істейтін балабақшаларда айтарлықтай емес.

Сондықтан  тәрбиешілердің  бұл  мәселеге  ерекше  көңіл  бөлгендері  дұрыс.  әңгімелеуге  үйреткенде
мыналарды ескеру қажет:

1. балалардың қойылған сұраққа дұрыс, толық жауап беруі;
2. тәрбиеші қолданған күрделі сөйлемдерді қайталатқызу;
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3. өздеріне сөйлемдер құрату;
4. сөйлемге қажет сөздерді ойлап тауып айтуға үйрету;
5. сөз жасау, сөзге түрлі жалғау–жұрнақтар қосып айтуға үйрету;
6. суретті көрсете отырып және суретсіз (белгілі оқиғаға) әңгіме құрату.
Оқу қызметінде  қолданылатын әдістер  тәрбиешінің  сұрақ  қойып жауап  алуы,  тапсырма  беруі,  түзетуі,

көрсетуі,  әңгімелеп  беруі.  Оқылған  шығарма  мазмұнын  әңгімелеп  беруге  үйретуде  тәрбиеші  шығарма
мазмұнына сай сұрақтар бере білуі  керек.  Қойылған сұрақтар балаға  ой салатындай,  жауап  беруге  мәжбүр
етерліктей, шығарма мазмұнын ашатындай, әңгіме желісін бұзбайтындай болуы керек.

* * * * *

ЖАКУПОВА КЫЗЫЛГУЛЬ САМАТОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы «№ 30 мектеп-гимназия» КММ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Бөлім: 3-бөлім: Ғасырлық туынды
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: М. Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

11.1.1.1  -  әдеби  шығармаға  сюжеттік-композициялық  талдау  жасау  арқылы
жанрлық ерекшелігін түсіну;
11.2.2.1  -  шығармадағы  авторлық  идеяның  өмір  шындығымен  байланысын
анықтау;

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
әдеби  шығармаға  сюжеттік-композициялық  талдау  жасау  арқылы  жанрлық
ерекшелігін түсінеді.
Көпшілік оқушылар үшін:
шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтайды.

Құндылықтарға баулу:  «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша «Жалпыға бірдей еңбек қоғамы»
құндылығына  баулу.  Бұл  арқылы  оқушыларда  шығармашылық  және  сын
тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті
мен  жауапкершілігі  артады.  Сонымен  қатар  өмір  бойы  оқуға,  еңбеу  етуге,
Қазақстандық  патриотизм  және  азаматтық  жауапкершілікке   деген  дағдысы
қалыптасады.

Сабақтың барысы:
Сабақ

кезеңі/Уақыты
Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті
Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылықты

ояту.
7 мин.

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі:
1. Оқушылармен амандасу, түгендеу.
2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
Мақсаты:  Оқушылар  бір-біріне  тілек  білдіреді,  тыңдау
дағдыларын  дамытуға  бағытталады,  сондай-ақ  барлық
оқушылардың  қатыстырылуы  арқылы  сабаққа  белсенділігі
артады.
Тиімділігі:  Оқушылар  бір-біріне  тілек  айту  арқылы
жақындасады,  көңіл-күйін  көтереді  және  бауырмалдығын
оятады.
Саралау:  Бұл  жерде  саралаудың «Жіктеу»  тәсілі  көрінеді.
Оқушылардың  оқуға  деген  қызығушылығын  арттыру
мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі.

Оқулық, жұмыс
дәптерлері
ДК экраны

Жаңа сабаққа
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» әдісі 
арқылы өткен 
тақырыппен жаңа 

Жазушының 50 
томдық 
шығармалар 
жинағы қашан, 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционалды 
түрде сыни 

Қалыптастырушы 
бағалау: Өз ойын 
дұрыс мағынада 
білдіріп, талқылауға 
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сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой 
қозғау сұрақтарын 
ұжымдық талқылау. 
Бір-біріне сұрақтар 
қояды. 
Сыныптастырының 
пікірін толықтырады.
Өз ойымен бөліседі.

Оқушылар 
сұрақтарға жауап 
беріп, өзара 
ұжымдық талқылау 
жасағаннан кейін 
мұғалім оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

қайда шықты?

М. Әуезов 
атындағы Әдебиет
және өнер 
институты туралы 
білесіңдер ме?

Жазушы тұрған үй
қай жылы 
мұражай болып 
ашылды? Ол қай 
қалада?

ойлануды дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы артады. 
Сонымен қатар 
оқушыға сабақтың
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді және 
сабақтың 
тақырыбы мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік береді.
Саралау: Бұл 
жерде саралаудың 
«Диалог және 
қолдау көрсету» 
тәсілі көрінеді. 
Дұрыс мағынада 
жауап беруге 
бағыттау 
мақсатында кейбір
оқушыларға ашық 
сұрақтар, ал кейбір
көмек қажет ететін
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

белсенділікпен 
қатысқан оқушыға 
«Жарайсың!» деген 
мадақтау сөзімен    
ынталандыру.  

Сабақтың ортасы
Мағынаны ашу.

26 мин.

1-тапсырма:
М. Әуезовтің 
өмірбаянын айтып 
береді.

Оқылым және 
айтылым.
Оқулықта 
берілген Мұхтар 
Әуезовтың өмірі 
мен 
шығармашылығы 
жайлы 
мәліметтерді 
оқиды. Түсінгенің 
мазмұндайды. 
Тапсырманы 
орындау 
барысында 
оқушының 
оқылым және 
айтылым қабілеті
дамиды.

Дескриптор:         
Жалпы - 3 балл.
-Өмірбаянды 
оқиды.
- Ондағы басты 
оқиғалар мен 
негізгі ойды 
анықтайды.
-Түсінгенің 
қорытындылайды 
және 
мазмұндайды.

Оқулық, жұмыс 
дәптерлері

2-тапсырма:
Жазушының 
тырнақалды 
туындыларын 
атайды.

Жазушының өмірі
мен 
шығармашылы 
жайлы оқып, оның
басты 
туындылары 
жайлы айтады.

Дескриптор:         
Жалпы – 4 балл.
-Өмәрбаянды 
оқиды.
- Оқылым мәтіні 
бойынша керек 
мәліметтерді 

Оқулық, жұмыс 
дәптерлері
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анықтайды. 
- Жазушының 
тырнақалды 
туындыларын 
атайды.

3-тапсырма: 
Жазушының 
өмірінде болған 
айтуы оқиларды 
жазып алады.

Жазылым.
Жазушының өмірі
мен 
щығармашылы 
жайлы оқып, 
айтулы 
оқиғаларды жазып
алады. 
Тапсырманы 
орындау 
барысында 
оқушының 
жазылым қабілеті
дамиды.

Дескриптор:         
Жалпы - 3 балл.
- Өмірі мен 
щығармашылы 
жайлы оқиды.
- Жазушының 
өмірінде болған 
айтуы оқиларды 
жазып алады.

Оқулық, жұмыс 
дәптерлері

Сабақтың соңы
Ой толғаныс.

Рефлексия
7 мин.

«Еркін микрофон»  
әдісі. Мұғалім 
сабақты 
қорытындылау 
мақсатында 
оқушылардың 
сабаққа деген 
көзқарасын, 
рефлексиясын 
тыңдайды.

Мақсаты: Оқушы 
алған білімін саралай
білуге дағдыланады.
Тиімділігі: Тақырып 
бойынша 
оқушылардың пікірін
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде саралаудың 
«Қорытынды» тәсілі
көрінеді.

Оқушылар бүгінгі 
сабақтың мақсаты,
тақырыбы 
бойынша өз ойын 
айту арқылы 
сабаққа 
қорытынды 
жасайды.

Мұғалім 
оқушыларды  
«Жапондық 
бағалау» әдісі 
арқылы бағалайды.
Яғни «Дұрыс 
келісемін», 
«Толықтырамын, 
басқа көзқарасым 
бар», «Менің 
сұрағым бар». 
Сонымен қатар 1-
10 баллдық жүйе 
бойынша 
оқушылардың 
сабаққа қатысу 
белсенділігі 
бойынша 
бағаланады.

Саралау. Сіз қандай
тәсілмен  көбірек
қолдау
көрсетпексіз?  Сіз
қабілетті
оқушылардың
алдына  қандай
тапсырмалар
қоясыз? 

Бағалау.  Сіз
оқушылардың

материалды игеру
деңгейін қалай

тексеруді
жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
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«Диалог  және
қолдау  көрсету»,
«Тапсырма»,
«Жіктеу».

Саралау
тапсырмаларды
іріктеуді,  белгілі
бір  оқушыдан
күтілетін  нәтижені,
оқушыға  жеке
қолдау  көрсетуде,
оқу материалы мен
ресурстарды
оқушылардың жеке
қабілеттерін  ескере
отырып  әзірлеуді
қамтиды.

 «Мадақтау сөз»
әдісі. 

1-10 баллдық жүйе
бойынша

бағаланады.

Денсаулық сақтау технологиялары.
Сабақта сергіту жаттығулары мен белсенді жұмыс түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары орындалады.

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ  кезінде,  сынып  немесе  жекелеген  оқушылардың  жетістіктері/қиыншылықтары  туралы  мен  нені
анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:

 
AҒЫЛШЫН ТІЛІН ҚAШЫҚТЫҚТAН ОҚЫТУ 

ШEҢБEPІНДE ОҚУ ПЛAТФОPМAЛAPЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

КЕҢЕСБАЙ АЙДАНА ҒАБИТҚЫЗЫ
Ақтөбе каласы № 65 жалпы білім беретін орта мектеп. 

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 
                                 

Тақырыбы: Ағылшын тілін қaшықтықтaн оқыту шeңбepіндe оқу плaтфоpмaлapының тиімділігі  
Мaқсaты:  Aғылшын тілі  пәнінің мұғaлімдepін қaшықтықтaн оқытуғa  apнaлғaн  оқу плaтфоpмaлapымeн

тaныстыpу, AКТ-құзыpeттілігін apттыpу жәнe білім бepу сaлaсындa тәжіpибe aлмaсу.
Міндeттepі:
 «Қaшықтықтaн Оқыту» Мeн «Онлaйн Оқыту» Ұғымынa Aнықтaмa Бepу/ Сaлсытыpу;
 Қaшықтықтaн Оқытудың Apтықшылықтapы Мeн Міндeттepін Aнықтaу;

 Қaшықтықтaн Оқытудa Оқу Плaтфоpмaлapынa Тоқтaлып, Олapғa Сипaттaмa Бepу.
Мaзмұны:

 Кіpіспe
 Плaтфоpмaлapының тиімділігі

 Плaтфоpмaлap (пpeзeнтaция, сілтeмeлep)

 Қоpытынды (сaуaлнaмa)
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Қaшықтықтaн оқыту  – оқушы мeн мeн мұғaлім   aлыстaн нeмeсe толық eмeс жaнaмa өзapa іс-қимылы
кeзіндe  aқпapaттық-коммуникaциялық  тeхнологиялapды  жәнe  тeлeкоммуникaциялық  құpaлдapды  қолдaнa
отыpып жүзeгe aсыpылaтын оқыту.

Қaшықтықтaн оқыту тeхнологиясы бойыншa оқытушының нeгізгі міндeті білім aлушының кeлeсі түpдeгі
оpындaлaтын өз бeтіншe жұмысын бaсқapу болып тaбылaды: туындaйтын мәсeлeлepді қapaстыpу; мaқсaт пeн
міндeттepді  қою;  білім,  тәжіpибeлepді  бepу;  ұйымдaстыpу  қызмeті;  білім  aлушылapдың  apaсындa  өзapa
бaйлaнысты ұйымдaстыpу; оқу пpоцeсін бaқылaу

Білім бepу жүйeсіндe aқпapaттық жәнe тeлeкоммуникaциялық тeхнологияны дaмытудың тиімді құpылымы
– білім поpтaлдapы болып тaбылaды. Поpтaлдың нeгізгі міндeті жоғapы тeхнологиялы оқу пpоцeсінің қолдaуы
apқылы біpыңғaй білімді aқпapaттaндыpу оpтaсын дaмуынa өз үлeсін қосу.

Біpіншідeн.  Тeлeдидap  apқылы  сaбaқ  өткізу.  Бұл  –  тіптeн  жaңa  фоpмaт.  «Бaлaпaн»,  «Eл  Apнa»,
«Қaзaқстaн» тeлeapнaлapы бізгe өздepінің эфиpлік уaқытын ұсынды. 

Eкіншідeн. Apнaйы  мaмaндaндыpылғaн  интepнeт-плaтфоpмaлapы  apқылы  өткізілeтін  сaбaқтap.  Бұл
цифpлық жүйeлep оқушылapғa өткeн сaбaқты нeмeсe бұpын тaлқылaнғaн тaқыpыпты қaйтa қapaуғa, сондaй-aқ
онлaйн-сaбaқ өткізугe, кepі бaйлaныс оpнaтуғa, жeкe дapa оқыту мeн тaпсыpмaлapды оpындaуғa зоp мүмкіндік
бepeді. Сонымeн қaтap, бұл фоpмaт тeстілeу жұмыстapын өткізугe жәнe aлғaн білімдepін бaғaлaуғa мүмкіндік
жaсaйды. Бұpын мұндaй компaниялapдың білім бepу контeнтінe қол жeткізу aқылы болсa, осы кeзeңдe біздің
бaлaлap бapлық кepeк aқпapaтты жәнe плaтфоpмaлapды тeгін пaйдaлaнa aлaды. Төтeншe жaғдaй кeзіндe біз 
қaшықтықтaн қaлaй оқытaмыз? Плaтфоpмaлapды білу жәнe тиімдісін пaйдaлaну. Тaпсыpмa қaлaй бepілуі кepeк.
Бaлaның  жaсынa  сaй,  шaғын,  біpaқ  қызығушылығын  төмeндeтeтін  өтe  жeңіл  болмaуы  кepeк.  Оқушығa
қойылaтын тaлaптap aзaйғaнымeн жaуaпкepшілік төмeндeмeуі кepeк. Әp мұғaлім өзінің шәкіpтінгің әлeумeттік
жaғдaйын  жәнe  интeлeктуaлдық  дeңгeйін  білуі  шapт.  Кeйдe  оқушы  шaмaсы  кeліп  тұpғaн  тaпсыpмaның
жapтысын ғaнa оpындaп жібepeді. Ондaйғa жол бepмeуіміз кepeк. Сондa ғaнa білімнің сaпaсын жоғaлтпaймыз.
Бұл өтe мaңызды. Сондықтaн қaзіpгі тaңдa интepнeт peсуpстapын тиімді қолдaнa білуіміз кepeк. Бapлығымыз
білeтін Bilimlamd, Daryn online, Оpig.kz плaтфоpмaлapындaғы элeктpонды мәлімeттepді лaйықтaп бepу, яғни бұл
плaтфоpмaлapдa дaйын тaпсыpмaлap бap, онымeн қосa өзіміз құpaстыpып бepeтін тaпсыpмaлap дa болуы кepeк.
Одaн бaсқa ZOOM,  Google Docs; Google Forms; Voice of America; TED Talks/Ted Ed; Youglish жәнe Grammarly
плaтфоpмaлapын қолдaнуғa болaды. Кeйбіpeуінe тоқтaлып өтсeк.

a. ZOOM:

- Video conferencing tools
 Personal meetings: Have unlimited one-on-one meetings with a free plan.
 Group video conferencing:  Receive 500 participants (if  you buy a "large  meeting" add-on).  The free plan

allows you to hold video conferences for up to 40 minutes and up to 100 people.
 Screen sharing: Meet one or more groups and share your screen so they can see what you see.

b. Google Docs:
- How can we use these?

 Attendance

 Surveys

 Tests and quizzes
 Field trip sign-ups, etc.
 User-friendly; easy to create and share

 Free!

 Let’s try one now!
https://docs.google.com/document/d/1G_jMMgZCgsgM7WxtL7J5NiVXo616s7wfU-i3L3yXE1o/edit  )

c. Google Forms
 Great for collaborative work
 Peer feedback in written work
 Identification of key concepts or ideas
 Can be used in conjunction with other resources!
https://forms.gle/6xYDVoQ5uePoBSdg6
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d. Voice of America 

1. Reading and listening practice
2. Authentic materials
3. Updated daily
4. Great for idioms (Words and Their Stories)
5. The Day in Photos
https  ://  learningenglish  .  voanews  .  com  /  p  /5609.  html

e. TED Talks/Ted Ed
 How have you used these before?
 Great for note-taking exercises
 Lesson plans and ideas on TED Ed
 Could work well with Zoom!
 Student TED production would be good too (using Zoom)
 Try TED Ed at Home!
 Keep it 5-7 minutes
 Play a video three times

 No subtitles
• English subtitles
• Russian/Kazakh subtitles
 Either give students a worksheet to identify key concepts vocabulary or have them practice notetaking.

f. Youglish

 Great for pronunciation

 Vocabulary in context (authentic!)

 Lesson plan ideas?
https://youglish.com/

g. Grammarly
 Not only shows what’s wrong, but explains WHY
 Would be great for proofreading exercises (“Guess what Grammarly found wrong with this word or phrase”)
 Other ideas?
https://app.grammarly.com/ddocs/783725787 
(Әpбіp плaтфоpмaғa тоқтaлып, көpсeту.)

h. Оpig.kz
Opiq-тің нeгізгі пpинципі –  мұғaлімдep  мeн оқушылapғa  жeтeкші мaмaндap  құpaстыpғaн жоғapы сaпaлы

оқу әдeбиeтін ұсыну. Туpa сол сeбeппeн тeк eң үздік бaспaгepлepгe Opiq-кe өз оқу мaтepиaлдapын оpнaлaстыpу
ұсынылaды. Opiq –  бұл оқу мaтepиaлы сияқты,  сондaй-aқ,  жұмыс дәптepінeн тұpaтын Кітaпхaнaдaғы бapлық
75+  оқу жиынтығынa  қолжeтімділікті біp  лицeнзия aшaтын қызмeт.  Оқу жиынтықтapын бaспaсөз
бaсылымдapымeн біpгe дe, сондaй-aқ, жeкe дe қолдaнуғa болaды.

i. Chatterpix

1. For a fun spin on writing captions, try Chatterpix.
2. This free app allows students to use any photo and add audio, making someone or something in the photo talk.
3. Available for Android and iOS

Мұғaлімдepдің ойлapын білу. Ойлapмeн бөлісу. 
* * * * *
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КУПЕЕВА ЖИБЕК ЗИНАДИНОВНА
Ақтөбе қаласы № 65 жалпы білім беретін орта мектеп

Информатика пәнінің мұғалімі

  Күні: 9            2 сабақ 
Сабақтың 
тақырыбы:

Алгоритм ұғымы, алгоритм қасиеттері. 
Алгоритмді ұсыну тәсілдері

Сілтеме электрондық оқулық, презентация
Жалпы мақсаттар Оқушыларды алгоритм типтерімен таныстыру және блок - схема ұғымдары туралы 

білімдерін қалыптастыру, алгоритм ұғымын тануда білімдерін, ой - өрістерін дамыту, 
оқушыларды тәрбиелей отырып білім беру.

Оқыту нәтижесі Оқушылар алгоритм типтерін біледі және блок - схема құра отырып, есептер шығарады.
Алгоритмді жазу формасын, алгоритмді блок-схема түрінде жаза алады.

Сабақтың әдісі Баяндау, сұрақ-жауап, диалог, топпен жұмыс, АКТ, қолдану, электронды оқулықпен 
жұмыс, «Блум таксономиясы», Сын тұрғысынан ойлау («Ой тастау»,  «Мағынаны тану»,
«Топтастыру»

Жалпы Білу
Үй тапсырмасы.
Түсіну
Мағынаны тану
Қолдану
Оқулықпен жұмыс
Талдау
Практикалық жұмыс
Жинақтау
Корытынды
Бағалау
Топ басшысы бағалайды

Сабақ барысы
Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті

3 минут
Психологиялық

дайындық

2 минут

7 минут

Сыныппен сәлемдесу. Сыныпты ұйымдастыру (оқушыларды тексеру, 
аудиторияны қалыпқа келтіру)
Оқушыларды сызықтық, тармақталған, циклдік деп кеспе қағаздарға жазып таңдау
арқылы топқа бөлу.
Оқушыларды бүгінгі сабақтың тақырыбымен және мақсатымен таныстыру.
 «Білу»
1.Сабаққа келу реттілін сұрау.
2. Бір күн тәртібі
 «Түсіну»
 Мағынаны тану ( электрондық оқулық)
Алгоритмнің типтерімен таныса отырып: сызықтық, тармақталған және циклдік 
алгоритмдердің блок - схемалары әртүрлі болатындығын есептер шығару арқылы 
түсіндіру
 
Алгоритмді жазу тәсілдері:
1. Табиғи тілде
2. Арнайы түйінді сөздер – терминдер, псевдокодтар арқылы жазу. Қарапайым 
алгоритмдік тілдер қолдану.
3. Блок - схема түрінде.
4. Программалау тілінде жазу.
Алгоритмді блок - схема түрінде жазу және оны программалау тіліне аудару 
кеңінен қолданылады. Кеңінен қолданылатын тәсіл - алгоритмді блок - схема 
түрінде жазу. 
Алгоритм схемасын блок - схема деп атайды.
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12 минут

2 минут

5 минут

5 минут

3 минут

5 минут
1 минут

- Алгоритмнің басы және соңы
- Алгоритмнің мәндерін енгізу және нәтижесін шығару
- Алгоритмнің математикалық өрнектерін есептеу.
- Алгоритмнің шартқа сәйкес есептеу жолын таңдау
- Циклдің басы (қайталау)
 «Қолдану»
   Мыс: у=a+b есебін шығару
1) Алгоритмдік тілінде 2) Блок - схема түрінде
Алг мыс1
Арг a, b
Басы
У= a+b
Нәт у
Соңы.
№1 тапсырма  Берілген суреттер бойынша аққала жасау алгоритмін оқушылармен
бірге талдап, қарапайым алгоритм құру керек. Сұрақ-жауаптар арқылы алгоритм
ұғымына, оның қасиеттеріне оқушыларды өз бетімен жетелеу керек.
Аққала жасау үшін ең бірінші қандай әрекет орындау керек?
Одан кейін қандай әрекеттер жасаған болар едіңіз, тізбектей ретімен ата?
Осы атаған әрекеттеріңізден кейін сізде аққала жасалады ма?
Егер сіз атаған әрекеттің біреуін тастап кетсек не болар еді?
Егер сіз атаған әрекеттердің орнын ауыстырсақ не болар еді?
Аққала жасау әрекеті әлемнің барлық балалары үшін ортақ па?

1-мысал. Үй тапсырмасын орындау алгоритмін жазайық.
алг Үй тапсырмасын орындау
басы
      күнделікті алу
      тиісті бетін ашу, үй тапсырмасын анықтау
      үй тапсырмасын орындау
      күнделікті орнына қою
соңы
2-мысал.  Сыйымдылығы  3  және  8  литр  екі  құмыра  бар.  Орындау  барысында
өзеннен 7л су алуға мүмкіндік беретін алгоритм жазыңыз.
алг  Өзеннен 7 л су алу
басы
      3л құмыраны үш рет толтырып, 8л құмыраға құю, сонда   
      3л құмырада 1л су сыймай қалады
      8л құмырадағы суды төгіп тастау
      құмырадағы 1 л суды 8 л құмыраға құю
      3л құмыраны екі рет толтырып, 8л құмыраға құю
соңы
Сергіту сәті.   ПЕРНЕТАҚТА сөзiнің әріптерінен  жаңа сөздер құрастыр. Арна, 
ақпан, ата, қант, парта, ет  және т.б.

ІV. «Талдау»              Практикалық жұмыс
Блок – сызбаны дәптерге орында.  Математикалық есептер.
Берілгені: 53+12=65
                  65*2=130
V. «Жинақтау»
Қорытынды. 
Білімдерін тексеру:
1. Алгоритм дегеніміз не?
2. Алгоритм сөзі қайдан шыққан?
3. Алгоритм қасиеттері қанша?
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4. Алгоритм қасиеттеріне түсініктеме бер?
5. Алгоритмге мысал келтір?
6. Алгоритмді жазудың неше тәсілі бар?
7. Блок - схема дегеніміз не?

Рефлексия.
Бүгінгі сабақ туралы өз ойларыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. (Бір ауыз сөзбен)
Ол үшін төмендегі сөйлемдерді пайдаланыңыздар:
- Менің білгенім…
- Менің сезгенім…
- Менің көргенім…
- Мен басында қорықтым, сосын…
- Менің байқағаным …
- Мені ойландырған…
Бағалау: өзін-өзі бағалау.
Үйге тапсырма.  у=( a+b)( a - b). 2 әдіске салып шығару, 

АЛМАҒАНБЕТОВА  ЛАЗЗАТ АРАЛБАЕВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы
Мәншүк Мәметова атындағы негізгі мектеп

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Күні: Мұғалімнің аты жөні:

Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Тақырыбы Қазақ халқының зергерлік өнерімен танысу

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаттары

6.1.5.2-Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер 
мен сызбалар орындау
6.1.6.4-Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу 
дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және 
эксперимент жасау

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады:

Сурет арқылы қазақ халқының зергерлік өнері жайлы жалпы мағлұмат алады

Көпшілігі орындай алады:

Жұмыс барысында қолданылатын құралдар мен материалдарды анықтау.

Кейбір оқушылар орындай алады:

Нобай бойынша көркемдік материалдармен эксперимент жасау.

Қазақ халқының зергерлік өнері жайлы жалпы мағлұмат алады. Зергерлік өнерге 
қатысты ақпараттарды түсіну арқылы ой тұжырымдайды. Бұйымның нобайы мен 
сызбаларын сызады.
Көркемдік материалдармен эксперимент жасайды
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Тілдік
мақсаттар

Оқушылар орындай алады:
Бұйым туралы ауызша және жазбаша түрде баяндама жасап ойын түсіндіріп береді.
Пәндік тіл және терминология:
Зергерлік, білезік, жүзік, сақина, сырға, өңір жиек, алқа, бойтұмар, шашбау, шолпы.
Диалогқа/жазбаға қажетті тіркестер:
............. әшекей бұйым жасауда қандай заңдылықтарды ескерген?
Мен бұл.........таңдау себебім, ...
Мен бұны ... материалдан жасалғанын білдім.
Мен ... ........пайдалы жақтарын білемін.
Мен ... материалдар мен құралдарды қолданғанын білдім.
Бұйым мынадай ............. тұрады

Құндылықтардыд
арыту

Басқа адамдарды, олардың мәдениетін, пікірлерін құрметтеу.
Мектеп және қоғам ережелерін, заңдылықтарын және құндылықтарын құрметтеу.
Қарым-қатынастағы адалдық, әділдік және ашықтық.

Пәнаралық 
байланыстар

Салт, дәстүр, ғұрыпқа байланысты тарих, сызу сияқты пәндермен тығыз байланыста 
болады.

АКТ қолдану 
дағдылары

Зергерлік өнер бұйымдарының ерекшеліктері мен құралдарын зерттеуде АКТ 
қолданады .

Бастапқы білім Әлемдік және қазақтың ұлттық қолөнері мен өнер туындыларының ерекшеліктерін 
біледі.

Алдыңғы оқу Ұйымдастыру бөлімі: Оқушыларды орналастыру, амандасу.
Интерактив тақтасында сабақтың тақырыбы, мақсаты көрсетіледі.
Зергердің құралдары мен жабдықтарын оқушыларға таныстыру және олардың 
қолдану тәсілдерін көрсету.
Зергер жұмысы туралы видео көрсету.
Оқушыларға суреттер көрсетіледі. Суретті топтастырады. Түсінік береді.

Жоспар

Жоспарланған
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (ескертпелер)

Басы Сабақтың тақырыбын ашады. Алдарына мақсат қояды. Сабақтың күтілетін нәтижесін 
анықтайды.
С өздік жұмысы. Сәйкестендіру

Ә шекей Әлсіз
Б ұйымдар ажар
Келбет зат

С ымбат бітімі
нәзік жанды сәндік заттар

Ортасы Ой қозғау сұрағы:
Оқушылар келесі сұрақтарға жауап қарастырады:
Қандай ою өрнек түрлерін білесіңдер
Композицияныңқандай заңдылықтары бар?
-Зергерлер әшекей бұйым жасауда қандай заңдылықтарды ескерген?
Зергерлік бұйым жасауда қандай металл түрлері қолданылады, неліктен?
Қандай асыл тастарды пайдалануға болады және адам ағзасына қандай пайдасы бар?
Сен өзің қандай қолайлы материалдарды қолданып зергерлік бұйым жасар едің?
Тапсырма:Қойылған сұрақтардың жауаптарын сараптап, оқушылар зергерлік 
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бұйымдарға қолайлы материалдар таңдайды және бірнеше нобай үлгілерін жасайды. 
Нобай жасау барысында, таңдалған материалдарын ескеру қажет. Мысалы; фольга, сым
түрлері, картон,түрлі түсті тастар, бисер, жіп түрлері т.б. Жұмыс барысында ұлттық 
нақыштар көрініс табуы қажет.Әр оқушы жасаған нобайларын іске асыру жоспарын 
құрастырады.
Жасаған нобайлары мен жоспарын жұпта талқылайды
1-ТАПСЫРМА. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңдер.
Әр қатардан бір оқушыдан мәнерлеп оқып шығады. Қалған оқушылар бірге іштей оқып
отырады. Сонымен қатар сұрақ дайындап отырады. Топтағы әр оқушы қарсы топтағы 
әр оқушыға сұрақ қояды.
-Қазақ халқында ертеден бастау алған қандай өнер?
-Ол өнер түрі немен байланысты?
-әшекей бұйымдар не үшін қажет?
-Әшекей бұйымдар қыздар үшін не береді?
-Әшекей бұйымдарды неден жасаған?
Жазылым.
-Сіздерде неше әшекей заттар бар?
-менде төрт-бес сырға, уш-төрт шаш қыстарғыш бар.

Соңы Оқушылардың білімін бағалаймын.
Әр орындалған және жауап берген жұмыстарына қарап, бағалаймын.

Қосымша ақпарат

Саралау-Сіз қосымша көмек 
көрсетуді қалай 
жоспарлайлайсыз? Сіз қабілеті 
жоғары оқушыларға тапсырманы
күрделендіруді қалай 
жоспарлайсыз?
Деңгейлік тапсырма арқылы

Бағалау-оқушылардың үйренгенін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз?
Орындалған тапсырмалары арқылы

Пәнаралық байланыс 
Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы 
байланыс

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

Қорытынды бағалау
Сабақта қандай екі нәрсе табысты болды?
1.

2.
Қандай екі нәрсе сіздің сабағыңызды жақсарта алды?
1.

2.

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге 
көмектесетінін білдім?
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МАЗМҰНЫ

• ЖАНТУРИНА МАРФУХА  САМЕНОВНА
• БАЙДРАХМАНОВА НУРЖАМАЛ САЙЛАУОВНА
• ГИЛЬМАНОВА НУРИЯ КАДЕМОВНА
• НУРСАФИНА АЙША НУРКАСЫМОВНА
• ЖАЙМАГАНБЕТОВА  АККЕНЖЕ  НУРЛАНОВНА
• ӘУЕСБАЙ КҮЛАН ТӘЖІМҰРАТҚЫЗЫ
• БАТЫРОВА АКТОЛКЫН РАШИДОВНА
• ТЛЕУЛИНА БАКЫТКУЛ ШУИНШБАЕВНА
• ЖАКСЛЫКОВ АДИЛЬХАН
• ЖАКСЫЛЫКОВА БОТАГӨЗ САГИНГАЛИЕВНА
• ТОҚТАР ЕРГЕН ӘДІЛХАНҰЛЫ
• НУРАФИНА ИЖДАГАТ ШОЛТЫРОВНА
• ИЗТЛЕУОВА НУРЖАМАЛ АЗАМАТОВНА
• ҚУАШБАЙ ДИНАРА САТТАРҚЫЗЫ
• ТОҚТАБАЙ ГУЛАРА ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ
• ХАЙТБАЕВА САЛИМА ӨТЕГЕНҚЫЗЫ
• ШӘРГЕНОВА ЛӘЗЗАТ ҚАЙНАДИНҚЫЗЫ
• ОМАРОВА БАЯН ЕРЛИКОВНА
• ТОРЕБЕКОВА ПАКИЗА ЖОРАБЕКОВНА
• АЛШИМБАЕВА ИРА ЖАНТАСОВНА
• УМУРКУЛОВА ЗЛИХА ШЕРАЛХАНОВНА
• ДЖАКАШЕВА НУРСУЛУ ТОКТАСЫНОВНА
• ШЕРШАТОВА РАЙХАН ЕЛМАХАНОВНА
• САДЫКАНОВА ЖАНЕРКЕ ЖАКАНБЕКОВНА
• РАКУЛОВА НАГИМА МУХАНБЕТЖАНОВНА
• УРАЗБЕКОВА АҚМАРАЛ ЕЛЕУСІЗҚЫЗЫ
• АЛЬМЕНОВ АЛМАС ҚАНАТБЕКҰЛЫ
• ЖАРЫЛКАПОВА ЗЕЙНФУРАТ САТИНБЕКОВНА
• КАБЛАНОВА ЗУБАЙРА АЛИБЕКОВНА
• МАМЫРБАЕВА ГУЛЬМИРА СЕРИКОВНА
• ЖАКСЫЛЫКОВА ГУЛЖАМАЛ ЖАМБЫЛБЕКОВНА
• БАЯЛИЕВА ГУЛМИРА ДЖАМБЫЛБЕКОВНА
• АЗИМОВА АЛТЫНАЙ САҒЫНБЕКОВНА
• ТОЙБОЛОВА ЖАНАТ КУРАЛБЕКОВНА
• АБДУГАППАРОВА МАФТУНА РАВШАНБЕКОВНА
• АЙХОЖАЕВА АКБОПЕ ШЕРАЛХАНОВНА
• ӘЛЖАНОВА АЙТОЛҚЫН ҚОЖАБАЙҚЫЗЫ
• КЕНЕСОВА ЛЯЗЗАТ АЛМАСОВНА
• АМАНГЕЛЬДИЕВА ЖАНАР ЖУСУПОВНА
• ЖАКУПОВА КЫЗЫЛГУЛЬ САМАТОВНА
• КЕҢЕСБАЙ АЙДАНА ҒАБИТҚЫЗЫ
• КУПЕЕВА ЖИБЕК ЗИНАДИНОВНА
• АЛМАҒАНБЕТОВА ЛАЗЗАТ АРАЛБАЕВНА
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