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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
КАРПУНОВА МАРИНА ГАЛИМЗЯНОВНА
Учитель музыки КГУ «ОШ № 81» город Караганда
Обучаясь в музыкальной школе дети узнают о музыке разных стран и наций, их истории, расширяют
свой кругозор, в том числе слушая этническую музыку разных народов. Музыка знакомит детей с
выдающимися деятелями, искусства, музыки, даёт детям положительный пример духовного и культурного
развития различных выдающихся музыкантов.
Влияние музыки на развитие ребёнка обеспечено тем, что музыка – это не открытая книга, которую
можно прочитать, получить доступную информацию и просто запомнить. Музыка особым образом передаёт
образы, мысли и идеи автора, они лишь создаёт в сознании ребёнка определённую атмосферу, в которой
ребёнок уже самостоятельно формирует образы, которые навевает ему музыка. Фантазия и мозг ребёнка
постоянно работает над переработкой музыки и тем самым достигается положительное влияние музыки на его
развитие. Конечно, речь здесь идёт о красивой, к примеру, классической музыке.
Многие люди не признают силы влияния музыки на психологическое и эмоциональное состояние
человека. Тем не менее, даже такие люди неосознанно часто в социальных сетях делятся с друг другом
музыкой, которая им нравится в данный момент, тем самым давая понять о своём настроении сейчас и желая
вызвать его у другого человека.
Уже устоялась практика, когда некоторые психиатры используют так называемую «музыкальную
терапию» для лечение некоторых видов душевных расстройств у пациентов. Музыка, пожалуй, единственный
инструмент, который позволяет мозгу одновременно работать и при этом быть расслабленным. Занятие музыкой
так же может помочь ребёнку поднять самооценку. К примеру, если ребёнок по своей природе скромный,
чрезмерно застенчивый, то его увлечение музыкой, а как результат постоянные конкурсы, выступления в школе,
на концертах, постоянно заставляет ребёнка демонстрировать другим свои способности и тем самым поднимать
свою самооценку. Поэтому влияние музыки на психику ребёнка ни в коем случае нельзя приуменьшать.
Влияние музыки на человека является в настоящее время недооценимым инструментом как для
развития человека в целом, так и для лечения, профилактики многих психологических, психиатрических
проблем. Музыка всегда присутствует в нашей жизни. Конечно, выбор музыки – это выбор каждого человека,
но в детстве, когда ребёнок ещё не так разборчив во многих вещах, родителям стоит постараться направить
музыкальные вкусы своего чада в нужное русло, открыть перед ним уже на самой заре его жизни двери в
действительно сказочный, непостижимый и безумно красивый мир музыки. И тогда влияние музыки на ребёнка
будет именно тем, которое Вы ожидаете.
В последнее время всё реже и реже родители задумываются о музыкальном образовании своих детей.
Родители считают, что ребенку надо дать те знания, которые пригодятся в жизни. Сейчас в моде
целенаправленное образование. Хочешь быть переводчиком – учи языки, юристом – историю. Жизнь заставляет
родителей внушать своим чадам мысль о том, что нужная профессия – кратчайший путь к материальному
благополучию и что это сейчас главное. И действительно, зачем тратить время на музыкальные экзерсисы,
изнурительные как для родителей, так и для маленького маэстро? Хорошо еще, если выбранный инструмент –
фортепьяно. При начальных упражнениях на скрипке или виолончели смычок играет в основном на ваших и
соседских нервах и вызывает не меньший гнев, чем заунывная песня, к примеру, мартовских котов...
Но, несмотря на все неудобства, которые доставляет начальный этап обучения детей игре на
музыкальных инструментах, предыдущие поколения родителей старались обязательно дать детям музыкальное
воспитание. Раньше в каждой дворянской семье детей обучали танцам, верховой езде, искусству каллиграфии,
иностранным языкам, фехтованию, игре на музыкальных инструментах и пению. Широко известны сочинения,
написанные не профессиональными композиторами, а хорошо образованными людьми, как, например, русским
дипломатом А. С. Грибоедовым, который помимо дипломатической и писательской деятельности сочинил ряд
прекрасных музыкальных произведений. В музыкальные школы был огромный конкурс, и принимали туда
особо одаренных детей...Те, которые не поступали в школу , посещали многочисленных частных учителей и
через год на семейных праздниках лихо тарабанили многострадальные польку Глинки и полонез Огинского.
Так как занятия музыкой требуют не только непрестанного труда и волевых усилий детей, но и
несокрушимого родительского терпения, профессионалами из них становились единицы.
Музыка делает человека коммуникабельнее, потому что, исполняя произведение, стремясь передать
мысли и чувства композитора, исполнитель учится находить контакт со слушателями, в разговоре он чувствует
нюансы интонации и эмоций собеседника, угадывает тон и темп беседы – он же привык чувствовать мысли и
настроение композитора, музыкальное произведение которого он исполняет.
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Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и усидчивость,
совершенствует эмоции, дает особое видение окружающего мира. Музыка учит не только слушать, но и
слышать, не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. Дети, которые играют на музыкальных
инструментах, обычно грамотнее других.
Ребёнок идет в десятый класс математической школы и у него обнаружились блестящие математические
способности? Ему некогда больше заниматься игрой на фортепьяно? Но перед тем как он закроет (но не
навсегда!) крышку рояля, пусть скажет ему спасибо!
Без музыки он не стал бы тем, кем стал, потому что именно музыка даёт и образное мышление, и
пространственное представление, и привычку к ежедневному кропотливому труду. Или же ребёнок внезапно
решил забросить занятия музыкой начал писать хорошие и глубокие, не по возрасту стихи и сочинения?
Скажите, откуда это море эмоций, чувство ритма и образность изложения? Не от той ли учительницы музыки,
которая, бесстрастно отбивая такт, суховато приговаривала: «Он здесь тоскует, не барабань, играй пиано, а здесь
уже отчаянье – форте, фортиссимо! Слушай музыку, слушай, что хотел сказать композитор...» Рассказывает
учительница музыки. Попробуем конкретизировать сказанное выше и объяснить, как игра на музыкальных
инструментах помогает в усвоении некоторых предметов.
Правописание и музыка
Если бы способность писать без ошибок зависела только от знания правил, то правильно писали бы
почти все. При нормальном интеллектуальном развитии у детей часто бывают затруднения в овладении
письмом и выражении мыслей из-за причин, не связанных с дефектами зрения, слуха или какими-либо
неврологическими нарушениями. Овладению грамотным письмом могут мешать: — Нарушение
пространственного восприятия. По статистике, 60% школьников имеют довольно расплывчатые представления
о таких понятиях, как право, лево, внизу, наверху и пр. Не верите? Пусть определит, стоя напротив вас, где у вас
правая рука, а где левая. Не справился? Задумался? Значит, на письме он пишет буквы (и цифры) зеркально,
например «э» вместо «е», или «б» вместо «д», переставляет местами буквы и слоги в слове, слова в
предложении и «заезжает» за поля. Знание подкреплено наглядностью – перед ним лежат ноты, на которых ясно
обозначены партии левой и правой руки. На фортепьянных нотах, например, верхняя строчка – правая рука,
нижняя – левая, а значит, в ребенке закреплено и такое понятие, как «вверху-внизу».
Знание об интервале и последовательности звуков в аккорде дополнят его пространственные понятия, а
следовательно, уберут описанные выше ошибки в письме. — Кинетические и динамические нарушения
организации движений. Что это значит? А это значит, что пальчики плохо двигаются сами по себе и плохо
переключаются с одного движения на другое, и от этого все внимание наше – на пальчики, и пока мы выводим
сложную букву «в» и думаем, как бы вслед за ней не ошибиться в написании не менее сложной «з» и то же в
цифрах, школьная программа уходит далеко вперед. Что, как не упражнения на музыкальных инструментах,
научит двигаться руки и координировать движения пальцев? Если, например, такому ребенку предложить
подсчитать количество сделанных ударов в заданной вами ритмической структуре, он подсчитает их правильно,
но простучать сам такой же ритм не сможет. Следовательно, он будет писать неправильную букву вместо
правильно услышанного звука, не сможет соблюдать правил переноса и опять же будет переставлять местами
слоги и пропускать буквы, потому что деление слова на слух на слоги – это деление его на ритмические
единицы. Игра на музыкальном инструменте сформирует в ребенке чувство ритма и наладит координацию
между слухом и моторику рук. Чем старше ребенок, тем отчетливее проявляются дефекты в написании.
Особенно они видны тогда, когда школьники начинают писать сочинения на заданную тему.
Музыка учит ребенка не только видеть, но и воспроизводить увиденное, не только слышать, но и
представлять то, что слышишь. Следовательно, она развивает все виды восприятия: зрительное, слуховое,
чувственное – и все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную. Ребенок,
играющий «Осеннюю песнь» Чайковского и как бы видящий в это время грустную картинку осени, на уроке,
например, истории будет так же ясно представлять все излагаемое учителем, и от этого лучше запоминать.
Конспектируя материал, он будет его усваивать тоже гораздо лучше, потому что у него налажена моторная
память, то есть связь между мышлением и двигательными функциями руки. Вы и сами знаете, что иногда
какой-нибудь забытый навык вспоминается больше руками, а не головой.
Кроме того, музыка развивает ассоциативную фантазию, без которой невозможно овладение другими
видами искусств... История знает массу людей, талант которых многогранен и способности к одному роду
занятий как бы дополняют способности к другому. Леонардо да Винчи был скульптором, художником,
архитектором, инженером; пел, преподавал пение
Александр Сергеевич Грибоедов, русский писатель и
дипломат, был еще композитором, пианистом и органистом. Михаил Иванович Глинка прекрасно рисовал.
Эйнштейн играл на скрипке... Дети, обучающиеся музыке, обычно обнаруживают способности и тягу к другим
видам искусства.
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Во-первых, ребёнок может выбрать, с каким родом деятельности будет связана его судьба и сам
определиться, так как имеет представление и о науке, и о живописи, и о музыке.
Во-вторых, чаще всего после окончания получения начального музыкального образования, решение
принимается самостоятельно и как правило без замешательств, что говорит о полной личностной
сформированности ребёнка. О влиянии музыки на человека можно говорить бесконечно...
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЛЕСОВА МАКПАЛ САДИБЕКОВНА
САДЫҚ ЖАНАР ТІЛЕУҚАБЫЛҚЫЗЫ
Учителя русского языка и литературы
КГУ «ОШ № 15» город Караганда
Реформы, происходящие в нашей стране нашли свое отражение в системе ценностей, их содержании и
формах проявления. Наибольшую активность в современном школьном историческом образовании приобретает
проблема ценностей, которую во многом обуславливает специфика педагогических технологий в рамках
образовательной системы.
Реалии современного общества предъявляют к школьному образованию определённые требования.
Одним из основных требований является формирование личности, умеющей самостоятельно и творчески
решать различные задачи, критически мыслить, уметь пользоваться информацией, отстаивать свою точку
зрения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования,
совершенствовать умения и творчески применять их в действительности. Тем самым, можно сделать вывод, что
образование на современном этапе нацелено на развитие функциональной грамотности учающихся.
Для учителя русского языка и литературы формирование функциональной грамотности также является
актуальным направлением работы. Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка – это
непростой процесс, который требует от учителя использования современных форм и методов обучения. Только
лишь применяя новые формы и методы работы можно воспитать инициативную, самостоятельно, творчески
мыслящую личность. Любая технология, которая применяется на уроках
обладает средствами,
активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства
составляют главную идею и основу эффективности результатов.
К таким технологиям можно отнести игровые технологии. Именно их я использую на уроках русского
языка. Цель игровых технологий – приобрести конкретные навыки, закрепить их на уровне моторики, перевести
знания в опыт. Используя на своих уроках игровые технологии даю возможность своим ученикам расширить
кругозор, развить познавательную активность, сформировать разнообразные умения и навыки практической
деятельности. Кроме того, применение игровых технологий является эффективным средством мотивации и
стимулирования учащихся на обучение.
Разгадывание кроссвордов, чайнвордов, игры «Третий лишний», «Мозговой штурм», «Найди пару», «Кто
больше», применяемые в самом начале урока направлены на активизацию познавательной деятельности
обучающихся, помогают ускорить процесс целеполагания, позволяют им быстро включиться в работу.
Деятельность ученмков носит преобразующий характер, они наблюдают, сравнивают, группируют, выясняют
закономерности, делают выводы.
К примеру играя в игру «Третий лишний», даю задание найти слово, которое не соответствует
определенному правилу, части речи, смыслу и т. д.
1.
красивый, стакан, иголка (лишнее – красивый, так как прилагательное);
2.
горячий, могучий, ключ (лишнее - ключ, так как существительное);
3.
документ, бумага, кофта (лишнее - кофта).
Функциональную грамотность учеников на уроках русского языка и литературы можно развивать при
изучении любой темы и на разных этапах.
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К примеру, Игра «Найди пару»:
Необходимо найти слова-антонимы. Игру провожу при изучении темы «Лексика»:
Острый
трусливый
Сладкий
безделье
Скупой
глупый
Умный
жар
Храбрый
тупой и т.д.
На уроках литературы для формирования функциональной грамотности можно использовать такие
формы, как урок-суд, урок-КВН, урок-концерт, урок-диспут и другие. К примеру, урок-суд над Печориным.
Уроки проходят в форме ролевой игры-суда, включают элементы театрализации. Исполняя роли, обучающиеся
проявляют актерское мастерство, вживаются в определенный образ, глубже раскрывают характеры и поступки
героев, приобретают новый опыт общения в предлагаемой ситуации.
Также наиболее эффективно использование игр творческого характера.
Игра «Творческая мастерская»
Например:
написать стихи на заданную рифму:
желанья
мечты
страданья
пустоты
жестокий
знак
одинокий
мрак
Часто использую в своей практике проведение урока – ролевой игры, который характеризуется более
ограниченным набором структурных компонентов. Урок проведенный в данной форме делится на
подготовительный, игровой, заключительный и анализ результатов.На первом этапе разработывается сценарий,
далее идёт ввод в игру, ориентация участников и экспертов, определяется режим работы, формулируется
главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации, выдаются пакеты материалов,
инструкций, правил, установок, собирается дополнительная информация.
На втором этапе происходит сам процесс игры. Здесь осуществляется групповая работа над заданием,
межгрупповая дискуссия (выступления групп, защита результатов). С началом игры никто не имеет права
вмешиваться и изменять её ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они уходят от
главной цели игры.
На третьем заключительном этапе, вырабатываются решения по проблемам, заслушиваются сообщения
экспертной группы, выбираются наиболее удачные решения.
И на последнем этапе анализа, обобщения и обсуждения результатов игры выступают эксперты,
происходит обмен мнениями, ученики защищают свои решения и выводы. В заключение учитель констатирует
достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия.
Рассмотрим игру, которая наиболее подходит для групповой работы - игра «Рассыпанные карточки»:
Учитель говорит говорит ученикам, что по дороге рассыпал карточки. Необходимо собрать правильно
рассыпанные картоки. Так, на уроке, используя набор иллюстраций по роману А.С.Пушкина «Капитанская
дочка», можно дать такое задание: рассказать эпизод, изображенный на иллюстрации; вспомнить, подобрать
рассыпанные иллюстрации в такой последовательности, чтобы восстановить содержание. Или при изучении
одушевленности-неодушевленности существительных предлагаю разложить карточки в зависимости от
категории. Например, при изучении простого предложения, предлагаю собрать предложение из рассыпанных
слов. Затем охарактеризовать предложение.
Ценность таких игр и приёмов заключается в том, что на их материале можно отрабатывать также
скорость чтения, выразительность, развивать орфографическую зоркость и многое другое.
Важная роль состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения и страха при письме у
детей, чувствующих свою собственную несостоятельность, создает положительный эмоциональный настрой в
ходе урока.
На уроках русского языка и литературы можно создать условия для формирования функциональной
грамотности учащихся. Ведь наша цель – воспитать ученика, умеющего обучатьcя, знающего, как использовать
информацию в нужных целях; взаимодействовать с другими людьми и обладать целым рядом компетeнций,
споcобного жить и действовать в условиях быстро меняющегося мира.
Список использованной литературы:
1)
Граник Г.Г. Секреты орфографии. М.: Просвещение, 1994.
2)
Иванова В.А. Тайны слова: занимательная грамматика. Волгоград,1961.
3)
Пташкина В.Н. Игровые технологии на уроках русского языка. Волгоград, 2011.
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КАРАСАЕВА РАЙХАН БУСТУНАЕВНА
Учитель русского языка и литературы
КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 56»
ГУ «Отдел образования города Актобе»
Раздел:
Урок:

Школа:
Учитель:
Тема урока: Умные вещи

Дата:
Класс: 6

Кол-во присутствующих:
Кол-во отсутствующих:

Цели обучения:

6.С.5- прогнозировать содержание текста по ключевым словам
6.Ч.3. – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать
на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме.
6.Г.2 Пересказывать подробно,выборочно содержание текста.
6.П.6 Правильно писать безударные глагольные окончания

Цель урока

Все учащиеся смогут:Пересказывать подробно,выборочно содержание текста «Умные
вещи» стр.201прогнозировать содержание текста по ключевым словам
Большинство учащихся смогут: прогнозировать содержание текста по ключевым
словам , формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать
на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме.
Некоторые учащиеся смогут: - прогнозировать содержание текста по ключевым
словам
формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме.
правильно писать безударные глагольные окончания стр.202,упр.5

Критерии оценивания:

1.Прогнозировать содержание текста.
2.Формулировать вопросы
2.Отвечать на вопросы
3.Выражать свое мнение по теме
4.Пересказывать подробно,выборочно содержание текста
5.Определять безударные глагольные окончания

Уровни мыслительных навыков

Знание
Применение
Понимание
Анализ
Оценка

Языковая цель

Учащиеся научатся :
-прогнозировать содержание текста по ключевым словам
-правильно составлять вопросы и аргументированно отвечать на них
-находить по характерным признакам описание в тексте
-обсуждать содержание по прочитанному тексту
- правильно писать безударные глагольные окончания
Слова для активного усвоения: слова карточки информатора
концерн, навигатор, гидравлика
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Полезные фразы для рассуждения:
-Было интересно узнать то,что…
- Меня удивило то, что….
-Мне понравилось то,что автомобили снабжены…..
Вопросы для обсуждения:
1.Как вы думаете о чем пойдет речь?
2.Соответсвует ли название текста его содержанию?
3.Как вы думаете ,может ли авто-компьютер заменить водителя?
Письменные подсказки:
1.Компьютер- это наши умные помощники.
2.Я не представляю свою жизнь без компьютера.
3.Без компьютера трудно учиться в школе.
Привитие
ценностей

Воспитать интерес учащихся к инновационно-индустриальной науке ,разбудить навыки
к изобретательности,интерес к транспортным средствам и компьютерной технологии.

Меж предметная
связь

Физика,информатика,технология

Предшествующие знания по
теме

Умеют работать с текстами разного стиля и выделять ключевые слова.Могут описать
фрагменты из своей жизни.
ПЛАН

УРОКА

Планируемое время и
этапы

Запланированная деятельность

НАЧАЛО – 3 мин

І.Организационный момент:
Создание позитивного настроя учащихся к уроку.
С помощью приемов «Пейзаж» .Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина
проникнута грустным, печальным настроением, другая - радостным, веселым.
Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению.
После этого учитель говорит, что настроение в группе различное и предлагает
улучшить его, сделав соседу по парте комплимент.
«Комплименты"
Деление на группы– 1 мин.
-Ребята,выберите понравившийся вид транспорта.(Вертолет,поезд,автомобиль)

СЕРЕДИНА – 32 мин

ІІ.Актуализация знаний
АМО «Прогнозирование»
-Обратите внимание на запись и изображения на интерактивной доске : «Умные
вещи»
-По данным рисункам догадайтесь ,о чем мы будем говорить сегодня на уроке?
-Назовите предметы на картинках?
(телефон,гаджет,смартфон,пылесос,компьютер ,автомобиль,)
-Как можно одним словом назвать эти предметы?
-«Умные помощники!»
ФО словесное оценивание .Все учащиеся учавствуют в ФО «Здорово!
Молодцы!»
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-Правильно,тема сегодняшнего урока называется «Умные вещи»
ІІІ.Изучение нового материала:
Работа по тексту:
Стр.183,Упр.1
АМО «Инсерт». Он позволяет ученику отслеживать свое понимание прочитанного текста. маркировочными знаками и предложить им по мере чтения ставить
их карандашом на полях статьи.
+ знаю - не знаю? хочу узнать подробнее!
узнал новое
Задание 1 Работа по методу пометки на полях.
1.Прочитайте текст «Умные вещи».
2.Составьте вопросы к тексту.
3.Ответьте на вопрос ,соответсвует ли название текста содержанию?
4.Обоснуйте свой ответ.
5.Подробно перескажите текст.
ФО «Светофор» (самооценка)
У каждого ученика имеются карточки трех цветов светофора, обозначающие их
понимание или непонимание материала, затем он просит учащихся ответить на
вопросы:
К учащимся, которые подняли зеленые карточки (все поняли):
– Что вы поняли?
К учащимся, поднявшим желтые или красные карточки:
– Что вам не понятно?
По итогам полученных ответов учитель принимает решение о повторном изучении, закреплении темы или продолжении изучения материала по программе.
IV.Освоение изученного материала.
Задание 2
АМО Работа по тексту«Тонкие и толстые вопросы» Стр.184,упр.2
Ответьте на «Тонкие и толстые »вопросы
«Тонкие» вопросы :
1.Что такое навигационная система,автомобильные концерны?
2.Какие функции выполняет компьютеры
3.Какие детали автомобиля скоро будут работать самостоятельно?
«Толстые» вопросы:
1.Почему автомобили снабжаются компьютером?
2.Как компьютер может выбрать самый короткий путь?
3.Как вы думаете,может ли автокомпьютер заменить полностью водителя
ФО «10 баллов...»
(Оценить по 10- бальной шкале работу на занятии с позиции:
«я»-0------------------10
«мы»0----------------10
«Дело»0--------------10)
Физминутка-позволит повысить уровень энергичности в группе,прийти в бодрое
настроение.
Задание 3
Стр.184,упр.4
1.Спишите слова водить,контролировать,смотреть.
2.Объясните написание гласной в корне слов.
3.Подберите проверочные слова.
ФО «Цветные карточки»
V. Закрепление изученного материала.
Задание 4
Дифференцированные задания
1. Составьте простой вопросный план к тексту «Умные вещи»
2. Вспомните и расскажите одно интересное событие из своей жизни,связанное с
использованием любой бытовой техники.
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3. Опишите свой сматфон.
4.Придумайте слоган.
1.Все учащиеся смогут составить простой вопросный план к тексту.
2.Большинство учащихся смогут рассказать событие из своей жизни связанное
с бытовой техникой.
3.Некоторые учащиеся смогут описать технику и придумать слоган.
ФО «Аплодисменты» (учащиеся аплодисментами выделяют наиболее удачные
ответы)
КОНЕЦ-5 минут

Рефлексия – 2 мин.
«Благодарю....»учащиеся выбирают одного из ребят,которому хочется сказать
спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество
проявилось.
Обратная связь – 1 мин.
«Выходной билет» – Учащимся выдается билет для заполнения: Что самое важное я узнал сегодня? Какие вопросы у меня еще есть?
Домашнее задание:
Дифференцация по выбору.
1.
Написать мини эссе на тему: «Как не заблудиться в интернете?"
2.
Составить хокку к теме «Умные вещи»
3.
Выполнить упражнение 5,стр.184
Дополнительная информация

Дифференциация.
Дифференцированные задания были
подобраны
с
учетом
потребностей.Каждое задание было
нацелено на достижение учашимися
цели обучения и создания ситуации
успеха учащихся.

Работа со способными учениками.
Способным учащимся на уроке
созданы условия для личностного
развития, осуществляется поддержка
их познавательной активности
оказывается помощь в поиске
иобретении индивидуального стиля
учебной деятельности раскрытия и
развития их индивидуальных
способно стей.

Оценивание.
Оценивание проводилось в течении урока в форме
ФО
«Пейзаж»
«Комплименты»
«Прогнозирование»
«Светофор»
«Аплодисменты»
«Благодарю....»
«Выходной билет»
Формативное оценивание для мотиваций :словесная оценка
«10 баллов...»
Меж предметные связи:
Информатика,физика,
технология
Связи с ценностями.
Воспитать интерес учащихся к инновационно-индустриальной
науке, разбудить навыки к изобретательности,интерес к
транспортным средствам и компьютерной технологии.
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Рефлексия:
Были ли цели обучения достижимыми?

Считаю, что цели урока достижимы, так как подобраны
в формате SMART.

Чему сегодня научились учащиеся?

На уроке учащиеся научились:
-прогнозировать содержание текста по ключевым
словам
-правильно составлять вопросы и аргументированно
отвечать на них
-находить по характерным признакам описание в тексте
-обсуждать содержание по прочитанному тексту
- правильно писать безударные глагольные окончания

Какой была атмосфера обучения?

Атмосфера обучения была доброжелательной.

Успешными ли были задания по установлению
различий между учащимися?

Успешно были использованы задания с учетом индивидуальных способностей учащихся.

Придерживался ли я временного графика? Какие
отступления от плана я сделал и почему?

Отступлений от плана не было. Строго придерживался
временной график.

Итоговое оценивание
- 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)?
1.Работая в команде, сильные учащиеся помогли более слабым
2. Использование активных методов обучения и формативное оценивание.

-2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и обучения)?
1. Выбор стратегий, соответствующий целям обучения, а так же целям урока.
2.Определение критериев оценивания, способствующих правильному выполнению заданий.
-Что я узнала за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне подготовиться к следующему уроку?
1.Этот урок помог увидеть способных учащихся, которые легко выполняют задания учителя. Совместная
деятельность показала уровень взаимоотношений учеников.
2. Я узнала возможности учащихся , некоторые учащиеся в процессе выполнения разноуровневых задании
могут перейти из группы «Все» в группу более высокого уровня.
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ДАРИТЬ ЛЮБОВЬ И СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
АЙНАГУЛЬ ЖАКЕНОВНА АЛЬМИШЕВА
Cтарший преподаватель отдела развития нравственно-духовного
образовани по Северо-Казахстанской области
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛКОВА
Учитель самопознания, Новорыбинская общеобразовательная школа, Жамбылский район
Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером является сам учитель
Адольф Дистервег
Учитель – это тот, кто несет главную миссию в воспитании подрастающего поколения, от роли учителя,
его внутренней ответственности, компетентности в своей профессиональной деятельности, внутренней
культуры, зависит будущее нашей страны.
В своем выступлении Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев подчернул: «Мы вступаем в
такой период развития нашей государственности, когда вопросы духовного будут иметь не меньшее значение,
чем вопросы экономического, материального порядка», а Программа нравственно-духовного образования
«Самопознание»–ориентир на будущее, это ключ реализации поручений главы государства.
Именно учитель – главное звено в благородном деле воспитания растущего человека, потому что от его
нравственного облика и духовной зрелости зависит, смогут ли наши дети понять смысл истинных ценностей,
обрести правильные жизненные ориентиры. В жизни каждого человека встречаются сложности,
препятствия,затруднения. Как переодолеть эти преграды, как выстоять в тяжёлое время, как не потерять волю и
самообладание? Как быть ответсвенным за свои слова и поступки? На все эти вопросы может помочь только
знающий, умеющий поддержать ребенка Учитель. Вот в чем миссия Учителя!
Учителя самопознания – это специалисты нового времени, понимающие свою профессиональную
деятельность как высокую миссию, служение стране и народу.
Более 10 лет назад в школьной программе был внедрен урок «Самопознание», который представляет
собой систему нравственных координат для учащихся, их родителей и педагогов. Этот предмет сразу же вызвал
у педагогов живой интерес. Учителям хотелось глубже постичь содержание и методологию предмета, понять
какими должны быть результаты обучения по этой дисциплине.
Педагоги стали находить и находят ответы на многие вопросы, педагоги вместе с учениками учатся
жить в соответствии с общечеловеческими ценностями, практиковать их, раскрывать свой неисчерпаемый
внутренний потенциал.
Учителя Самопознания много размышляли о том, как научить детей любви, деятельному добру, умению
прислушиваться к голосу собственной совести? Нужно было найти экологичные инструменты, которые
позволяют не только просвещать ум, но и облагораживать сердце.
Во многом педагогам помогли курсы повышения квалификации, целью которой является способствовать духовно-нравственному преображению личности педагога, раскрытию его внутреннего
потенциала. Весь материал курсовой подготовки направлен на осознание важности своей роли и смысла своей
профессиональной деятельности.
Качественная подготовка педагогов предмета «Самопознание» - залог будущего нашего государства.
Курсовая подготовка педагогов дает свои уникальные результаты т.к. после прохождения курсовой подготовки,
замечается профессиональный рост педагогов, который позволяет развивить в себе качества Истинного Лидера,
прежде всего - это профессиональное становление, развитие профессиональных компетенций, такой учитель
может послужить примером, за ним идут учащиеся, учителя и общественность.
В самом начале курсов мы наставники даем настрой, напутствие: «Не думайте, что один час в неделю не
может ничего изменить в ребёнке. Не подходите к уроку самопознания формально. Каждый урок может многое
изменить в ученике, если он будет пронизан любовью, если вы сами будете излучать эту любовь». Это
напутствие помогает учителям понять важное условие нравственно-духовного развития детей. Только тогда,
когда учитель пропускает через свое сердце то, что он транслирует на уроке, душа ребенка преображается.
Духовно-нравственные знания не ограничиваются, только уроком самопознание это целый жизненный
курс, это Уроки жизни, путеводитель в поиске Пути!

11

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

Каждый учитель своего предмета должен готовить себя для общения с учеником, для «дарения»
знаний, готовить для каждого ученика свой, только ему адресованный урок, который ему сейчас жизненно
необходим. Задача учителя - направлять внимание учащихся на важные детали, задавать вопросы, ответы на
которые подскажет само сердце. И только такие открытия, сделанные на уроке самими детьми при поддержке
учителя, навсегда останутся в их душах, помогут знания применять в жизни, использовать в своей будущей
профессии, в создании семьи и служению обществу.
Идет время и мы видим результаты программы нравственно-духовного образования «Самопознание».
Приведем несколько примеров: заслуживает внимания опыт учителя самопознания Айыртауского района
Северо- Казахстанской области. Прослеживая проблему связи школы и родителей, вдохновившись идеями
программы, она создала в школе родительский клуб, который получил название «Тепло семейного очага». В
методических сборниках, статьях, выступлениях она делится своей изюминкой, удачными разработками.
Этому клубу уже несколько лет, и он успешен и сегодня. На возникшие вопросы в сфере воспитания своих
детей, родители получают здесь ответы.
Учитель самопознания Уалихановского района, в свою очередь, заметила существующий пробел
преемственности между старшим поколением и младшим, увидела, что отсутствует взаимосвязь, и попыталась
изменить ситуацию, создав клуб «Бата үні». По четвергам клуб посещают учащиеся, пожилые люди, аташки,
старейшие села. Они рассказывают о традициях, об обычаях, о мудрых решениях в различных жизненных
ситуациях, прививая тем самым уважение к своей культуре, традициям и языку. Ребята с большим
удовольствие посещают клуб и получают незаменимый опыт пожилых людей.
Опыт учителя самопознания Акжарского района отличается тем,что он организовал клуб для пап. Папы,
как все мы знаем, редкие посетители школ. С этой целью создал в школе клуб, которому дали название «Әке
көрген, оқ жонар». И многие отцы изменили свое отношение к школе, стали активными участниками
созданного клуба. Даже жены, как утверждает учитель самопознания, заметили изменения в своих мужьях.
Прекрасный опыт учителя самопознания из г. Петропавловска, которая отошла от привычных
классных часов, и проводит их по- новому, называет их «Часы общения». Тематика этих часов-общения самая
разная: «Что такое счастье и как быть счастливым?», «Мои жизненные ценности» и т.д. Ребята при встречах
размышляют, ищут сами истину в процессе беседы. В работе с родителями также педагог реализует идеи
программы нравственно-духовного образования на родительских собраниях, на семинарах, на мастер- классах
для родителей. Тематика разговора - это общечеловеческие ценности, каждый родитель готовит сам свое
выступление, учится выступать, раскрывает суть воспитания, делится своим опытом, прислушивается к
советам других родителей. Ведь все начинается с семьи.
Такие встречи, наполненые духовными знаниями, новыми идеями «От сердца к сердцу» дают свои
результаты. Взрослые становятся ближе к своим детям, внукам и вместе с ними радуются успехам.
Духовно-нравственный потенциал учителя определяется верой в каждого своего ученика, проявлениями
безусловной любви к нему. Без этого невозможна педагогическая деятельность. Идя на урок самопознания,
нужно верить, что ученики вас услышат, что драгоценные семена знаний, которые вы стараетесь взрастить,
чтобы вдохновить и зажечь их сердца, упадут на благодатную почву. Для этого нужно неустанно трудиться над
собой, заниматься совершенствованием, проявлять единство мыслей, слов и поступков.
Путь учителя самопознания – это путь возрождения собственной души. Педагог должен понимать
духовный смысл своей деятельности, осознавать своё несовершенство и необходимость постоянной работы над
собой. Если учитель не осознаёт собственную внутреннюю жизнь, он, скорее всего, не сможет оказывать
действенную помощь своим ученикам. Старайтесь постоянно смотреть на себя со стороны, оценивать не только
свои поступки, но и малейшие движения души.
Жизненным девизом должны стать слова Николая
Заболоцкого: «Не позволяй душе лениться!» А это значит – не останавливаться на достигнутом, всё время
двигаться вперед в развитии своего педагогического мастерства. Конечно, достичь полного совершенства очень
тяжело, но стремление к нему является нравственным долгом каждого учителя.
Быть учителем – это высокая миссия, большая ответственность и прекрасный труд души!
Каждый человек – сам кузнец своего счастья, а вместе мы создаем счастливое будущее нашей страны. На
нас лежит огромная ответственность за будущее государства. И наш президент убежден, что нам всем это
поплечу!
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ОҚЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕГЕ ҰСЫН
МАМБЕТБАЕВА ЭЛЬМИРА РАХИМБЕРГЕНОВНА
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Қарауылтөбе орта мектебі
Кітап оқу - адамзат ойлап тапқан ең ғажайып құбылыстардың бірі.
Рухани жан дүниеге демеу беріп, адамның адами қасиетін арттыратын да осы кітап.
Тәрбиеміздің бастауы ертегі, жыр, дастандарымыз да бүгінгі ұрпаққа кітап болып жетті.
Ұлы Абайдың :
Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл, терең білуге.
Артық білім кітапта,
Ерінбей оқып көруге, деген сөзінен – ақ көп нәрсе аңғаруға болады. Сондықтан кітап оқу әр адам үшін
қажет,кітап көбірек алғыр ойлауға баулып,албырт сезімді тежеуге,ішкі барлық ойлау және сезіну қабілетімізді
қалыптастыратын сезім тәрізді ми гимнастикасы болып табылады.
Кітап - ол дос, жұбатушы, басшы,біздің түсініксіз және белгісіз болып қалған ойымыз бен сезімімізді
қалыптастыруға көмекші; кітап өзінің мазмұнымен нәр татқызып,рухани қолдау береді
Кітап неге оқылмайды?- Казіргі жаңару мен жаһандану, өсу мен өрбу, даму мен ілгерілеу заманында,
ақпараттар мен техниканың ғарыштап дамыған заманында көркем әдебиетті оқыту түгіл түсіндірудің өзі бос
әурешілік пе деп түсініп қаласың. Өйткені ел экономикасы ғарыштап дамыған компьютерлік заманда саналы
ұрпақ интернет арқылы төрткүл дүниені аралап, не керегін алып, жан-жақты ақпараттанып жатқанда сенің
«кітап оқы» дегеніңе уақытын зая кетірмесі белгілі. Жоқ. Бұлай деп қол қусыру ертеңгі өсер ұрпақтың
тамырына балта сілтеп, өсіру емес, өшіруге, түбірінен қырқуға әкелері хақ. Сондықтан біз мұғалімдер қауымы
ата-аналармен, көпшілікпен бірге отырып мұндай апатқа дабыл қаға кірісуіміз керек-ақ.
Баланың рухани байлығын мол етіп тәрбиелеудің сан түрлі жолдары бар. Солардың бірі және бірегейібаланы кітап оқуға әуестендіру.
Оқушылар кітап оқудың орнына күндіз-түні компьютерге телміріп өсіп жатыр.
– Балалардың көркем әдебиетке қызығушылықтарының жоқтығы.
– Көркем әдебиетті қойғанда қазақ тіліндегі кітаптар, газет – журналдарды оқымайтындығы.
– Соған байланысты сөйлеу мәдениетінің төмендігі.
– Бұл проблемалардың шешіміне кітап оқудың бірнеше әдіс тәсілдерін дұрыс жолға қоя білу деп білемін
Кітап оқуды жүргізудің бірнеше әдіс – тәсілдері бар:
1.
Өз таңдаулары бойынша кітап оқу
2.
Бірде кітапты талқылау
3.
Бірде бірігіп оқу
4.
Бірде балалардың әрқайсысының өзінің ұнаған жерлерін оқыту
5.
Бастауыш мектеп баласының кітап оқуға ынтасын, көңілінің көзін ашып, қызықтыру.
Баланы жасынан кітап құмарлыққа баулу;
Кітап оқуға қызықтыра түсу мақсатында алдымен, кабинетте «Біздің кітапхана» атты бұрыш
ұйымдастырылатын айтып, бұл көрмеге әр оқушы өзі ұнатып оқыған әдеби кітабын әкеліп қоюын
ескертемін. .Енді оқушыларға әрқайсысы өзінің оқыған кітабы жайлы әңгімелеп, таныстыруын,
«жарнамалауын» тапсырамын. Енді сыныптағы оқушылар бір-бірімен кітаптарын ауыстырып оқи бастайды.
Апта аяғында оқушылар өз «әріптестерінің» жарнамалық жұмыстарын жалғастыра түседі. Баланың кітап
орталығы арқылы қызығушылығы үзіліс уақытының бос өтпеуіне, олардың бір-бірімен талқылайтын ортақ
әңгімелері табылатынына көз жеткізуге болады.
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Бұл мақсатқа жету жолдарын зерттеу, жүзеге асыру.
Кітап оқуға қызықтыра түсу мақсатындағы тағы бір ерекшелік «Мен оқыған кітабым, сағанда білім
сыйласын» деген тақырыпта кітап алмастыру акциясында жүргізуді жөн көрдім. Себебі оқушылар өздерінің
кітаптарын әкеліп қойып, өздері кітапханашы болып қызмет атқарып, қанша кітап әкеліп, қаншасы қандай кітап
оқитыны туралы мәліметтерді жинап отырады. Оқушылармен бірлесе отырып оқырмандар күнін, жазушы
мерейтойларын, ауызша журнал өткізу жұмыстары жүргізіліп отырады.
Ай соңында бір-бірінен есеп алып, сынып сағаттарында кімнің қанша, қандай кітап оқығанынан
хабарлама жасап отырылады. Осыдан келіп еңбек етуге құлшыныс туды, зейіні артты, талғамы өсті, көп оқуға
тырысты, сөздік қоры молайды. Міне, осындай қызғылықты да тартымды апталықтар арқылы жұмыс жасау
тиімді нәтижелер беретіні мәлім.
Бұдан кейін оқушылар жұмыстары «Сурет» орталығында жалғыстырады. Осы кітаптарында өздеріне
ұнаған шығармалары бойынша сурет салып, өз жұмыстарын орталықтың көрме залына іледі.
Бастауыш сынып жасындағы балалар үшін кітаптағы суреттердің тәрбиелік мәні зор. Олар баланың
оқығандарын түсінуіне, есте сақтауына көмектеседі. Қай ертегіге қатысты...
Баланың кітап оқуға қызықушылығын арттырудың жолдары мыналар деп ойлаймын:
Өз қалауымен оқылған кітаптарды дәптерге тізіп жазып отырған дұрыс немесе мынадай кесте толтыруға
болады.
Тақырыбы:
Авторы:
Шығарманың
Кейіпкері Мәселелері
Қысқаша мазмұны
Пікір
Әр сыныпта «Кім көп оқыды?», «Кім жылдам?» атты мәнерлеп оқудан, жатқа айтудан, шығарманы
талдап оқудан сайыстар өткізуді дәстүрге айналдырса жәнеде оқушының жанұясында кітап құмарлар болса,
олармен кездесу кештерін, сайыстар өткізуді қолға алу қажет деп ойлаймын. Осы ұйымдастырылған «Кітапхана
бұрышы» арқылы ең үздік оқырман атағын жариялап, мадақтау беріледі. .
Кітап оқу рухани байлықтан нәр алып, дүниенің кілтін ашумен пара-пар. Сондықтан кітап оқып көзімізді
ашып, санамызды толықтыра түсейік дегіміз келеді.
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Нәтижесінде:
1.Оқуға деген қызығушылығы артады .
2.Мазмұндама, шығарма жазу шеберлігі артады.
3. Сөйлеу тілдері,сөйлеу мәнері мен мәдениеті дамиды.
4. Оқу жылдамдығы артады және сөздік қоры молаяды.
5.Ой-өрісі дамып, еліне, жеріне,тіліне деген сүйіспеншіліктері,махаббаттары артады.
6.
бала шапшаң оқуға дағдыланады. Шапшаң оқуға дағдыланғанда ғана оқушы төмендегідей
жетістіктерге жетеді.
Мәнерлеп оқуды меңгереді.
Оқығанды көз алдына елестете алу қабілеті артады.
Әр түрлі сезімдерге беріледі. Қиялдау қабілеті дамиды.
Өз ұлтының көркем тілінің кәусәрінән қанып ішкен ұл мен қыз шын мәнінде елінің толыққанды
мәдениетті азаматы болатынын естен шығармағанымыз жөн.
«Оқушы көркем әдебиетті неге оқымайды?» - деп сауал тастап, шарқ ұрып жүрген әріптестеріме
айтарым – бала оқиды, тек «Қалауын тауып, қар жағу» өз қолымызда.

Мектебімізде осы бағытта «Оқы және өзгеге ұсын»деген атаумен кітап алмасу акциясы
ұйымдастырылды. Акцияға көпшілікті тарту мақсатында мектепті осы тақырыпқа байланысты безендірулер
жүргізілді.Мектеп ұжымы,оқушылар үйлерінен кітаптар әкеліп,оны насизаттап өзгеге ұсынды.Оқушылар
дәліздердегі сөрелердегі кітаптарды үзіліс кезінде жарыса оқып,өз ойларымен бөлісті. Әр сынып кабинетінде
«Кітап бұрыштары» ұйымдастырылып,сабақ басталмас бұрын « 5 минуттық» кітап оқу минуты жүргізілді.
Мектеп кітапханасында «Үзіліс кезіндегі оқу» жүргізіліп жатыр.
Сонымен біздің түйгеніміз «Әр адамның ең жақын досы, өмір досы – кітап болуға тиіс» - деген ұлы
жазушымыз М.Әуезовтің сөзін шындық екенін әр бала сезінуі үшін еңбек етейік.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.
Бастауыш мектепте оқыту, №3. 2010.
2.
Бастауыш мектепте оқыту, №2. 2010.
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АУТОДЕСТРУКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚҚА БОЙ АЛДЫРМАУДЫҢ ШАРАЛАРЫ
КАЛЫМБЕТОВА АЛИЯ КУРБАНАЛИЕВНА
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы
«Төрткүл» жалпы орта мектебінің педагог-психологы
«Аутодеструктивті» сөзі латын тілінен аударғанда-қалыпты жағдайдағы құрылымының бұзылуы деп
атайды. Аутодеструктивті мінез-құлық – адамның қалыпты дамуына, дене бітімі мен психологиялық
денсаулығына қауіп төндіретін мінез-құлық.
Қазіргі таңда қоғамда аутодеструктивті мінез-құлықтың көптеген түрлері таралуда. Сондықтан оны
түзету жолдары ғана емес, алдын-алу шаралары да маңызды роль атқарады. Аутодеструктивті мінез-құлыққа
шалдығуға әсіресе жасөспірімдер көбірек бейім, себебі жас ерекшелік өзгерістер болып жатады –
эмоцияналдық тұрақсыздық, әлеуметтік жағдайлардың күрт өзгеруі (олардан өзбеттілікті, жауапкершілікті талап
ете бастайды), өмірлік тәжірибенің аздығы, «ақ пен қараны» ажырата алмау, сонымен қатар жағымсыз
экологиялық, экономикалық, әлеуметтік факторлардың әсері. Сондықтан аутодеструктивті мінез-құлықтың
психологиялық алдын-алу шараларының жасөспірімдер үшін маңызы зор.
-Балалар қалай ойлайсыздар, сахнаға шыққан әрбір өнер жұлдызының өнеріне тәнті болған көрермендер
оған қошемет көрсеткенде, ол қандай сезімге бөленеді екен? Өздерің де осындай сезімге бөленгілерің келе ме?
Ендеше барлықтарыңды ортаға шеңбер бойына шақырамын. Қазір сағат тілінің бағыты бойынша менің
қасымдағы көршім бас иеді, ал қалғанымыз оның атын атап, бірдей ду қол шапалақ ұрамыз, яғни барлығымыз
оған қошемет көрсетеміз.
Талдау: Қандай әсерде болдыңдар?
1. жаттығу Бәтеңкедегі тас.
Мақсаты: Кедергілерді сезіне біле отырып, оларды болдырмау жолдарын үйрету.
Жүргізуші:
-Ортаға кез-келген белсенді 3 қатысушыны шақырамын.Қазір сендер аяқ киімдеріңді шешіп, ішіне мына ұсақ
тастарды салып, аяқ-киімдеріңді қайта киіңдер. Енді ары-бері жүріп көріңдер.Тағы да үздіксіз жүре береміз.
Талдау: Не сезіндіңдер?
Сендерге не кедергі болды?
Оқушыларға жаттығу барысын түйіндеу: Көпшілігіміз басымызға түскен қиын сәттерде, қатты уайымдап,
мазамыз кетеді, бойымызды жағымсыз эмоциялар, яғни өздерің жаңа ғана түйсінгендей кедергілер билеп
алады.Бұл сезімді біз жеңу үшін ең алдымен бойымызға адамгершілік рухани құндылықтарды дарыта білуіміз
керек. Өмір болғаннан кейін ол бізге бақыт пен байлық бере бермейді, алдағы уақытта өмірге шыңдалсын деп,
не болмаса сабақ болсын деген ниетпен қиын сәттерді де береді екен. Сондықтан өз өмірлеріңдегі болған
қуанышты сәттерді қанағат тұта біліңдер.
2. жаттығу Ауа-райы
Мақсаты: Әрбір адамның жан дүниесінде болатын әртүрлі көңіл-күйлерге құрметпен қарауға дағдыландыру.
Жүргізуші:
-Табиғаттағы ауа-райы өздерің білесіңдер, бірқалыпты емес, ол ылғи да құбылып тұрады. Мысалы, қазір ғана
күн шығып тұрса, артынша бұлт , не жел сияқты құбылыстар болады. Сол сияқты адам баласының да әртүрлі
жағдайларға байланысты көңіл-күйлері өзгеріп қалуы мүмкін.Жағдайға байланысты бойды кейде ашу, ыза,
өкпе, реніш сияқты жағымсыз эмоциялар билеп алуы мүмкін.Бұндай жағдайда немесе сол сәтте адам өзімен- өзі
болып қалғысы келеді, яғни оның мазасын ешкім алмағанын қалайды. Алдарыңдағы карточкаға осындай
жағымсыз көңіл-күйдің бейнесін таңба, не шартты белгі, тіпті болмаса ұран сөзбен қалай бейнелер едіңдер?
Талдау:
-Кім өз ойымен бөліседі?
-Жаттығуды орындау оңай болды ма?
-Жаттығуды орындауда не киындық туғызды?
Қорытынды: Өздерің сыныпқа келгенде жағымсыз көңіл күйде болғанда, осындай әдісті қолдануларыңа
болады. Бұл әдіс жағымсыз эмоциялардың одан әрі ушығып кетпеуіне көмегін тигізеді. Ал көңіліміз
жайланғанда оны түсіріп, не алып тастаймыз.
3.«Мен қарым-қатынас жасаймын!» жаттығуы
Мақсаты: Тыңдаушылардың қарым-қатынас жасаудың адам өміріндегі маңызын түсінуге және бір-бірімен
қарым-қатынасын жақсарту.
Сәлемдесу. Жаттығу «Көңіл-күймен бөліс» басқаның көңіл-күйін сезіне білуін дамыту.
Қатысушылар қолдарын ұстап, шеңбер жасап тұрады. Қоңырау шылдырлағаннан соң әркім өз көңіл-күйі
туралы әсерлеп айтады, қалғандары бұл көңіл-күйді сезінуге тырысады.
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Әңгіме «Қарым-қатынас деген не?»: Адамдар не үшін қарым-қатынас жасайды? Әр уақытта қарым-қатынас
жасағың келе ме? Қалай қарым-қатынас жасауға болады? Қарым-қатынас жасағанда, қандай жағдаяттарды айта
аласың?
4. «Акула - күш беруші » жаттығуы
Еденге бірнеше «аралдар» сызылады. Басқарушы барлық қатысушыларға нұсқау береді. Сендер қазір
барлықтарың балықтар боласыңдар. Сендер бөлмеде яғни, өзенде жүзесіңдер, ойнайсыңдар, көңілденесіңдер.
Ал, мен «Акула!»-деп айғайлағанда, аман қалу үшін аралға секіріп шығасыңдар. Ал мен «акула кетті!» дегенде
көңілденіп, жүзуді қайта бастайсыңдар. Акула әрбір келіп-кеткен сайын бір аралды алып тастау қажет.
Ойынның соңында тек қана бір арал қалады , бірақ қатысушы балықтар неғұрлым көп сақталып қалуы тиіс.
5. «Шығармашылық құндылық ағашы»
Нұсқау: Үлкен ағаштың суретін салу керек. Бұл сіздің шығармашылық құндылық ағашыңыз. Бірнеше берілген
құндылықтарды ағаштың тамырына, діңіне, бұтақтарына орналастыру. Тамыры сіздің ең негізгі құндылық
болып есептеледі, ағаштың діңіне орташа құндылықтарды, ал бұтақтарына күнделікті өмірде маңызды бірақ
қатты қолданбайтын, көп көңіл аудармайтын құндылықтарды орналастыру керек.
1. Мықты денсаулық
2. Достарына есігі ашық
3. Ауызбіршілік
4. Сыныппен ортақ қызығушылық
5. Бір – бірінің жұмысына араласпау
7. Тәртіп
8. Бос уақытты үнемді пайдалану
9. Сенімділік
10. Сынып жетекшінің сөзі заң
11. Өз достарына үлгі болу
12. Әлеуметтік жағдай
13. Сыныптағы қарым- қатынас
14. Махаббат
15. Мейірімділік
16. Шынайлылық
17. Сырт көзге үлгі болу
18. Береке
19. Үлкенге – ізет, кішіге – құрмет.
20. Жақсы оқушы
Соңында үлкен Бәйтерек ағашы шығу керек. Шыққан суретті қорғап шығамыз.
6. « Адамның досы тұлпар ат» жаттығуы
Тай атқа жеткізер,
Ат мұратқа жеткізер демекші қазір сіздерге мынадай жеке тапсырма беріледі. Сіздерге аттың суреттерін
таратып беремін, сіздер атқа адамды отырғызасыздар. Кімнің ойы жүйрік екен, кім мұратына жете алады екен
соны анықтай аламыз.
7. жаттығу Үш тілек Қорытынды.
Мақсаты: Болашаққа мақсат құра отырып, құнды ойын түйіндеп, талдау жасауға машықтандыру.
-Балалар сендер ғажайыптарға сенесіңдер ме? Кейде адамның ғажайып ойлары шындыққа ұласып, орындалады
екен.
-Ертегі желісін бір сәт еске ала отырып, теңіз жағасына толқынмен ілескен көне бөтелке табылды деп ойлаңдар.
Бөтелкенің тығыны нығыздалып жабылған екен. Бөтелкенің құндылығы сонда, сендер тығынын ашқанда ішінен
шыққан сиқыршы сендердің үш тілектеріңді ғана орындай алатынын айтады.Тілектеріңді ойша талдап, ең
негізгі үшеуін ғана іріктеңдер. Ескертетін жай тілектерің адамның қолынан келетін, мүмкіндігі бар болуы шарт.
Талдау: Жаттығу барысы саған оңай болды ма, әлде қиындық туғызды ма?
Қорытынды: Тілектерің орындалатынына мен сенімдімін. Алға қойған мақсаттарыңа міндетті түрде жетесіңдер,
ол үшін өздеріңнің тарапынан кішкене талпыныс қажет екенін ұмытпау керек.
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*****
ЖАҚСЫЛЫҚОВА ӘЛИЯ БАЛДАНОВНА
Есет батыр атындағы олимпиада резервінің
облыстық мамандандырылған мектеп-интернат-колледжінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі, педагог-зерттеуші
Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: «Біртүрлі мамандықтар. Сөздік құрамның диалект, жаргон сөздер арқылы
толығуы»
Бөлім:
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: 8А
Сабақтың тақырыбы:
Оқу бағдарламасына
сәйкес оқу мақсаты
Сабақтың мақсаты:

Лексика. Кәсіп пен еңбек. Болашақ мамандықтары.
Жақсылықова Ә.Б
22.11.21ж
Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
«Біртүрлі мамандықтар. Сөздік құрамның диалект, жаргон сөздер арқылы
толығуы»
8.2.5.1 Перифраза тәсілдерін қолдана отырып, тақырыптар бойынша тапсырмалар
орындату;
8.4.3.1. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану.
Барлық оқушылар: мәтін құрылымын сақтай отырып, өз пікірін дәлелдеп, графиктік
мәтіндегі деректердің маңызды тұстарын анықтап жазады; диалект және жаргон
сөздерді табады.
18
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Оқушылардың басым бөлігі: Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін
ажыратады.
Кейбір оқушылар: әдеби тілдің сақтаудың маңыздылығы мен қажеттілігін біледі;
диалект және жаргон сөздерді әдеби тілдің лексикалық нормасына сай алмастырады.
Құндылықтарға
баулу:

Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсу

Сабақтың барысы:
Сабақ
Педагогтің іс-әрекеті
кезеңі/Уақыты
Сабақтың басы (Ұ). Ұйымдастыру кезеңі:
Қызығушылық 1. Оқушылармен амандасу,
ты ояту.
түгендеу.
7 мин.
2. Ынтымақтастық атмосферасын
қалыптастыруда шаттық шеңбері
жүзеге асырылады.
3. Оқушыларды топтарға біріктіру.
Үй тапсырмасы:
4-тапсырма. Жаңа
мамандықтар, салалық
терминдер, кәсіби сөздер деген
ұғымдарды өзара
байланыстырып, ғылыми
стильде шағын мәтін
құрастырыңдар.

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.
Перифраз (гр. perіphrasіs —
айналым) — құбылыстар мен
заттардың атын атап, түсін
түстемей, айрықша белгіқасиеттеріне негіздей отырып
ауыстыру тәсілі.
Перифраз мәтіннің и

Оқушының ісәрекеті
Топқа түрлітүсті қима
қағаздар
беріледі. Әр
оқушы қима
қағаздарды
таңдау арқылы
ұқсас
түстермен 3
топқа бірігеді.
Топ атаулары:
1-топ. “Жаңа
мамандықтар
” тобы
2-топ.
“Сұранысқа ие
мамандықтар
” тобы
3-топ.
“Біртүрлі
мамандықтар
” тобы

«Біртүрлі
мамандықтар»
дегенді қалай
түсінесің?
Әлем тез дамып
келеді. Күнненкүнге жаңа
мамандықтар
пайда болып
жатыр. Соның
көбі біздің
қоғамға
бейтаныс. Жаңа
заманның
талабына сай
маман атану –
табысқа
19

Бағалау

Ресурстар

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
бауырмалдығы
н оятады.

Оқулық, жұмыс
дәптерлері
Түрлі-түсті қима
қағаздар
топтамасы

Мақсаты:
Жылдам әрі
функционалды
түрде сыни
ойлануды
дамыту.
Тиімділігі:
оқушының
танымдық
дағдысы
артады.
Сонымен
қатар оқушыға
сабақтың
өмірмен
байланысын
көрсетеді және
сабақтың

Қалыптастыруш
ы бағалау: Өз
ойын дұрыс
мағынада
білдіріп,
талқылауға
белсенділікпен
қатысқан
оқушыға
«Жарайсың!
Керемет!
Тамаша!» деген
мадақтау
сөздермен
ынталандыру.

(Қазіргі
жағдайда)
ДК экраны

Ютуб
каналынан
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деялық-эстетикалық және
көркемдік байлығын арттырады.
Мағыналық реңк пен оның әсерін
күшейтеді. Мысалы, орман
патшасы (арыстан дегеннің
орнына), дала кемесі (комбайн),
қара алтын (көмір), пәниден
бақи кетті, аққу ұшып, көлге
кетті (өмірден өтті) т.б.
Оқушылар сұрақтарға жауап
беріп, өзара ұжымдық талқылау
жасағаннан кейін мұғалім
оқушыларға сабақтың
тақырыбы, мақсатымен
таныстырады.

Сабақтың
ортасы
Мағынаны
ашу.
26 мин.

Топтық жұмыс

Сергіту сәті

Экраннан
«Біртүрлі мамандықтар»
атты бейнеролик көрсетеді.

1-кезең. Топтық тапсырмалар:
1-топ. Мәтінді оқып,перифраздың
түрлі тәсілдерін қолдана отырып,
мәтін бойынша сұрақтар
құрастырыңдар.
2-топ. Біртүрлі мамандықтарға
байланысты таныстырылым
(постер) қорғау.
3-топ. Өздеріңе қызықты әрі
күлкілі болған мамандық иесіне
хат жазыңдар.
Дескрипторлар:
Тақырыпты түсінеді, талдайды.
Перифраздың түрлі тәсілдерін
қолданады.
Мәтін бойынша сұрақтар
құрастырады.
Таныстырылым қорғайды.
Хатқа қойылатын талаптарды
сақтап, хат жазады.
Берілген әр түрлі құралдар арқылы
біртүрлі мамандықтар қызметін
атқару

жеткізетін жол.
Мәселен,
әңгімелесуші
мамандығы
алғаш
Жапонияда
пайда болды.
Әңгімелесуші
арнайы үйшікте
отырады. Кезкелген адам
мұңы, реніші,
ашуы,
қорқынышы,
қуанышымен
бөлісіп,
ішіндегі сезімін
сыртқа шығара
алады. Мұндай
маман аптасына
10 мыңнан аса
адам
қабылдауы
мүмкін.
Ұжымдық
жұмыс:
Экраннан
бейнероликті
көреді.
«Біртүрлі
мамандықтар»
видеоролик
тамашалайды.
Оқушылар
топпен
тапсырмаларды
орындайды

Әр түрлі
құралдар
арқылы
біртүрлі
мамандықтар
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тақырыбы мен
мақсатын
анықтауға
мүмкіндік
береді.

видоролик

Бейнероликті
мұқият
тамашалайды.

Оқулық
8-сынып

Дескриптор:
Жалпы – 10
балл.

Оқулық
8-сынып

Интертақтадан
«Сендер
тамаша
әртіссіңдер!»
смайлигі

Біртүрлі
мамандықтарға
байланысты әр
түрлі құралдар
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Топтық,
жұппен
жұмыстар

2-кезең. Топтық тапсырмалар:
1-топ. Әр жердің диалект сөздерін
еске түсіріп, тақтаға жазыңдар.
2-топ. Жағдаяттық тапсырма.
“Туған күн кешінде” тақырыбында
жаргон сөздерге байланысты
ғибратты (өнегелі) әңгіме
құрастыру.
3-топ. Диалект сөздерді
қатыстырып, сөйлемдер құрау.
Дескрипторлар:
Диалект сөздерді анықтайды.
Диалект сөздермен сөйлемдер
құрады.
Жағдаяттық тапсырма
орындайды.

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.

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек
қолдау көрсетпексіз?
Сіз қабілетті оқушылардың алдына
қандай тапсырмалар қоясыз?
«Диалог және қолдау
«Тапсырма», «Жіктеу».

көрсету»,

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

қызметін
атқарады
Оқушылар
топпен және
жұппен
тапсырмаларды
орындайды

шығады
Дескриптор:
Жалпы – 10
балл.

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

Бағалау. Сіз
оқушылардың
материалды игеру
деңгейін қалай
тексеруді жоспарлап
отырсыз?
«Мадақтау сөз»
әдісі. 1-10 баллдық
жүйе бойынша
бағаланады.
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Мұғалім
оқушыларды
«Жапондық
бағалау» әдісі
арқылы
бағалайды.
Яғни «Дұрыс
келісемін»,
«Толықтырам
ын, басқа
көзқарасым
бар», «Менің
сұрағым бар».
Сонымен
қатар 1-10
баллдық жүйе
бойынша
оқушылардың
сабаққа
қатысу
белсенділігі
бойынша
бағаланады.
Денсаулық және қауіпсіздік техникасын
сақтау

Денсаулық сақтау технологиялары.
Сабақта сергіту жаттығулары мен белсенді
жұмыс түрлерін қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын
Қауіпсіздік техникасы ережелерінің
тармақтары орындалады.
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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:
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
МҰХАНОВА ЖАМАЛ ҚАБДЫҒАЛИҚЫЗЫ
Шымкент қаласы Оразбай атындағы № 115 негізгі орта
мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту,
тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып
жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі,
көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың
жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді.
Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол
табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам
бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз
орнын табуға көмектеседі. Өйткені адам туынды ғана емес жаратушы да. Бұл үлкен жауапкершілік артатын
күрделі мақсат. Оны шешу үшін ең алдымен оқыту мазмұны жаңартылып, әдіс-тәсілдің озығы өмірге келуі,
олар әрбір азаматтың жеке басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын
ұштайтындай болып ұйымдастырылуы қажет. Сонда ғана мектептерден өз өміріне өзгеріс енгізе алатын, өз
бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын азаматтар тәрбиеленіп шығады. Баланы бастауыш сыныптардан
бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын
болуға әкелудің жолдарын көрсету керек.
Шығармашылық —бүкіл тірішіліктің көзі. Адам баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге
дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі. Бұған бүкілхалықтық, жалпы және жеке адамның
шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана
қоймай, өз іс-әрекетінде сол жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада
таңғажайып табыстарға қол жеткізеді. Ал бүгінгі күрделі әлеуметтік-экономикалық жаңарулар тұсында
шығармашылық қабілеттер басты нысана болып, керісінше, оқушыда шығармашылық қабілеттің болмауы үлкен
проблема саналып, ойландыруы тиісті деп ойлаймыз. Себебі өмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шешу тек
шығармашыл адамдар ғана қолынан келеді. Тек шығармашылық қана қандай түрде, қандай деңгейде болмасын
адамға өмірдің мәнін түсінуге, бақытын сезінуге мүмкіндік әпереді. Мұндай күрделі мәселені шешуде үздіксіз
білім беру ісінің алғашқы сатылары болып саналатын бастауыш мектептің орны ерекше.
Баланың шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдарын, құралдарын анықтау психология мен
педагогика ғылымдарында өте ертеден зерттеліп келеді. Шығармашылық әлемдік мәдениеттің барлық
дәуіріндегі ойшылдардың назарында болғандығын «шығармашылық теориясын» жасауға деген көптеген
ізденістердің болғандығынан байқауға болады. Бұл әрекеттер өзінің логикалық шегіне жеткен деп айтуға
болмайды. Сондықтан шығармашылық педагогикасының негізгі мақсаты — бүгінгі күн талаптарынан
туындаған, озық қоғамға лайықты жаңа сана, рухани сапа қалыптастыру және дамытуда тың жолдар мен соны
шешімдер іздестіру болып табылады. Баланың шығармашылық қабілетін дамыту мәселесін талдау ең алдымен
«қабілет» ұғымының мәнін терең түсініп алуды қажет етеді. Философияда «қабілеттерді» тұлғаның белгілі бір
әрекеті орындауға жағдай жасайтын жеке еркешеліктері дей келе, олар қоғамдық —тарихи іс-әрекеттердің
нәтижесінде қалыптасып, әрі қарай дамып отыратындығын атап көрсеткен.
Демек, бастауыш сынып оқушыларының тұлғалылығын тәрбиелеу үшін, ең алдымен олардың
қабілеттерін дамытудың мәні зор. Қабілеттер мәселесін қорытындылай келе, педагогикалық практика үшін мәні
ерекше мына жағдайларға айрықша тоқталу жөн.
Бірінші—адамдардың қабілеттер деңгейі жағынан тең дәрежеде болмауы. Қабілеттердің бірдей емес
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екендігін сыныпта отырған оқушылардың әрқайсысының әр пәнге және әр деңгейде қабілетті болатындығымен
дәлелдеуге болады. Бірі есепке жүйрік болса, екіншісі тілге бай, ал енді біреулері сурет салғанды тәуір көреді.
Олардың қабілеттерінің құрлымы да, оны құрайтын компоненттер де әр түрлі болады. Мәселен: математикалық
қабілеті басым балаларда ойлау операциялары тез, дәл болады да, бейнелеу өнеріне қабілетті балаларда нақты
заттардың бөліктерінің арақатынасын жылдам анықтай білу сияқты белгілер басым болады. Музыкаға қабілетті
бала есту, ритмді түсіну, сезімталдық сияқты сапаларымен ерекшеленеді.
Екінші — адамдар бойында қабілеттің бір түрі ғана бола ма, әлде әр түрлі қабілеттің белгілері бола ма
деген сауал төңірегіндегі пікірлер жайлы. Ғалымдар керісінше көзқарастардың бар екендігіне қарамастан, адам
бойында әрекеттің бірнеше түрін оындай алу мүмкіндіктерін бар екендігін дәлелдейді. Мысалы ақындығымен
қатар музыкаға, суретке қабілетті адамдар.
Психологтар қабілеттердің екі түрлі деңгейінің болатындығын дәлелдейді.
Репродуктивті — іс-әрекетті, білімді берілген үлгі бойынша қабылдай алу деңгейі.
Шығармашылық — жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі.

«Шығармашылық» сөзінің төркіні этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге келіп саяды. Демек
жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек. Философиялық сөздікте
«шығармашылық қайталанбайтын тарихи-қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-әрекет», —
деп түсіндіріледі.
Шығармашылық — өте күрделі психологиялық процесс. Ол іс-әрекеттің түрі болғандықтан тек адамға
ғана тән. Ұзақ жылдар бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе бермейді деп қарастырылып келсе,
қазіргі ғылым жетістіктері қабілеттің мұндай дәрежесіне белгілі бір шарттар орындалған жағдайда кез келген
баланы көтеруге болатындығы жайлы көп айтуда.
Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттері екі түрлі әрекетте дамиды. Біріншіден, кез келген бала оқу
әрекетінде адамзат баласының осы кезге дейінгі жинақталған тәжірибесін меңгерсе екіншіден, кез келген
оқушы шығармашылық әрекеттер орындау арқылы өзінің ішкі мүмкіндіктерін дамытады. Оқу әрекетінен
шығармашылық әрекеттің айырмашылығы—ол баланың өзін-өзі қалып тастыруына өз идеясын жүзеге
асыруына бағытталған жаңа әдіс-тәсілдерді іздейді. Проблеманы өзінше, жаңаша шешуге талпыныс жасайды.
Біздің ойымызша, бүгінгі бастауыш сынып оқушыларының кез келгені шығармашылық тапсырмалар шешуді
табыспен меңгере алады. Тек ол жұмысқа дұрыс басшылық, шебер ұйымдастырушылық қажет.
Осыған орай, ғалымдар жүргізілген тәжірибе барысында, барлық пәндердегі білім мазмұнында
оқушының шығармашылық қабілеттерінің дамуы басты нысана болып алынуымен байланысты, оқулықтарда
берілген тапсырмалардан басқа өздігінен бақылау жүргізу, қарапайым тәжірибе, эксперимент қою, мәтінмен,
сызбамен, суретпен, диаграммамен жұмыс істеу, жекеден жалпыны шығару, жалпыны жекелей қолдану т.б.
сияқты оқушыны іскерлікке, дербестіккебаулитын, ойына түрткі болып, шығармашылыққа жетелейтін, өздігінен
ізденіске салатын, айналадағы дүниемен қарым-қатынысқа түсіретін, «жаңалық ашып», оның нәтижесінің
«қызығына» бөлейтін әдіс-тәсілдер мен мазмұндық ойындар, қызықты тапсырмалар тұрақты жүргізіліп
отырылуы біз көтеріп отырған мәселені нәтижелі ететіні нақтыланды.
Нәтижесінде қоғамымызда табиғатты сүйе білетін, қайырымды, мейрімді, өзін-өзі тани алатын,
байқағыш, үнемді, табиғат құндылығын түсіне білетін тұлға тәрбиеленеді.
Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, қызығушылықтарын,
шығармашылық қабілеттерін арттыруда түрлі әдіс-тәсілдерді өз сабағымызда қолданамыз.
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Мысалы: әдебиеттік оқу сабағында қолданылатын шығармашылық тапсырмалар:
Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау.
Ақын, жазушылардың дайын мәтіндерін басқаша аяқтау.
Белгілі мақал негізінде әңгіме жазғызу.
Мәтін бойынша мақал құрастыру.
Табиғат құбылыстарына, заттарға және жеке суреттерге қарап жұмбақ құрастырту.
Әңгімелерді салыстыру, бөліктерге бөлу.
Шығарма, мәтін, ертегі құрастыру. (тақырып бойынша, жоспар бойынша, тірек сөздер арқылы)
Өлең, мақалдар құрастыру.
Шығармадағы әңгімелерге ұқсас оқиғалар айтқызу.
Кейіпкерге мінездеме беру.
Шығарма бойынша сурет салғызу, ауызша суреттеу, қиялдау арқылы суреттеу,мүсіндеу.
Рөлге бөліп оқыту.
Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешкізу (анаграмма, сөзжұмбақ,
Диалог-ертегі.
Образға кіру.

Қорытынды: өзіміздің іс… тәжірбиемізді қорыта келіп, мынадай түйін түюге болады.
• Осы шығармашылық тапсырмаларды пәндерге бейімдеп қолданудан, оқушылардың пәнге
қызығушылығы артты.
• Оқушылардың білім сапасы көтерілді.
• Оқушылардың логикалық ойлауы, шығармашылық іс — әрекетке қабілеті артты.
• Осы жұмысты өткізу барысында бақылау нәтижесімен ата… аналар таныстырылып, оларға ақыл кеңес
берілді.
• Әр мұғалім болашақ үшін қызмет істейді. Ол әр оқушыны жеке тұлға ретінде көріп, оның өміріндегі өз
орнын табуына, сынып ұғымын.
• Осы жұмысты өткізу барысында бақылау нәтижесімен ата… аналар таныстырылып, оларға ақыл кеңес
берілді.
• Әр мұғалім болашақ үшін қызмет істейді. Ол әр оқушыны жеке тұлға ретінде көріп, оның өміріндегі өз
орнын табуына, сынып ұғымын.
• Осы жұмысты өткізу барысында бақылау нәтижесімен ата… аналар таныстырылып, оларға ақыл кеңес
берілді.
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Әр мұғалім болашақ үшін қызмет істейді. Ол әр оқушыны жеке тұлға ретінде көріп, оның өміріндегі өз
орнын табуына, сынып ұғымын.
• Осы жұмысты өткізу барысында бақылау нәтижесімен ата… аналар таныстырылып, оларға ақыл кеңес
берілді.
• Әр мұғалім болашақ үшін қызмет істейді. Ол әр оқушыны жеке тұлға ретінде көріп, оның өміріндегі өз
орнын табуына, сынып ұғымын қалыптастыруға, ата… аналармен ынтымақтасуға, оқытуда қиындық
көріп жүрген оқушыға көмегі тиері сөзсіз.
Ол үшін жалықпай жаңа инновациялық технологияларды өз жұмысымызда пайдаланып, сонымен қатар
оқушыларды мадақтап, ынталандырып отырған орынды. Баланың қиялын дамыта отырып, ойын дамытамыз.
Ойы дамыған шәкіртіміздің танымдық қызығушылығы арта отырып, шығармашылық әрекеті жоғары деңгейге
көтеріледі.
•

Қолданылған әдебиеттер:
• Ұстаздық шығармашылық Б.А. Тұрғынбаева Алматы, 2007 ж.
• Шығармашылық қабілеттер және дамыта оқыту Б.А. Тұрғынбаева Алматы, 1999 ж.
• Математикадан қызықты тапсырмалар Ш.Х. Құрманалина, С.Ш. Сәрсенбаева, Р.Қ. Өміртаева
• Бастауыш білім журналы № , 2014 ж.
• Шешендік сөздер С. Негимов Алматы, «Ана тілі» 1997 ж
*****
АМЕТОВА МАКБАЛ ЕСИМОВНА
Шымкент қаласы № 103 жалпы орта білім
беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі
School № 103
Unit:

Hot and Cold

Teacher name:

Ametova Makbal

Date:

04.02.2022

Grade: 4 Ә

Number present:

Theme of the Open lesson:

Weather

Learning objectives(s) that
this lesson is contributing to

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

Lesson objectives

Learners will be able to:
recognise and use target language correctly with clear pronunciation and good
comprehension of written and spoken familiar words in simple sentences talk
about the weather; to talk about summer and winter activities,learn more new
words about weather,enlarge new vocabulary and pay attention for the
pronunciation and know grammer rule of Modal verb “Can”
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Lesson plan
Planned
timings
2
min

Teacher's actions

Pupils` actions

Assessment

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

Students respond to
greeting and take their
places.Greet teachers

A
snapshort(sta
rting point
for teaching
and learning)

Resources

T------Ss
Ss----T

Revision Moment:
5 min

Teacher checks the home task
and asks students about home
work(Seasons,months,winter
and summer activities)

Students answer

1.Two or three pupils are invited
to revise vocabulary of the last
lesson

They introduce words
that had learnt from the
previous lesson

Formative
assessment
Evaluative
assessment
Evaluative
assessment

2.How many seasons in a year?

3.How many month in a year?

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

Learners reply there are 4
seasons:
Winter,Spring,Summer
and Autumn
There are 12 months:
January,February,
March,April,May,June,Jul
y,August,September,Octo
ber ,November and
December.

Verbal
evaluation
Evaluative
assessment
Selective
response
assessment
Evaluative
assessment

Learners say that
this poem is about winter
Pupils respond and show
their knowledge in
knowing proverbs and
poems
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MAIN PART
Introducing new material

10
min

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

Power Point

They reply
Students watch slides
and repeat after the
pronounciation of native
speakers.
Learners write new word
Smiles 4
Pupils book
P 74.Ex 17
Ss read and respond

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

3min

Thinking Cap
Match the short dialogues to
some of the words in Ex 16
3min
Teacher divide pupils into 2
groups:( they choose cards from
the box)1.Winter group and
2.Summer group
Learners throw the box and talk
about winter or summer
activities

2 min

3 min

Warming Up
It’s a windy day in London
Town,
London Town,London Town.
It’s a windy day in London
Town.
A windy ,windy day!
It’s a rainy day in London Town,
London Town,London Town.
It’s a rainy day in London Town.
A rainy ,rainy day!

Students play a game by
throwing the box and
naming the activities one
by one.
Summer activities:
surfing, skating,
camping,cycling,swimmi
ng.
Winter activity: skiing,
snowboarding,skating,
Making
snowman,hockey,sleddin
g,playing snowballs
Pupils sing a song(when
the song is about a windy
day children take
ribbons,when about a
rainy day they take
umbrellas)

Learners listened and
followed the act or
process of explaining

Didactic material

https://youtube.com
/watch?
v=_yYBRqt1xU0&
feature=share

Power Point

Didactic material

https://youtu.be/M6
LoRZsHMSs
Didactic material

Learners have to put
cards into
appropriate,empty places
Didactic material
Learners repeat actions
by watching video
Didactic material
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2
min

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

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

If studens have questions
they ask

Assesment-how are you planning to check
learner’s learning?
-Monitoring
-Informal assessment
-Peer assessment
-Checking the task
-Feedback on the work
-Screenings
-Determine their Specific reading, writing
and levels.

Feedback

Didactic material

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

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

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

The lesson objectives and learning objectives were
realistic – yet challenging – expectations.
Objectives were Specific,Measurable,Attainable,Relevant
and Timely.
Some review formats I’ve found successful.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: МЫШЛЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЯ
МЕКТЕПБАЕВА АЛИЯ АДИЛБАЕВНА
БУРЛУЦКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
Воспитатели КГКП ясли сад «Арман» город Караганда
В современном мире стремительно меняются технологии, подходы, правила, меняется общество.
Дошкольное образование должно идти в ногу с развитием общества и отвечать всем требованиям
государственного образовательного стандарта и способствовать развитию навыков широкого спектра.
Одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Казахстан является
развитие системы дошкольного воспитания и обучения. Качественное дошкольное образование и развитие
способностей детей имеет большое значение для общества, так как дети являются будущим интеллектуальным
потенциалом страны.
Раннее детство - особенный период в жизни ребенка. Это возраст, когда закладываются основы
физического, умственного, нравственного развития ребенка, организм растёт наиболее быстрыми темпами,
когда воздействие взрослых на детей наиболее значительно и непосредственно. Именно в это время опыт
взаимодействия с родителями, другими членами семьи, детьми и взрослыми влияет на развитие ребенка.
Именно в этот период времени активно формируются нейронные связи мозга. Активно развиваются все
органы чувств, благодаря которым ребенку будет проще обучаться в школе. Важно помнить, что успешное и
легкое обучение, которое приносит удовольствие и радость, возможно только при хорошем фундаменте,
заложенном в первые годы жизни.
В период с 1 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей.
Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится - предметная, а ситуативно-деловое
общение со взрослым становиться формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой
ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто
«источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом
для подражания.
Основной целью современного образования в воспитании и обучении дошкольников, является раскрытие
и развитие всего умственного потенциала ребёнка.
Для того чтобы наши дети в будущем могли стать хорошими специалистами, могли создавать
конкуренцию другим людям, быть востребованными в обществе. Они должны научиться использовать все свои
знания, умения, навыки в любой сфере деятельности. Применять, анализировать, синтезировать и оценивать
свою деятельность.
Сенситивный период дошкольного возраста положительно влияет на развитие мышления и воображения
детей. Так как мышление является познавательной деятельной деятельностью человека, позволяющий ему
ориентироваться в окружающем мире, накапливать опыт, формировать различные представления о предметах и
явлениях.
Педагоги дошкольного образования на своих занятиях применяют самые разные методы и технологии,
которые позволяют детям раскрыть свои таланты, усвоить и расширить полученные знания, уметь применять
свои знания в жизни.
В обновлённом содержании программы обучения и воспитания основное развитие направлено на
широкий спектр деятельности и развития модели 4К.
Основные принципы данной программы это развитие у детей с раннего возраста таких навыков как:
1. критическое мышление
2. креативность
3. вести конструктивный диалог или комунницировать
4. работать в команде
Каждый педагог для полноценного развития детского потенциала, старается использовать в своей работе
активные и интерактивные методы обучения, которые способствуют полноценному развитию каждого ребёнка.
Чем шире, интереснее и разнообразнее будет предложен материал для познавательной и
исследовательской работы детям, тем лучше будут проходить все этапы развития воображения и мышления.
В своей практике для развития мышления и воображения я использую игровую технологию «Сказочные
лабиринты игры В.Воскобовича».
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Создание развивающей среды по технологии В.Воскобовича, положительно влияет на всесторонние и
гармоничное развития детей;
• развитие логического мышления;
• развитие воображения;
• развитие пространственного мышления;
• развитие внимания и памяти;
• развитие речи;
• сенсорное развитие;
• развитие мелкой моторики рук.
Для реализации образовательных задач в каждой области были подобраны игры и приёмы в
занимательной форме. Такие как кораблик «Плюх-Плюх», «Мини ларчик». Наглядные пособия в данных играх
активизировали и стимулировали ребят к мыслительной деятельности.
Данная технология имеет огромное количество разнообразных развивающих игр. Использование этой
технологии позволяет работать с разными возрастами. Игры и пособия можно использовать на занятиях и
разнообразить их.
Кораблик «Плюх- плюх » - эта игра очень хорошо помогает в усвоении цветов (группировка по цвету,
одинаковый – разный). Усвоение количественного отношения (больше - меньше, много – мало). Способствует
развитию памяти, внимания, мышления.
Игровое поле «Мини Ларчик» прекрасно помогает при знакомстве детей с
формой, величиной, цветом. Влияет на развитие мышления, памяти, внимания, мелкой моторики рук.
Меняя задания в этой игре. Например, попросить детей способами наложения и приложения создать свой
волшебный цветок из разнообразных геометрических фигур, а какой он должен быть каким цветам они должны
выбрать сами. Придумать названия и волшебные свойства цветка.
В процессе подведения итогов каждый ребёнок может представить свой цветочек и попытаться
рассказать о нём. С раннего возраста необходимо развивать не только стандартные этапы развития, а также
критическое мышление и креативность. Ведь умение рассматривать любую проблемную ситуацию с разных
позиций, уметь логически мыслить и применять на практике, при этом не бояться выделиться из общей массы,
это очень актуально и востребовано в наше время.
Данная игра позволяет педагогу научить детей последовательно, кратко и чётко доказывать правильность
своего выбора или решения. При этом эти решения или его идеи могут быть нестандартными,
нетрадиционными, что позволяет педагогу увидеть и развить талант ребёнка в той или иной сфере
деятельности.
Потенциал игрового пособия очень широк. В работе с детьми всегда можно придумать что-то новое,
интересное. Например, с помощью различных сказочных героев также можно учить детей решать
разнообразные социально-коммуникативные проблемные ситуации. Создание сказочной обстановки на
занятиях повышает интерес и способствует лучшему запоминанию материала. Детям наглядно показывается,
как плохо быть злой, глупой. Что можно делать ,что нельзя и что очень важно уметь прощать и помогать друг
другу. Использование сказки способствует более полному, осмысленному речевому развитию детей. Снимает
тревогу, чувство страха, повышает положительный эмоциональный настрой.
В целом использование новых технологий в формировании единой общеобразовательной системы
положительно влияет на развитие детского мышления и воображения. Полное раскрытие ребёнка, уникальность
его мысли, неповторимость образов вот на что акцентирует своё внимание дошкольное обновлённое
образование.
Список использованных источников:
Позновательно-творческое развитие дошкольников в игровой интеграционной деятельности. Серия
«Сказочные лабиринты» г. Санкт-Петербург.
2. Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего возраста 2015г. г.
Санкт-Петербург С.9-55.
1.
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СЕРГАЗИЕВА АЙНАГУЛЬ НАСИПКАЛИЕВНА
Өндірістік оқыту шебері
БҚО, Орал қаласы «Зерде бұзылыстары бар балаларға
арналған облыстық арнайы кешен «мектеп-интернат-колледжі»
Оқу сабағының жоспары
(теориялық немесе өндірістік оқыту)
Модуль/Пән атауы
Тақырыбы:.
Күні «15» наурыз 2022 жыл
1. Жалпы мәлімет
Курс, топ: ТӨКҮ-1
Сабақтың түрі: Кіріктірілген бинарлық ашық сабақ
2.Мақсаты-міндеті: Жібек талшықтары және жібек мата шығару жолдары туралы мағлұмат алады.
Студенттерге желбіршекті өңдеу және оны негізгі бөлшекпен қосу тәсілін үйрету.
2.1 Бағалау критерийлері: Жібек талшықтары қайдан пайда болатынын және жібек матан дайындайтын
бұымдарды біледі.
2.2 Пәнаралық байланыс: География, биология, сызу, математика, бейнелеу өнері
3. Оқу-жаттығу процесінде білім алушылар меңгеретін күтілетін нәтиже және (немесе) кәсіби дағдылар тізбесі
3.1 Тілдік мақсаттар: Талшық, жібек, тұт көбелегі
Желбіршек, қатпар, бүрме, әрлеу
4. Қажетті ресурстар: Бейнефильмдер, тақырыптар бойынша слайд-презентациялар, сандық білім беру
ресурстары
4.1 Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Оқулықтар: негізгі және қосымша әдебиеттер,
альбом «Мата түрлері»
4.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Ноутбук, смартфон
5. Сабақтың барысы
Сабақтың элементтері,
уақыты
Сабақтың басы
Сабақтың ортасы

Жоспарланған іс-шаралар
(оқытушы мен студенттің іс-әрекеті)
Амандасу, түгендеу, жұмыс орындарын тексеру.
1.Табиғи талшық – жібек. Ол – тұт жібегі құртының
қуыршақтарынан алынатын ұзын жіңішке жіп. Көбелек
қуыршақтан шыққаннан соң жұмыртқа салады.
Жұмыртқадан құрт пайда болады, ол құрттың қуыршаққа
айналатын мезгілі келгенде өзінен жіп шығарып, бұтаққа
бекітіп, өзіне ұя немесе қуыршақ дайындайды. Қуыршақ
жібінің түсі ақ, ұзындығы 700-800 метрге дейін жетеді.
Жіп өте жіңішке болғандықтан, бір емес, бірнеше
қуыршақтың жібін біріктіреді. Ондай жіпті жібек
шикізаты деп атайды. Ол ылғалды тез сіңіріп, тез кебеді.
Ылғалды жағдайда беріктігін жоғалтпайды, ал жоғары
температура мен күн сәулесі әсерінен басқа табиғи
талшықтарға қарағанда, тезірек бүлінеді.
Жібек те алғашқы өңдеуден өтеді, ерекшелігі, жібек
құртының арам шөптерін өлтіру үшін, ылғалын және
желімін кетіру үшін жібек құрты ыстық ауадан өткізіліп,
буланады. Бірнеше қабат жібі бірге қабатталып, жібек
орайтын фабрикада орындалады. Талшықтардан жіп
иіреді, одан мата тоқылады.
Бейнеролик Табиғи жібек маталар – өте берік, әсем,
жағымды жылтыр түсті, сипап көргенде тегіс әрі жұмсақ,
аз қыртысталатын болып келеді. Жібек матадан тігілетін
бұйымның түрлері өте көп. Олар, көйлек, жейде, іш киім,
шалбар, белдемше, төсек-орын жабдықтары.
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Интернет
материалдары.
Слайд-презентация
«Табиғи талшық жібек»

Бейнеролик

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

Кері байланыс.
ж
і
б
2.к
3.т
4.т
5ш
6ж
7.қ

е

ө
а
а
и
а
а

б
л
б
к
н
й

е
ш
и
і
у
ш

8и

н

е

к
л
ы
ғ
з
а
ы

е

к
қ

и
а
р

т

9б
ө
л
ш
е
к
№1 тапсырма “Ой түйіндеу”.
1. Талшық дегеніміз не?
2.Жануарлардан алынатын табиғи талшықтарды
атаңыз.
3.Жібек талшықтары неден пайда болады?
4.Жібек матаның беті қандай болады?
№2 тапсырма “Толықтырылған ақиқат”. Суреттерді
орындарына
қою
қажет.
№3 тапсырма
“Жүн және жібек талшықтарын
салыстыру” Семантикалық кестесі. Оқушылар бұл
кестені талшықтардың түсі, түрі, ұзындығы,
қалындығы, жұмсақтығы және беріктігі қасиеттерін
салыстырмалы түрде толтырады.
№4 тапсырма «Сөзжұмбақты шешу».
1.
Жануардан алынатын табиғи талшық?
2.
Жібек құртынан пайда болатын жәндік?
3.
Жұқа, жіп секілді материал?
4.
Жібек қандай талшық?
5.
Алғашқы өнімді қалай атаймыз?
6.
Табиғи талшық неден алынады?
7.
Қиятын құрал?
8.
Тігіншіге қажетті құрал?
9.
Бұйымның бір бөлігі?
2. «Желбіршектің түрлері және оны өңдеу
технологиясы».
Желбіршектер - әрлеудің өте кең тараған түрі. Олар
негізгі немесе әрлеуші матадан дайындалуы мүмкін.
Мәселен, сүреті бар матадан тігілген көйлек бір түсті
матадан жасалған желбіршектермен әрлендірілуі мүмкін.
Желбіршектер бұйымға көлденең, тік, иінішті түзу немесе
бедерлі сызықтар бойынша орналастырылуы мүмкін
жеткізе пішеді. Қатпарлармен немесе бүрме түрінде
орындалған желбіршектерді оның қосып тігу сызығынан
үш есе ұзын пішеді. Желбіршекті бойынша пішіледі.
Желбіршектер мен желбірлердің жиек қиықтарын
машинамен ирек тігім арқылы, сырып тігетін машинамен
жабық қиықты енсіз бүгіп тігумен, жиектеу тігісімен
өңдейді.
Желбіршектер мен желбірлер екі бүкпесін арасына немесе
бүктесін қосымшасына қосып тігілген, бастыра тігілген
және қондырып тігілгілген болуы мүмкін. Желбіршектер
мен желбірлер екі бөлшектің арасына немесе қатпардың
қосымшасына қосып тігілген, бастырып тігілген және
қондырып тігілген болуы мүмкін.
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Сабақтың соңы
Рефлексия

Дифференциация – сіз
қандай жолмен көбірек
қолдау көрсеткіңіз
келеді? Өзгелерден гөрі
қабілетті студенттерге
қандай тапсырмалар
бересіз?

Әрбір оқушының
өзін-өзі дамытуына, өз
мүддесі мен қызығуын
қанағаттандыруына
ынталандыру, бойындағы
қабілетіне сай білімін
ұштауына ықпал жасау.

Өзгелерден гөрі
қабілетті студенттерге
жеке жұмыс беріледі.

Желбіршекті негізгі бөлшекпен біріктіру
Негізгі бөлшектің оң жағына желбіршекті қосып тігу
сызығын белгілейді. Желбіршекті негізгі бөлшектің оң
жақ бетіне оң жағын төмен қаратып жайып салады (оның
дайын бүйымдағы орналасуына қарсы жағынан),
желбіршек жағынан қосып көктейді және қосып тігеді,
бүрмелерді ұзына бойына бірдей етіп бөледі. Тігістің
желбіршек жағынан алғандағы ені - 0,7-1 см. Желбіршекті
төмен қарай бүгіп, тігістерді баса үтіктейді. Моделі
бойынша біріктіру тігісіне желбіршек салынатын негізгі
бөлшек екі бөлшектен түруы мүмкін. Желбіршекті
бөлшектің бір бөлігінің үстіне оң жағын төмен қаратып
жайып салады, қиықтарын теңестіріп, бүрмелер
дайындалған екінші тігім бойымен желбіршек жағынан
қосып тігеді. Тігістің ені - 1 см. Содан соң желбіршек
қосып тігілген бөлшектің бөлігін, оның екінші бөлігімен
оң жағын төмен қаратып жайып салады, желбіршекті
ортасынан орналастырады, қиықтарын теңестіре көктейді,
тігісті желбіршекті қосып тігу тігіміне әр 0,1 см
қашықтыққа орналастыра отырып сырып тігеді. Тігістің
ені - 1,3-1,5 см. Бөлшектерді екі жағына жаяды, тігістерді
бүгіп немесе желбірдің қарсы жағына қарай жатқыза
үтіктейді.
«Чемодан-Мясорубка-Корзина» әдістері
Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем.
Мясорубка – информацию переработаю.
Корзина – абсолютно бесполезная информация.
Төмендегі сұрақтарға сабақ туралы өз пікіріңізді айтыңыз:
1. Қандай екі нәрсе қызықты болды?
2. Қандай екі нәрсе түсініксіз болды?
Бағалау «Бас бармақ» әдісі.
Денсаулық және
техникалық
қауіпсіздік сақтау

Заманауи ақпараттық технологияларды қолданып,
оқушыларды үнемі шығармашылық әрекетке шыңдай
отырып, өзін-өзі дамытуға жетелеу.

НУРГАЛИЕВ МАРАТ РАКИМОВИЧ
Өндірістік оқыту шебері
БҚО, Орал қаласы «Зерде бұзылыстары бар балаларға
арналған облыстық арнайы кешен «мектеп-интернат-колледжі»
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Техникалық
қауіпсіздік
ережелерін сақтай
білуге үйрету,
жаттығуларын
орындау кезіңдегі
қауіпсіздіктің
сақталуы; партада
дұрыс отыруын
қадағалау.
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Ашық сабақ жоспары
Модуль/Пән: КМ03 Аяқ киім бөлшектерін пішу және өңдеу
Тақырыбы: «Жамау түрлерін қолдану технологиясы»
Дайындаған педагог : Нургалиев М.Р.
1. Жалпы мәлімет
Курс, топ АКІ-1
Сабақтың түрі: бинарлық
2.Мақсаты: Жамау түрлерінің қолдану тәсілдерін меңгеру.
1. Білімділік: Оқушылардың қабілеттерін ашу, теориялық алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету.
2. Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа, жауапкершілікке, өз ойын толық жеткізуге тәрбиелеу.
3. Дамытушылық:Оқушылардың есте сақтау, жүйелеу, қорытындылау қабілеттерін дамыту.
Міндеті: Жамауды жапсырмалау тәсілдерін үйренеді.
2.1Бағалау критерийлері:
1.жамау үлгілерін бастыру технологиясын біледі;
2.жамауды аяқкиімге жапсырмалау тәсілдерін біледі;
3.жамауды тігу әдісін біледі;
2.2 Пәнаралық байланыс: сурет, сызу,көркем еңбек.
3. Оқу-жаттығу процесінде білім алушылар меңгеретін күтілетін нәтиже және (немесе)кәсіби дағдылар тізбесі
3.1 Тілдік мақсаттар: жамау-заплатка, пішу-раскрой,
4. Қажетті ресурстар: Интерактивті тақта,көрнекіліктер, құрал-жабдықтар.
4.1 Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер
4.2 Техникалық жабдықтар; материалдар, интерактивті тақта.
5. Сабақтың барысы
Сабақтың
элементтері,
уақыты
Сабақтың басы
Уақыты15 мин

Жоспарланған іс-шаралар
(оқытушы мен студенттің іс-әрекеті)
Ұйымдастыру бөлімі:
-Сәлемдесу;
-оқушыларды түгендеп, сабаққа назарын аудару.
Мұғалімнің іс-әрекеті:Сабақ тақырыбын, мақсатын айту.
Үй тапсырмасын тексеру.
Белсенді оқу әдісі:Миға шабуыл (өткен тақырып
бойынша сұрақтар)
Тығыз тігіс дегеніміз не?
Әлсіз тігіс дегеніміз не?
Қол тігістерін атаймыз?
Жалғыз тігістер?
Қос тігістер?
ҚБ:мұғалімнің мадақтауы
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Жаңа білім

Сабақтың ортасы
Уақыты 15 мин

Сабақтың соңы
15мин
уақыты
Рефлексия

Дифференциаци
ясізқандайжолмен
көбірекқолдаукө
рсеткіңізкеледі?
Өзгелерденгөріқ
абілеттістудентте
ргеқандайтапсы
рмаларбересіз?

Кіріспе:
Жамаудың төрт түрі бар:дөңгелек, шеттері
дөңгелектенген,жарты ұзартылған шеңбер және қалақша
түрінде.Көбінесе аяқ киімнің үстіңгі бөлігін жөндеу
кезінде дөңгелек пішінді және ұзартылған пішінді
жамауларды пайдаланады. Жиектері дөңгеленген
жамауларды бүктемеге жамау қою қажет болғанда
қолданылады. Жартылай ұзартылған шеңбер түрінде және
шпатель түріндегі жамаулар саусақтың узартылған шетіне
табанның үстіңгі жағымен тиісетін жеріне-және арқы
жағына жақын зақымдалған кезде
қолданылады.Тікбұрышты және шаршы жамауларды
қолдануға болмайды, өйткені олардың өткір бұрыштары
оңай алынып қалады. Сонымен қатар, дөңгелек жамаулар
тікбұрышты және төртбұрышты жамауларға қарағанда
жөндеу материалын аз талап етеді. Қалыңдығы 1-2 мм
болатын жамаулар кесіледі.
Жаттығу жұмысы:Оқушылар жамаулардың үлгілерін
таңдап былғарыға бастырып қандай жаму қандай жерге
қолданатындығын айту.
Берілген тапсырманы қайталау
Қандай жамау түрлерін білесің?
Дөңгелек жамауларды қайда пайдаланады?
Шеттері ұзартылған жамауларды қандай жағдайларда
қолданылады?
Қалақша жамауларды қайда қолданылады?
Жартылай шеңберлі жамауды қайда қолданады?
Бағалау - сіз студенттердің ассимиляция деңгейін
қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Қауіпсіздік техникалық ереже
1.Жұмыс алдында арнайы киімдерді киіп, сабаққа қажетті құралдарды дайындау.
2.Жұмыс уақытында алаңдамай, ұқыпты бол.
3.Жаныңдағы жолдасыңа жұмыс жасауына кедергі келтірме.
4.Көмек қажет болса мұғалімнен сұра.
5.Мұғалімнің рұқсатынсыз еш нәрсе қозғама.
6.Қайшыны қолдаған кезде қауіпсіздік ережесін сақта.
7.Қайшыны сап жағымен ұсын.
8.Жұмыс орныңды таза ұста.
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Технологиялық карта
1

Үлгіні жамауға түсіру және қию.

2

Жамауды желімдеуге дайындау.

3

Жамауға желімді жағу тәсілі.

4

Жамауды жабыстыру және тігу.
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Рухани жаңғыру бағдарламасының қағидаларына негізделген
тәрбие жұмысының қазіргі заманға сай әдістерін
дене шынықтыру сабағында қолданысқа енгізу
ОСПАНОВ САЯТ МОЛДЫБАЙҰЛЫ
Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Кертінді ауылы
«Мүтәш Сүлейменов атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ
Бүгінгі таңда дене тәрбиесін заманауи технология мен үздік тәжірибелі, ұлттық және жалпы адамзаттық
құндылық қағидаларымен ұйымдастыру – мектептің алдында тұрған өзекті міндеттердің бірі.
Балалардың денсаулығы –заманның экономикалық, әлеуметтік және сапалы жетістіктерін сипаттайтын
маңызды көрсеткіштердің қатарына жатады. Бүгінде мектептерде оқушылардың денсаулығын нығайтуға ерекше
мән беріледі. Соның ішінде әрбір баланың бойындағы дене қозғалыстарының сапалық қасиеттері мен рухани
күшін үйлестіруді көздейтін дене тәрбиесінің атқаратын рөлі зор.
Дене тәрбиесі – демократиялық қоғамдағы тәрбиенің қоғамдас бөлігі. Ол дене жетілуінің жоғары
нәтижелеріне, яғни денсаулықтың, дене дамуының және дене дайындығының биік деңгейде болуына
бағытталған. Мұның өзі жалпы білім беретін мектептердің дене тәрбие жүйесінде, қимыл-қозғалыс
дағдыларын, ойын технологияларын қолданудың өзектілігін аңғартады.
Қайсы бір елді алып қарасақ та әр елдің өзіндік ұлттық құндылықтары бар, соның ішінде біздің еліміз
ұлттық ойындарға өте бай және ол біздің елдің құндылықтары болмақ. Соның бірі – асық ату ойынына тоқтала
кетсем. Кейінгі кезде оқушылардың асыққа деген қызығушықтары артқан және көненің жәдігері,
құндылығымен таныстыру мүмкіндігіне ие болудамыз.
Төрт түлік малды ұстап, баққан кезден бастап қазақ халқы көкпар, алтыбақан, ләңгі, асық ату, теңге ілу,
бәйге, тақия тастау, тоғызқұмалақ және т.б. ұлттық ойын түрлерін ойлап оны қолданысқа енгізген.
Асық ату ойынын той жиындарда ойнаған. Асық сойылған қойдың арты аяғынан алынған. Бір қойда екі
асық болатыны бәрімізге мәлім. Ол оңқай және солақай болып есептеледі. Оңқай асықтың үстіңгі беті тегіс
болады, егер ойық жағы жоғары қарап тұрса ол солақай асық деп аталынады.
Асық ойынның өзі екіге жіктеліп, бірнеше түрге бөлінеді. Яғни, «үй ішілік» – заманауи тақта ойыны
іспеттес: «Ханталапай» немесе «Құлжа ату», «Құмар», «Сасыр», «Төрт асық», «Қақпақыл (әйел адамдарға
арналған ойын)», «Бес тас», «Иірмеклік» және т.б. «Далалық» – заманауи алаңдық ойындар: «Алты атар»,
«Омпа», «Арқаласпақ», «Бес табан», «Бәйге», «Алшы», «Шыр», «Көтеріспек» және т.б. ойындар. Әр ойынның
өзіндік ойнау шарттары мен ережелері де бар.
Сонымен қатар, асықтың да бірнеше түрлері бар. Атап айтар болсам:
 «Сақа асық» – асықтың үлкені әрі шымыр.
 Кеней – көпшілік ойнауға арналған қарапайым асықтар.
 Құлжа – ол жабайы еліктің асығы.
 Шүкәмайт – ол қозы мен лақтың асығы.
 Көктабан – қорғасын құйылған салмақты сақа асықтар.
 Жобай – ірі асықтар және т.б.
Қазіргі мектептерде дене шынықтыру сабағын жаңғырта отырып қолданысқа енгізіп жүрген, яғни біз
ойнап үйретіп жүрген асықтың түрі «бес табан» ойыны деп аталады. Мен балалардың дене шынықтыру
сабағына деген ынта-жігерін ояту, қызығушылықтары мен тәрбиелік мәні бар рухани дамытататын ойын
ретінде осы ойынды сабақ беру барысында қолдандым. Өйткені ұмытылып бара жатқан осы асық ойынын
балаларға үйрете отырып, біз олардың бойында ұлттық құндылықтарға деген көзқарасын оятып, оның
қаншалықты маңыздылығын аша түсеміз. Сонымен қатар, балалардың да дене бітімінің дамуымен қатар ойлау,
санау, қашықтықты алдын-ала есептеу деген сияқты логикалық-психикалық даму үрдістерінің бірқатар
артқанын байқауға болады деп білемін. Бұл балалардың бойында, сана – сезімінде өз ұлтына деген патриоттық
сезімдердің қалыптасуымен ғана қоймай ұлтқа деген мақтаныш сезімдерін оятатынына сенімдімін. Себебі, дене
шынықтыру сабағын беру барысында асық ойнау кезінде байқағаным, ол балалардың топтасып бір реттік
тәртіпке оңтайлы бағынуы, олардың бойында шапшаңдық пен лезде ойлау қабілетінің артуы өте жоғары
деңгейде байқалды.
Асық ойынының адам денсаулығына тигізер пайдасы орасан зор. Ол адамның қимыл қозғалысына,
буындардың қозғалуына, келер ұрпақтың рухани және физикалық дамуына зор үлесін қосады.
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Асық ойыны шапшаңдықты, ептілікті, байқағыштықты, мергендікті және жылдамдықты талап ететін
ойын болып саналады. Сонымен қатар, асық ойындары балалардың жүйке жүйесін жастайынан шыңдап,
ұстамдылық пен дәлдікке және сабырлыққа, шыдамдылыққа, талаптылыққа тәрбиелейді. Егер де балаға күніне
1 сағаттан асық ойнататын болсақ, баланың жүйке жүйесі тұрақтанады және тыныштанады, топпен жұмыс
істеуді және топтан оза шығу қабілеттеріне ие болады.
Асық ойнаған кезде адамның екі қолы қана емес, ойлау мүшелерінен бастап, аяқ, иық, қол
бұлшықеттерінің бәрі қимыл қозғалыста болады. Мұнда би мен иога жаттығуларында қолданатын позициялар
бар деп айтсақ та қателеспейміз.
Мен өз қызметіне жауапкершілікпен қарап спорттық шараларға шәкірттерімді белсене қатыстырып, 2017
жылдан бастап облыстық «Асық ату» жарыстарынан жүлделі орындар алып жүр. Нақтырақ тоқталатын
болсам,
2017-2018 оқу жылы облыстық жарыс
Жамаухан Дәулетқазы 1-орын
Көлзақ Еркебұлан 1-орын
Балташ Ерасыл. 1-орын
2018-2019 оқу жылы
Жамаухан Дәулетқазы 1-орын
Біркенов Дидар 1-орын
Балташ Ерасыл. 1-орын
2019-2020 оқу жылы
Балташ Ерасыл. 1-орын
Айтбек Қайсар 1-орын
Құтжан Нұржан 1-орын
Молдыбай Нұрдос 1-орын
2021-2022 оқу жылы
Жақия Айтуған 1-орын
Айтбек Қайсар 1-орын
Құтжан Нұржан 1-орын
2022 жылы Республикалық кезеңге жолдама алды.
Дегенмен, рухани жаңғыру саласында жалпы білім беру мектептерінде дене шынықтыру сабақтарында
ұлттық ойындарымызды кеңінен насихаттап, қайта жаңғыртсақ нұр үстіне нұр болар еді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
•
•
•
•
•
•
•

Сағындықов Е. С./Қазақтың ұлттық ойындары. — Алматы: «Рауан», 1991
«Бала мен балабақша» №2, 2008 жыл Республикалық педагогикалық журнал
Кенжеахметұлы С. /Қазақ халқының салт-дәстүрлері», – Алматы: «Алматыкiтап», 2005
Ақселеу Сейдімбек / «Қазақ әлемі», – Алматы: «Санат», 1997
М.Балғымбаевтың «Қазақтың ұлттық спорт ойыны түрлері» (Алматы, 1985)
Базарбек Төтенаев, «Қазақтың ұлттық ойындары» - Алматы. 1994 ж
Б.Төтенаев, Ә.Диваев Халық ойындарының тәрбиелік маңызы жайында «Қазақстан мектебі» 1974 ж.
№5
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ - ПУТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
БАБАКОВА ЗАИРА ЖЕНИСБЕКОВНА
Учитель русского языка и литературы
В современном обществе предъявляются высокие требования к уровню образованности человека.
Сегодня каждый должен уметь решать проблемы, которые возникают в познании, в профессиональной
деятельности, в личностном самоопределении. Эти функциональные умения начинают формироваться
в начальной школе. Казахстанские школы перешли на новые образовательные стандарты, которые
предполагают формирование у младших школьников основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности. Задача учителя построить учебный процесс так, чтобы ученики смогли овладеть такими
методами и приемами самостоятельной работы, которые создадут основу для самообучения и самообразования.
Одним из путей к формированию функциональной грамотности младших школьников мы считаем
смысловое чтение. Навык чтения складывается из техники чтения и смыслового чтения. Техника чтения
подразумевает способ чтения, темп чтения, правильность чтения, выразительность. Смысловое чтение - это вид
чтения, предполагающее точное, полное понимание содержания и смысла текста, умение практически
осмыслить извлеченную информацию. Обучаясь смысловому чтению, ученик должен научиться понимать,
анализировать, сравнивать, видоизменять, создавать свои тексты, как устные, так и письменные.Смысловое
чтение необходимо учащимся не только на уроках русского языка и литературного чтения, но также на уроках
естествознания, познания мира, самопознания, математики. Методика работы с текстом предполагает обучение
медленному чтению, т.е. ученик, читая, продумывает смысл слов, задает вопросы и находит ответ в тексте,
анализирует, делает вывод. Ребенок читает, прежде всего, для себя, извлекает весь смысл, вложенный автором.
Здесь очень важно уделять и равное внимание формированию умения читать про себя.
Существует три основных этапа работы с текстом:
 Работа с текстом до чтения. Цель этого этапа - развитие антиципации, умения предположить
содержание текста по названию, иллюстрациям, ключевым словам.
 Работа с текстом во время чтения. Цель этого этапа - достичь понимания текста на уровне содержания.
 Работа с текстом после чтения. Целью этого этапа является достижение понимания на уровне смысла
(определение основной мысли, подтекста).
Используемые в работе тексты должны носить воспитательно-познавательный характер. Это позволяет
совершенствовать знания ученика об окружающем мире. Важно реализовать принцип постепенности и
последовательности. На первом и втором годах обучения мы вводим понятие «текст», знакомим учеников с его
структурой. У детей формируется умение отличать текст от предложений, подбирать заглавие, определять
основную мысль, составлять текст по опорным словам. Постепенно дети знакомятся с типами текстов: текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение, сравнительное описание. Важным условием при работе с
текстом является использование специальных заданий, которые стимулируют мыслительную деятельность
учеников. Предлагаем некоторые приемы работы с текстом, используемые нами в практике:
 Прочитайте текст. Докажите, что это текст. Назовите признаки текста.
 Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль.
 Прочитайте текст. Разделите текст на смысловые части. Дайте название каждой части.
 «Восстанови манускрипт». В предложенный текст надо вставить пропущенные слова по смыслу.
 Прочитайте части текста. Расположите их в правильной смысловой последовательности.
 Прочитайте текст. Определите его основную мысль. Выберите подходящую к основной мысли текста
пословицу.
Обучаясь в 3 и 4 классах, учащиеся совершенствуют свои знания и умения в использовании известных
им типов текстов. Овладевают различными стилями речи, учатся обобщать и распространять основную мысль в
тексте. В своей практике мы подбираем такие задания, которые стимулируют мыслительную деятельность
детей, повышают творческую активность. Приведем примеры таких заданий:
 Прочитайте текст. Составьте подходящее по смыслу вопросительное предложение, с которого мог бы
начинаться этот текст.
 «Верно - неверно». Ученикам предлагаются утверждения, с которыми они работают два раза: до чтения
текста и после знакомства с текстом. Результаты чтения обсуждаются.
 Синквейн (пятистишие) - стихотворение, которое помогает синтезировать информацию в кратких
выражениях. Это позволяет провести рефлексию.
План синквейна: Объект. Два определения.
• Три действия. Предложение из четырех слов.
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Ассоциация.
 Инсерт. Во время самостоятельного чтения текста ученики делают пометки: «V» - я это знал, «+» новое для меня, «-» - я думал иначе, «?» - нужно разобраться.
 Прочитайте текст, состоящий из двух частей. В одной части описывается интересное явление, в другой
- объясняется, почему так происходит. Определите обе части текста и расположите их в смысловом порядке:
сначала описание явления, затем его причина.
 Прочитай рассказ. Найди в тексте слова и выражения для характеристики героя. Представь
информацию в виде таблицы.
 Прочитай текст. Заполни таблицу. Как характер героя помогает прогнозировать события?
 Прием «Тонкие и толстые вопросы». Прочитайте текст. Составьте один «тонкий» вопрос: «Кто…?
Что…? Где…» и один «толстый» вопрос к тексту: «Почему…? В чем различие…? В чем причины…?»
Развитие навыков смыслового чтения тесно связано с развитием математической грамотности учащихся
в начальной школе. Часто ученики не могут решить задачу, потому что невнимательно читают ее условие, не
могут отделить вопрос от условия, не умеют оценить результат, который получили. Т.о. получается, что ученик
должен научиться уже при чтении задачи выделять ключевые слова и данные, которые помогут зафиксировать
информацию, а получив результат, выполнить проверку, подставивэтот результат в текст вопроса.
Чтобы справиться с решением задачи, учащимся необходимо:
- осмысленно читать, воспринимать на слух задания;
- уметь извлекать, анализировать данные из текста;
- уметь оценивать информацию;
- уметь читать информацию, данную в таблицах, диаграммах, схемах.
Практика на уроках математики показала, что наилучший результат в этой работе дают следующие
приемы:
• «Составление краткой записи к задаче»
Формируем умение читать текст целенаправленно, задавать вопросы.
• «Ключевые слова»
Формируем умение по предложенным ключевым словам составить текст задачи.
• «Составление вопросов к задаче»
Формируем умение анализировать информацию, данную в тексте задачи.
• «Дополнение информации»
Формируем умение анализировать информацию, используя дополнительные данные.
• «Верите ли вы …»
Вызываем интерес к изучению темы, создаем положительную мотивацию для самостоятельной работы.
• «Истинные и ложные высказывания»
Активизируем мыслительную деятельность. Формируем умение оценивать факты или ситуацию,
анализировать информацию.
• Задания на «перенос информации»
Формируем умение представлять текст задачи в виде таблицы.
• «Лови ошибку»
Формируем умение оценивать информацию путем проверки данных в условии задачи и вычислениях.
В своей практической деятельности мы убедились, что используемые нами приемы работы с текстами
заинтересовывают учеников своей необычностью, новизной, нетрадиционными подходами. Наполняют
деятельность на уроках игровыми моментами. Роль самих учащихся в организации учебной деятельности
увеличивается, что способствует углубленному осмыслению детьми учебного процесса и формированию
функциональной грамотности.
•
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
МАРАТОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА
Қарағанды қаласы «№ 44 НОМ» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Фyнкциoнaлдық cayaттылық – aдaмның cыртқы oртaмeн қaрым-қaтынacқa түce aлy қaбiлeтi жәнe coл
oртaғa бaрыншa тeз бeйiмдeлe aлyы мeн қaрым-қaтынac жacaй aлy дeңгeйiнiң көрceткiшi. Oлaй бoлca,
фyнкциoнaлдық cayaттылық тұлғaның бeлгiлi бiр мәдeни oртaдa өмiр cүрyi үшiн қaжeттi дeп caнaлaтын жәнe
oның әлeyмeттiк қaрым-қaтынac жacayын қaмтaмacыз eтeтiн бiлiм, бiлiк, дaғдылaрдың жиынтығынaн құрaлaды.
Aл кeң мaғынacындa oл тeк бiлiк пeн бiлiмдiлiк әлeмiнe бaрyдың жoлы ғaнa eмec, oл – ұлттың, eлдiң нeмece
жeкe aдaмдaр тoбының мәдeни жәнe әлeyмeттiк дaмyының өлшeмi.
Фyнкциoнaлдық cayaттылық дeгeнiмiз - aдaмдaрдың әлeyмeттiк, мәдeни, caяcи жәнe экoнoмикaлық
қызмeттeргe бeлceнe aрaлacyы, яғни бүгiнгi жaһaндaнy дәyiрiндeгi зaмaн aғымынa, жacынa қaрaмaй iлeciп
oтырyы, aдaмның мaмaндығынa, жacынa қaрaмaй үнeмi бiлiмiн жeтiлдiрiп oтырyы. Oндaғы бacты мaқcaт жaлпы
бiлiм бeрeтiн мeктeптeрдe Қaзaқcтaн Рecпyбликacының зияткeрлiк, дeнe жәнe рyxaни тұрғыcынaн дaмығaн
aзaмaтын қaлыптacтырy, oның әлeмдe әлeyмeттiк бeйiмдeлyi бoлып тaбылaды.
Рecми дeрeк бoйыншa, мeктeп жacындaғы бaлaлaрдың 40 пaйызы әдeби мәтiндi түciнyгe қинaлaтындығы
дәлeлдeнгeн. Бұлaр мeктeптeн бiлiм aлca дa, қызмeт жacayғa кeлгeндe қaрaпaйым жaзy үлгiciн бiлмeйтiндiгiн
көрceткeн. Тiптi oлaр әр түрлi жaғдaйдa кeздecкeн ic- қaғaздaрдың блaнкiciн тoлтырa aлмaй, oндaғы aқпaрaттың
мәнiciн түciнe aлмaпты. Бiр қызығы, oлaр тeлeдидaрдa нe aйтылып жaтқaнын, жaлпы aйтқaндa, күндeлiктi
өмiрдiң eceбiн бiлмeйтiн бoлып шыққaн. Coның caлдaрынaн жұмыccыздық, өндiрicтeгi aпaт, жaзaтaйым
oқиғaлaр жaрaқaт aлyлaр көбeйiп кeткeн. Қaзaқ мaмaны C. Рaeвтың oйыншa, cayaтcыздық дeртi aдaмғa
кiшкeнтaй кeзiнeн бacтaп жұғaды eкeн. Әciрece бүлдiршiндi жaзy мeн oқyғa бayли бacтaғaн 1-дeн 3-cыныпқa
дeйiнгi aрaлықтa пaйдa бoлaды. Яғни, үшiншi cынып oқyшыcы eшқaшaн кiтaпxaнaғa бaрмaca, oқyлықтaн бacқa
eшқaндaй кiтaп oқымaca тaғы бiр eртeңгi cayaтcыздың дүниeгe кeлгeнi. Coл ceбeптi кeлeшeк ұрпaққa жaлaң
бiлiм бeрiп қaнa қoймaй caнaлы, caпaлы бiлiм бeрy бacты мaқcaтымыз.
Қaзiргi әлeмдeгi, eлiмiздeгi өрic aлып oтырғaн түрлi бaғыттaғы дaмyлaрдың әceрiнeн қoғaмның aдaмғa
қoятын тaлaптaрының өзгeрyi нәтижeciндe фyнкциoнaлдық cayaттылық ұғымы кeң тaрaлa бacтaды.
Cayaттылық ұғымы oны бiлiм бeрyдiң әрeкeттiк acпeктiciмeн бiрлiктe aлғaндa ғaнa кeңeйe түceдi
Фyнкциoнaлдық cayaттылық oқyшының бeлгiлi бiр мәдeни oртaдa өмiр cүрyi үшiн қaжeттi дeп caнaлaтын
жәнe oның әлeyмeттiк қaрым-қaтынac жacayынa пaйдaлы бiлiм, бiлiк, дaғдылaрдың бiрлiгiнeн құрaлaды.
Oқyшылaрдың фyнкциoнaлдық cayaттылығын қaлыптacтырy oқытyдың тұлғaлық-әрeкeттiк бaғдaрын
күшeйтy нәтижeciндe жүзeгe acaды. Өйткeнi cayaттылыққa oқyшы өз әрeкeтiнiң иeci – cyбъeкт дәрeжeciнe
көтeрiлгeндe тoлық қoл жeткiзeдi.
Oқyшылaрдың фyнкциoнaлдық cayaттылығын дaмытyдa oқy бaғдaрлaмacындaғы әрбiр пәннiң рөлi зoр.
Coның iшiндe қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтiнiң aлaтын oрны eрeкшe. Ocы рeттe, oқyшығa xaлықтың қoғaмдық өмiрiн,
aрмaн-мүддeciн тaнытyдa, oлaрғa идeялық-caяcи, рyxaни-aдaмгeршiлiк, этикaлық-эcтeтикaлық т.б. тәрбиe
бeрyдe, дүниeгe көзқaрacын, мiнeзiн, жaлпы мәдeниeтiн қaлыптacтырyдa көркeм әдeбиeттi қyaтты құрaлдaрдың
бiрi рeтiндe пaйдaлaнy – әдeбиeт пәнiнiң бacты мaқcaты бoлып eceптeлce, тiлiмiздiң өзiндiк қaлыптacқaн
нoрмaлaрын, жaлпы aйтқaндa грaммaтикacын үйрeтy –қaзaқ тiлiнiң бacты мiндeтi бoлып тaнылaды.
«Қaзaқ әдeбиeтi» пәнiн oқытyдың мaқcaты – oқyшылaрдың қaзaқ xaлқының көркeм әдeбиeт
тyындылaрымeн, әдeбиeт тeoрияcымeн жүйeлi түрдe тaныcтырып, coл нeгiздe oқyшылaрғa жaн-жaқты тәрбиe
бeрe oтырып, әдeбиeтiмiздiң үздiк тyындылaрымeн, көркeм мәтiндeрдi oқытy бaрыcындa ayызшa жәнe жaзбaшa
cөйлey тiлiн дaмытy, қaзaқ әдeбиeтi шығaрмaлaрын өз бeтiншe oқып, түciнe aлyын қaмтaмacыз eтeтiн тiлдiк
нeгiз қaлыптacтырy. Eлiмiздeгi өзгe ұлт өкiлдeрiнiң мeмлeкeттiк тiлдi мeңгeрyi бүгiнгi күннiң өзeктi мәceлeci
бoлып oтыр.
Ұcтaздaрдың кeлeшeктeгi мaқcaты – рyxaни жaн дүниeci бaй, жaн-жaқты жeтiлe дaмығaн жeкe тұлғaны
қaлыптacтырy. Жeкe тұлғaны жaн-жaқты дaмытy мeн қaлыптacтырy мәceлeci Aбaй Құнaнбaeв, Ыбырaй
Aлтынcaрин, Мaғжaн Жұмaбaeв, Шәкәрiм Құдaйбeрдиeв, Жүciпбeк Aймayытoвтaрдың шығaрмaлaрының нeгiзгi
aрқayы бoлғaн. Әciрece ұлы ғұлaмa Aбaйдың eңбeктeрiндe aдaм бoйындaғы нeгiзгi қacиeттeр: қaйрaт, aқыл,
жүрeктiң caпaлық дeңгeйiнe қaрaй жәнe oлaрдaң өзaрa қaтынacын түciндiрiп aйтқaндa бiлiмдi, aдaмгeршiлiгi
жoғaры, пaрacaтты жaн-жaқты жeтiлгeн тұлғa тәрбиeлeп жeтiлдiрy мaқcaты көздeлeдi.
Мұғaлiмнiң мiндeтi oқyшының өзi түciнiп, iздeнiп oқyынa, пәндi тeрeң бiлyгe бaғыттay бiлiмнiң
қaжeттiлiгiн түйciк aрқылы caнaлы қaбылдay.
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«Мeктeптiң тiрeгi дe, тiлeyi дe oқытa бiлeтiн мұғaлiм» -дeп Axмeт Бaйтұрcынoв aйтқaндaй, қaзiргi бiлiм
бeрy caлacындa oқытyдың oзық тexнoлoгиялaрын мeңгeрмeйiншe, жac ұрпaққa зaмaн тaлaбынa caй жaн-жaқты
бiлiм бeрy мүмкiн eмec, ceбeбi қaзiргi бiлiм caлacындaғы тaлaптaрды oрындayғa қaзaқcтaндa әлi дe жaғдaй
жacaлмaғaн.
Бoлaшaқ aзaмaт өз ұлтының acыл мұрacымeн cycындay aрқылы тyғaн xaлқының тaриxымeн,
мәдeниeтiмeн жeтe тaныcып, бiлiмiн кeңeйтeдi. Қaзaқ тiлiнiң грaммaтикacын тeрeң мeңгeргeн oқyшы, қoғaмның
кeз кeлгeн caлacындa қинaлмaй жұмыc icтeп, өзiнiң фyнкциoнaлды cayaттылығын көрceтe aлaды.
Жaлпы бiлiм бeрeтiн oртa мeктeптeгi oқyшыны жeкe тұлғa рeтiндe жәнe oның ұлттық caнa-ceзiмiн,
өзiндiк, дүниeтaнымын, aзaмaттық ұcтaнымын, рyxaни құндылықтaрын қaлыптacтырyғa нeгiз бoлaтын әлeмдeгi
aca бaй, мaзмұнды, көркeмдiк дeңгeйi жoғaры әдeбиeттeрдiң қaтaрындaғы қaзaқ әдeбиeтi пәнiн жүргiзyдiң
өзiндiк қыры caн қилы.
Әдeбиeт – oқyшығa бeймәлiм өмiрдi тaнытaтын қyaтты құрaл. Әдeбиeт aрқылы бiз oқyшылaрғa ұлттық
бoлмыcымызды, acыл қacиeттeрiмiздi тaнытaмыз. Aдaмғa тәрбиe бeрyшi әyeлi, aтa-aнa, coнaн coң ұcтaз, мeктeп,
қoршaғaн oртa eкeнi бaршaмызғa бeлгiлi. Өнeр, ғылым бaр жұрттa өcкeлeң ұрпaқ тәрбиeнi aтa-aнaдaн дa,
мeктeптeн дe, aрaлacaтын oртacынaн дa, өздeрi oқып жүргeн қaзaқ әдeбиeтiндeгi түрлi aңыз-eртeгiлeрдeн дe
aлaрынa eшкiм шүбә кeлтiрмeйдi. Әдeбиeт aдaмғa өмiрдi тaнытып қaнa қoймaйды, oл aдaмды тәрбиeлeйдi.
Aдaмның өмiргe көзқaрacын тaнытaды, мiнeз-құлқынa ықпaл eтeдi, күллi тiршiлiгiнe әceр eтeдi. Қaзaқ
әдeбиeтiндeгi көркeм тyындылaрды oқығaн caйын өмiр cырын, Oтaн, eрлiк, eлдiк, жaқcылық, жaмaндық, ceкiлдi
ұғымдaрдың мәнiн oқyшы тeрeң aңғaрaды. Oлaр өнeрдi cүйeтiн, oдaн рyxaни ләззaт aлa бiлeтiн, көркeмдiк
тaлғaмы бaр, aдaмгeршiлiктi, нәзiк ceзiмдi бoлып өceдi. Дөрeкiлiккe, бoйкүйeздiккe, жaмaндыққa aяқ бacпaйды.
Әдeбиeт aрқылы oқyшы бoйындa өмiр тyрaлы дұрыc тaлғaм, түciнiк қaлыптacтырaмыз. Қaзaқ
әдeбиeтiндeгi көркeм тyындылaр aрқылы қaлaғaн мaмaндықты игeрiп, өмiрдeн өз oрнын тaбyлaрынa, қaлayлы
aзaмaт бoлып өcyлeрiнe тигiзeтiн әceрi көп. Ұрпaқ бoйындa ұлттық ұғымдaрды ciңiрy үшiн, бiз oқyшығa өткeн
тaриxымызды тaнытyымыз кeрeк.
Пән мұғaлiмi oқyшының нaзaрын ayдaрy үшiн caбaқ кeзiндe әртүрлi тaқырыптық, пәнaрaлық,
cыныпaрaлық бaйлaныc oрнaтып, қызықты әңгiмeлeрдi caxнaлық көрiнic рeтiндe өтyдi ұйымдacтырa бiлyi
қaжeт. Coнымeн қaтaр, түрлi көрнeкiлiк құрaлдaрын қoлдaнy, cұрaқ-жayaп, тaлдay, жинaқтay, aжырaтy, тaқтaғa
жaзy, aйтқaн oйды мыcaлдaрмeн дәлeлдey, cөздiкпeн жұмыc, прoблeмaлық мәceлeлeргe жayaп бeрy, нaқтылы
жәнe жaлпылaмa тaпcырмaлaр бeрiп, шaғын шығaрмaшылық жұмыcтaрды oрындaтy, oқyшының бiрiн-бiрi
cынayы, өзiндiк пiкiр бiлдiрyi, бaяндaмa жacayы, ғылыми зeрттey жaзып қoрғayы т.б. aлyaн түрлi әдic-тәciлдeрдi
қoлдaнyы кeрeк. Ocындaй әдic-тәciлдeрдi түрлeндiрiп, жүйeлi түрдe пaйдaлaнып мұғaлiмнiң шәкiрттeрi өз
бeтiмeн жұмыc icтeyгe тeз үйрeнeдi. Oртa бyын oқyшылaрының aрнaйы eрeжe дәптeрлeрi, aльбoмдaр,
cөздiктeрi, кaнcпeктiлeрi, xрoнoлoгиялық кecтeлeрi бoлyғa тиic. Coнымeн бiргe, шығaрмaшылық дәптeрi бөлeк
бoлғaны дұрыc. Oғaн oқyшы өздeрiнe ұнaғaн мaқaл-мәтeлдeрдi, aфoризмдeрдi, шeшeндiк cөздeрдi дe жaзып
aлып жүрyгe бayлy кeрeк. Ocы рeттe, шығaрмaшылыққa жaқын кeйбiр oқyшылaр coл дәптeргe әңгiмe, мaқaлa,
күндeлiк, пiкiр жaзып үйрeнyiнe мүмкiндiк тyaды.
Кeз кeлгeн бiлiм oрдacының мaқcaты мeн мұрaты aлдыңғы қaтaрдaғы өркeниeттi eлдeрдiң қaтaрынaн
көрiнeтiн, жeр мeн жeр бaйлықтaрын ыcырaпқa caлмaй игeрe бiлeтiн cayaтты, caлayaтты ұрпaқ тәрбиeлey бoлып
тaбылaды. Oл үшiн бүгiнгi жac ұрпaққa caпaлы бiлiм мeн caнaлы тәрбиe бeрe oтырып, eлдiң өткeнiн, ұлттың
мәдeниeтiн, тaриxын, caлт-дәcтүрiн, тaбиғaт eрeкшeлiктeрiн үйрeтyi кeрeк.
Eлбacы Н.Ә.Нaзaрбaeв «Бoлaшaқтa eңбeк eтiп, өмiр cүрeтiндeр – бүгiнгi мeктeп oқyшылaры. Мұғaлiм
oлaрды қaлaй тәрбиeлece, Қaзaқcтaн coл дeңгeйдe бoлaды. Coндықтaн жүктeлeтiн мiндeт өтe ayыр» дeгeн
бoлaтын. Ocы ғылым мeн бiлiмнiң нeгiзiн тeрeңдeтy нәтижeciндe ғaнa eлiмiз өзiнiң eлдiгiн бacқa eлдeр aлдындa
көрceтe aлaды. Aл eл тaғдыры, oның кeлeшeктe кeмeлдi eл бoлyы мeктeптiң қaндaй нeгiздe құрылyынa
бaйлaныcты бoлғaн.
Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттeр
 «ҚР бiлiм бeрyдi дaмытyдың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдaлaмacы» 2010ж.
 ҚР Жaлпығa мiндeттi бiлiм бeрyдiң Мeмлeкeттiк cтaндaрттaры// 12 жылдық бiлiм бeрy 2012 ж.
 ҚР 12 жылдық жaлпы oртa бiлiм бeрy тұжырымдaмacы. 2010ж.
 Тұрғынбaeвa. Б. A .Ұcтaздық шығaрмaшылық. Aлмaты. 2007ж
 «Қaзaқ әдeбиeтi - тұлғaның рyxaни дaмyының бacтayы» - Aлмaты-2005
 М.Жұмaбaeв, Пeдaгoгикa, – Aлмaты, 1992.
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АБИЛКАСИМОВА ГУЛМИРА БАЛТАБЕКОВНА
Шымкент қаласы Оразбай атындағы № 115 негізгі орта
мектепттің бастауыш сынып мұғалімі
Қысқа мерзімді (сабақ) жоспар Қазақ тілі
Бөлім:
Педагогтің Т.А.Ә. (болған жағдайда)
Күні:
Сынып:2
Сабақтың тақырыбы
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту
мақсаттары

Сабақтың мақсаты

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Абилкасимова Гулмира Балтабековна
Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
Зат есім
2.4.2.3 Сөз таптарын (зат есім,сын есім,етістік)ажырату.
2.1.5.1 Аудиобейнежазба мазмұнына өз
ойын(ұнайды,ұнамайды,себебі,пайдалы,пайдасыз) білдіру.
2.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды
анықтау.
Барлығы: зат есімдерді біледі,ажыратады.
Көбісі: тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіреді.
Кейбіреуі: мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды.

Сабақтың барысы
Сабақтың
Педагогтің әрекеті
кезеңі/ уақыт
Психологиялық ахуал
сабақтың
қалыптастыру:
басы 5 минут «Аялы алақан»
Мақсаты: жылылық, сенімділік
деңгейін, еркіндікті дамыту.
Қатысушылар үш топта қол ұстасып
тұрады да, 3 тілде амандасады.
Топтарға бірігу.
Суреттер арқылы топтарға бірігеді
Үй тапсырмасын сұрау
«Ыстық доп» әдісі
Зат есім видеоролик
сабақтың
Оқылым . Топтық жұмыс.
ортасы 35
10 – жаттығу. Өлеңді түсініп оқы.
минут
Шағала көлін қорғайды,
Шопан төлін қорғайды.
Егінші жерін қорғайды,
Батыр елін қорғайды.

Оқушының әрекеті
Психологиялық
ахуалға берілген
тапсырманы бірге
орындайды. Өлеңді
хормен оқып, көңіл
күйлерін көтереді
Суреттер арқылы
топтарға бірігеді

Дескриптор:
-Өлең мазмұны бойынша сұрақтар
қойып, жауап береді.
-Өлеңнен кім, не сұрақтарына жауап
беретін сөздерді табады.
Ереже! Адамға қатысты сөздерге
кім?кімдер? жануарлар мен заттарға
не?
Нелер?
деген
сұрақтар
қойылады?
11- жаттығу. Дәптермен жұмыс
Ұл қызыңа ерген
Немереңбіз, әже,
Немереңнен ерген
Шөбереңбіз, әже!
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Дескриптор:
-Өлең
мазмұны
бойынша сұрақтар
қойып,
жауап
береді.
-Өлеңнен кім, не
сұрақтарына жауап
беретін
сөздерді
табады.

Дескриптор:
1. Өлеңді түсініп
оқиды.
2. Зат есімдерді
тауып сұрақтар
қояды.

Бағалау

Ресурстар
Суреттер

«Басбармақ»
бағалауы.

«Мадақтау
сөздер»
арқылы
бағалау.

Ереже,
плакат,
жұлдызшала
р,
смайликтер

«Мадақтау
сөздер»
арқылы
бағалау.
Дәптер

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

Тапсырманы орындап болған соң
оқушылар дәптерлерін көршілес
жұбымен алмастырып отырып,
тексеріп шығады. Тексеру дайын
жауап арқылы жүргізіледі
Қойылатын талаптарға сай бағалау
Қатесіз жазылса – 1 жұлдызша,
Жазу ажарына – 1 жұлдызша,
Талдау жасағанына – 1 жұлдызша
қойылады
Ойлан, тап!Саған кім болады?
12– жаттығу. Ұжымдық жұмыс
Әкеңнің әкесі...................
Әкеңнің анасы..................
Анаңның әкесі...........................
Анаңның анасы..................................
Өзіңнен кіші қыз
болса-........................
Өзіңнен кіші ұл болса-........................

Сабақтың
соңы 5 минут

Дескриптор:
1. Берілген
етістіктерге сай зат
есімдер ойлап,
жазады..
2. Зат есімдерді
тауып сұрақтар
қояды.

- Өлеңді түсініп оқып, зат есімдерді
тауып сұрақтар қою.
Сергіту сәті
Жеке жұмыс. «Сөз ойла, тез ойла»
ойыны.
-Берілген етістіктерге сай зат есімдер
ойлап, жазу. 3 топ үш түрлі қағазға
жазып, кір жаятын жіпке іледі де, әр
топтан бір оқушы шығып оқып
шығады. Әр топқа жұмыстарын бас
бармақ арқылы бағалату.
Синтез. "Ізбен жүру" әдісі
Түбір мен қосымша дегеніміз не?
Антоним дегеніміз не?
Зат есім дегеніміз не?
Жалғау дегеніміз не?
Синоним дегеніміз не?
Түбір сөзге жұрнақ пен жалғау
қалай жалғанады?
Жұрнақ дегеніміз не?
Омоним дегеніміз не?
Зат есімнің сұрақтары қалай
қойылады?
Қоян сөзіне дыбыстық талдау
жаса.
Рефлексия
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Дескриптор:
1. Сұрақтар
бойынша ережелер
айтады.
2. Қоян сөзіне
дыбыстық талдау
жасайды.

Қойылатын
талаптарға
сай бағалау
Қатесіз
жазылса – 1
жұлдызша,
Жазу
ажарына – 1
жұлдызша,
Талдау
жасағанына –
1 жұлдызша
қойылады

Кері
байланыс
«Басбармақ»
бағалауы.
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Үйге тапсырма: 13-жаттығу, 45-бетте.
Саралау – Сіз қосымша
Бағалау - Оқушылардың
Пəнаралық байланыс
көмек көрсетуді қалай
үйренгенін тексеруді
Қауіпсіздік жəне еңбекті
жоспарлайсыз? Сіз
қалай жоспарлайсыз?
қорғау ережелері
қабілеті жоғары
АКТ-мен байланыс
оқушыларға тапсырманы
Құндылықтардағы
күрделендіруді қалай
байланыс
жоспарлайсыз?
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?
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?

45

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

САРМЫРЗА ШОЛПАН БАСАРҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
математика пәнінің мұғалімі,педагог – зерттеуші, коуч-тренер
Коуч –
семинар
Тақырыбы
Сілтеме
(дереккөз)
Мақсаты
Оқытудың
нәтижесі
Негізгі идея
Қолданылған
материалдар
Ұйымдастыру

Тұсау кесер

Дамыту
тренингі

Күні : 25.12.2021 жыл
«Мұғалім құзыреттілігі - оқушы білімін шыңдаудың негізі »
интернет, мұғалімге арналған нұсқаулық
• Мұғалімдердің құзыреттілік туралы түсініктерін дамыта отырып – оқушы іс-әрекетінің
сапасынан көрінетін білім нәтижесіне қол жеткізу .
Мұғалімдер оқыту мен оқудағы өз құзыреттіліктерінің өзектілігін,
тәжірибелік маңыздылығын түсінеді
Мұғалімнің құзыреттіліг і- оқушы білімін шыңдаудың негізгі ресурсы екендігі туралы
тұжырым жасайды
АКТ, интернет ресурстары,бейне жазбалар,үлестірме парақтар,смайликтер

Коучтің іс-әрекеті
Амандасу. Қатысушыларды ортаға шақыру.
Мұғалімдер рет бойынша саналуларын
сұраймын, жұп номерлі қатысушылар
орындарында қалып, ал «тақ» номерлі
қатысушыларды шеңбердің ішіне енуін
сұраймын. Ішкі шеңбердегі қатысушы сыртқы
шеңбердегі қатысушыға қарай бұрылып тұрады.
Қатысушыларға төмендегідей тапсырманы
орындауды сұрау:
1.Үйден шығарда балаларыңызға сау бол деңіз.
2.Мектеп алдында кездестірген үлкен қарт
адаммен қалай амандасар едіңіз?
3.Мектепке кірерде вахтермен қалай амандасар
едіңіз?
4.Оқушыңызды кездестірдіңіз,қалай амандасар
едіңіз?
5.Мектеп директорын кездестірдіңіз қалай
амандаср едіңіз?
6.Көптен көрмеген құрбыңызды кездестірдің,
қалай амандасар едіңіз?
Осындай көңіл күйде сәлеміміз дұрыс
болып,күнімізді сәтті өткізейік, әріптестер!
«Мұғалім құзыреттілігі - оқушы білімін
шыңдаудың негізі» презентация көрсетіледі.
«Құзыреттілік баспалдағы» тақырыбында
кәсіби құзыреттілік деңгейіне жету жолдары
туралы әдістемелік кеңес

Әріптестердің іс-әрекеті
Ортаға шығып шеңбер құрып
тұрады. Жұп номерлі
қатысушылар сыртқы шеңберде,
ал тақ номерлі қатысушылар ішкі
шеңберді құрап тұрады.

Қойылған сауалға байланысты
амандасу түрлерін жасайды.

Мұғалімдер
өз білімдерін
толықтыра
ды.
Мұғалімдер ой бөліседі, пікір
алмасады,
тәжірибе
жинақтайды
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Ой бөлісу,
тәжірибе
жинақтау

Қызығушылықтан – құзыреттілікке жету
жолдарының бағытын анықтау бойынша топқа
бөлу

Машинаны айдап үйреніп- кәсіби
жүргізуші болу

Кері
байланыс

Пән мұғалімдерін беретін пәндері негізінде
топқа бөлу

Жаратылыстану

Гуманитарлық

Бастауыш циклдары
«Құзыретті мұғалім » баспалдағы
Құзыретті мұғалімге тән 10 қасиетпен
таныстырамыз.

Қорытынды

Тренинг «Бір адым алға!» ролигі арқылы
өткізіледі.

Топқа бөлу

8
мин

«Құзырет ті мұғалім» моделі
жасайды.
Осы бағыттағы «құзыретті
оқушы»моделін құрады.
Постер қорғайды.

Мұғалімдер өз
бойында әлі де
жұмыстануды
талап ететін
қасиетке стикер
жапсы рады,
нәтижесінде жұмыстану
бағыттары анықталады.
Роликтегі қимылды мұғалімдер
орындайды. Түйін шығарады.

7
мин

3
мин

3
мин

ШАГИРОВА АГРЫС МУНАЛОВНА
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
І санатты орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі,
Дата:

ФИО: Шагирова Агрыс Муналовна

Класс: 7

Количество присутствующих

Раздел:

Жара и холод: страна и образ жизни.

Тема урока

И. А. Бунин «Листопад»

Цели обучения:

С3 7.1.3.1-понимать содержание поэтических произведений, определяя сюжетную линию
или настроение стихотворения, находить художественно- изобразительные средства в
стихотворении, делать анализ.
Ч1 7.3.1.1-понимать главную и второстепенную информацию текстов, связывая
информацию с общеизвестными, повседневными знаниями.
П3 7.4.3.1-представлять информацию в виде иллюстраций, сюжетных рисунков, комиксов,
с использованием ИКТ

Цели урока:


1. Познакомить учащихся со стихотворением И.А.Бунина «Листопад»; развивать
умение исследовать текст

2. Развить умение анализировать стихотворение, понимать его смысл.
3. Формировать умение выделять средства изобразительности в предложенном тексте.

Критерий
оценивания:

1.Демонстрирует понимание содержания небольших прозаических и поэтических
произведений.
2.Определяет сюжетную линию или настроение.
3.Определяет главную и второстепенную информацию.

отсутствующих
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4.Соотносит информацию с общеизвестными повседневными знаниями.
Языковая цель:

Совершенствовать навык выразительного чтения, обогащать словарный запас, строить речь
логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи

мысл. навык:

Знание. Понимание. Применение. Анализ

Предшествующ
ее обучение:

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том
числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку аудио материалов, на анализ
текста, на формирование грамотности речи.

Навыки
использования
ИКТ

Портрет И.А. Бунина. Иллюстрация картины И.Левитана «Золотая осень», цветные
карточки с дифференцированным заданием.

Планируе мые
сроки

Планируемые действия

Начало урока

Создание коллаборативной среды. Психологической настрой урока
1.«Круг комплиментов»
Ребята, встанем в круг возьмемся за руки и пожелаем друг – другу удачи или
сделаем комплемент
2.Деление на группы при помощи игры «Атомы и молекулы»
Затем делятся по 6 учащихся на группы.
Сообщение темы и постановка целей урока. Актуализация знаний с
целью подготовки к получению новых знаний.
- Послушайте отрывок стихотворения и подумайте о чём пойдёт речь на уроке.
Художница-осень взмахнула кистью,
Жёлтым обрызгала лёгкие листья,
Небо пронзила сизо-лиловым,
Речку покрыла лаком свинцовым.
Из пёстрых узорчатых листьев клёна
Ковёр расстелила на фоне зелёном.
- Кто догадался, о чём пойдёт речь сегодня на уроке? (об осени, мы будем
читать стихи, будем рассматривать осенние картины).
- Дети, мы с вами уже на протяжении нескольких уроков читаем стихи. Не
наскучило ли вам это занятие? Почему? (стихи красивые, их легко читать,
они быстро запоминаются, в них описывается красота родной природы).
- Неужели, чтобы полюбоваться красотой родной природы, нужно обязательно
читать стихи, не проще было бы выйти на улицу и увидеть эту красоту?
Почему мы не всегда замечаем красивое в окружающей нас природе?
- Так зачем же нам читать стихи? (чтобы научиться видеть эту красоту,
чтобы узнать об отношении авторов стихов к родной природе, ведь они
более внимательны и наблюдательны, чем мы).
-Прочитайте только русские буквы, и вы узнаете фамилию поэта, лауреата
Нобелевской премии, чьё стихотворение мы сегодня будем читать.
Y Б S У Н W И L Н (БУНИН)
Что вы можете сказать об авторе Иване Бунине? (Дети вспоминают, что уже
знают)
- Сегодня на нашем уроке мы совершим путешествие в мир красок и звуков
осени. А поможет нам в этом Иван Алексеевич Бунин. Мы прочитаем только
отрывок из его замечательной поэмы "Листопад”, которую он посвятил
писателю А.М. Горькому.
Жизнь природы изменчива. Она полна интересных событий и достойна того,
чтобы о ней было рассказано доброжелательно и красиво. Вот так, как в
произведении И.А. Бунина "Листопад”.

4 мин.
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– Расскажите, какие происходят изменения в природе осенью?
(Ответы учащихся)
Середина
урока.
2мин.

4 мин

5мин

4 мин

3мин

Знакомство с биографией поэта (подготовленный ученик делает краткое
сообщение о писателе))
- Послушайте краткое сообщение об авторе. Подумайте, что вы запишите в
свою тетрадь.
Иван Алексеевич Бунин родился в 1870г. в Воронеже в дворянской семье.
Детские годы прошли в родовом имении на хуторе Бутырки Орловской
губернии. В 1881г. поступил в Елецкую гимназию, которую оставил через 4
года из-за болезни. В печати впервые выступил в 17 лет. Оставил богатое
наследство своего литературного творчества о радости жизни, любви
человеческой. В 1933г. Бунину присуждена Нобелевская премия в области
литературы, деньги от которой он пожертвовал нуждающимся писателям.

Портрет
Бунина.

Первичное восприятие текста.
- Послушайте стихотворение И. А. Бунина «Листопад» и подумайте, можно ли
назвать это стихотворение яркой картиной осени?
(Чтение стихотворение учителем)
Что вы представили, когда слушали стихотворение?
- Понравилось ли вам стихотворение?
- Какое настроение вызвало оно у вас?
-можно ли назвать это стихотворение яркой картиной осени?
- Какие краски использовал поэт, чтобы передать своё душевное состояние?
Словарная работа
На доске:
• терем
• лиловый
• багряный
• лазурь
• золотой
• просветы
• вдова
• мотылёк
• пёстрый
Терем – в Древней Руси жилое помещение в верхней части дома в виде башни.
Лиловый – цвета фиалки или тёмных соцветий сирени, фиолетовый.
Багряный – красный густого, тёмного оттенка.
Лазурь – светло-синий цвет, синева.
Просветы – светлые полоски или лучи света, пробивающиеся сквозь листву.
Вдова – женщина, у которой умер муж.
Мотылёк – небольшая бабочка.
- Объясните значение слова «заворожённый». (Очарованный, околдованный)
- Подберите синонимы к словам «лиловый», «золотой», «багряный».
- Подберите антоним к слову «замирает». (Возрождается)
- Объясните слова поэта: «И Осень тихою вдовой вступает в пёстрый терем
свой».
- Почему слово «Осень» поэт пишет с большой буквы?
Чего он достигает необычным изображением осени?
Первичная проверка понимания
- Прочитайте стихотворение в учебнике про себя и скажите, что напомнил
осенний лес Бунину.
- Смотрите, какое богатство красок – слов у поэта – художника.
- С помощью чего создаются эти картины?
(с помощью художественных средств)
- Какими художественными средствами пользуется Бунин в своём
стихотворении?

Учебник
7класс
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2 мин
3мин

3мин.

3мин.

1мин.

( эпитетами, сравнением, олицетворением)
- Давайте вспомним, что такое эпитеты, сравнения, олицетворения.
( на доске определения, дети читают)
Сравнение – изображение явления путём сопоставления его с другим
Олицетворение - изображение неодушевлённых предметов в виде живых
существ, способных говорить, чувствовать.
Эпитет – художественное определение предмета, помогающее нарисовать
его существенные признаки.
- Поработаем в группах.
1 группа - ищут эпитеты,
2 группа – олицетворения,
3 группа – сравнения.
Проверка выполнения заданий в группах
- Назовите сравнения, которые помогают нарисовать образ леса – терема.
Лес – терем расписной.
Елочки темнеют – как вышки.
Синеют просветы в небо, что оконца.
Паутина – как сеть из серебра.
Мотылек – точно белый лепесток.
- А какие эпитеты использует для этого автор?
(«Весёлой стеной», «воздушной паутины ткани», «мёртвое молчанье»,
«сонная поляна». Лес стоит стеной..)
– Почему слово Осень написано с большой буквы?
– Какой поэтический прием использует автор? (Олицетворение)
– С кем сравнивает он осень? (С вдовой – женщиной)
- Кто такая вдова и почему она тихая? (она уже успокоилась, все позади)
- Бунин не только краски использует при описании осени, он обращается к
нашей памяти запахов.
- Поэту кажется, что в лесу пахнет так же, как в деревянном тереме. Чем там
пахнет? Найдите ответ в тексте.
(Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца).
- Можно ли услышать тишину?
Прочитайте строки, в которых рассказывается о звуках в лесу.
-- Какие звуки повторяются ?
-- Для чего поэт использует эти звуки, что они помогают услышать?
- Какие слова в стихотворении повторяются? («Сегодня на пустой поляне»,
«Сегодня так светло кругом).
- Почему поэт повторяет их? Что он хотел сказать? (Он хотел подчеркнуть, что
очень было светло и очень тихо). Какое слово поэт повторяет несколько раз?
Почему?
(Поэт пытается подчеркнуть ценность, неповторимость каждого дня.
Именно сегодня надо успеть увидеть самое ценное, насладиться красотой
сегодняшнего дня, завтра она может быть уже другой. Каждый день нужно
уметь замечать прекрасные мгновения жизни и ценить их).
- Бунин нашёл такие ёмкие и точные слова, которые позволили нам увидеть и
цветовую палитру леса, и вслушаться в звуки леса, и представить его образы.
- Кто же является главным героем стихотворения? ( Лес)
- Верно, лес.
А ведь мы, ребята, сейчас совершили открытие: именно лес является
лирическим героем произведения. Он любуется красотой осенней природы,
ценя неповторимость каждого дня.
Физкультурная минутка
Закрепление изученного материала.
-Посмотрите на картину Ильи Левитана «Золотая осень». Можно ли найти
краски И.А. Бунина на картине Левитана? В чём вы видите эти краски. - Что
вы почувствовали, глядя на репродукцию картины?
- Вы правы, дивно изображение у Левитана золотой осени. Радостное
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2 мин.

восприятие жизни звучит в его картине.
- Сравните изображение осени в стихотворении и на картине. Что у них
общего?
Работа над выразительностью чтения
- А теперь давайте попытаемся прочесть стихотворение выразительно,
передавая настроение автора, выражая собственные чувства.
- На что надо обратить внимание, чтобы прочитать стихотворение
выразительно?
1. Темп чтения.
2.Тон чтения.
3. Логические ударения.
4. Паузы.
Работа в парах. Учащиеся выбирают необходимый темп и тон чтения,
объясняют свой выбор, выделяют слова, на которые падает логическое
ударение, расставляют паузы. Подготовьтесь прочитать стихотворение
выразительно. Постарайтесь передать своё отношение к картинам осеннего
леса в стихотворении Бунина.
Чтение стихотворения несколькими учениками вслух. (учащиеся оценивают
чтение в соответствии с критериями чтения.)
Домашнее задание:
1)Выучите отрывок из стихотворения И.А. Бунина «Листопад».
2)Составьте синквейн к слову осень.
Рефлексия
-Для создания каких образов писатели используют эпитеты. (Образ природы).
-Что вдохновило Бунина написать его. (Тоска по родине).
-Удалось ли нам понять его чувства?
- Помогли ли вам картина Левитана и стихотворение И.А. Бунина по-новому
увидеть природу? Какие же картины осеннего леса нарисовал поэт с помощью
слов-красок?
- В учебнике нет иллюстрации к этому стихотворению. Что бы вы нарисовали?
(Словесное рисование стихотворения учащимися).
- Каким настроением проникнуто это стихотворение?
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МАХАМБЕТОВА КАЗИЗА ТЛЕУБЕРГЕНОВНА
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
география пәнінің мұғалімі, педагог – зерттеуші, коуч-тренер
Коучинг
Өткізгендер:
Тақырыбы
Мақсаты:

Сілтеме:
Күтілетін
нәтиже:
Тренинг:

Психологиялық
ахуал
Тапсырмалар
түрлері:
Тренинг
тапсырмасы
7 минут
Тапсырма №1
20 минут

Теориялық білім
7 минут
Сергіту сәті
3 минут
Тапсырма №2
5 минут

Күні: 20.01.2022ж
Махамбетова К.Т
Online,Offline кезінде оқушылардың білімін тексеруде тиімді платформаларды
пайдалану.
Қашықтан оқыту – оқушы мен мұғалім алыстан немесе толық емес жанама өзара іс –
қимылы кезінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды және
телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асырып оқыту үшін пән
мұғалімдеріне білім платформаларында жұмыс жасауға үйрету.
МАН, слайд
1. Әріптестер білім платформаларында туралы ой бөліседі.
2. Мұғалімдерге білім платформаларын әзірлеу талаптарын ескере отырып,
тәжірибелеріне енгізуге бағыт-бағдар беріледі.
Қатысушыларды шеңберге тұрғызып, «Құбыр» психологиялық тренингін өткізу.
Барлық қатысушылар қолдарындағы астауша тәріздер иілген қағазды бір-біріне қосып
беті ашық құбыр жасайды. Дайын болған кезде нұсқаушы кішкентай допты жібереді.
Қағазды үзіп алмай допты өткізіп шығулары керек.
«Құбырдағы доп» әдісі бойынша бірлікке,ұжым болып жұмыс жасауға біріктіру.
Коучтің әрекеті

Мұғалім әрекеті

Алдарыңызда тұрған әріптерді
жинап,сөз құрастырамыз. «Kahoot»,
«Quizizz», «Google форма» сөздерін
құрастырып, тақырыпты ашып
аламыз.
Топтық жұмыс
Әр топ өздерінің ойларын ортаға
салады.
І топ . «Kahoot» білім
платформасымен жұмыс жасайды.
ІІ топ «Quizizz» білім
платформасымен жұмыс жасайды.
ІІІ топ «Google форма» білім
платформасымен жұмыс жасайды.

«Kahoot», «Quizizz», «Google
форма» сөздерін құрастырып,
тақырыпты ашып алады

Презентация арқылы бағалауға
арналған тапсырмаларды әзірлеу
талаптары туралы таныстыру
«Келісім» ертегісі
«Еркін микрофон» әдісі.

Коучингке қатысушыларға сөз
беріледі. Коучинг барысында
туындаған сұрақтары болса, қойып,
жауап алады.
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Қорытынды
рефлексия
3 минут

Коучинг қатысушыларымен «Бес
саусақ» әдісі арқылы кері байланыс
орнату.
Бүгінгі коучинг барысы бойынша
байланыс беру

КОЙШИГУЛОВА ЖАНАР ТУГЕЛЬБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
химия-биология пәндерінің мұғалімі, педагог – сарапшы
Күні:
Сыныбы 8
Пән мұғалімі: Койшигулова Жанар Тугельбаевна. №77 ЖББОМ
Сабақтың
Оттегі аллотропиясы – озон. Озонның таралуы мен маңызы
тақырыбы:
Сілтеме
Білім стандарты, пән бағдарламасы, «Химия» оқулығы, Н. Нұрахметов, К.Сарманова,
К.Жексембина. 8 сынып оқулығы. Алматы «Мектеп» 2012 жыл.
Жалпы мақсаты
Оттектің аллотропиялық түр өзгерісі – озонның физикалық қасиеттерін сипаттау, тұрақсыз
қосылыс, тез ыдырап, оттекке айналуын және күшті тотықтырғыш екенін түсіндіру.
Табиғатта таралуын, пайдалы жақтарын айту, логикалық ойларын дамыту.
Ғылымға, пәнге қызығуға тәрбиелеу.
Күтілетін нәтиже Оқушылар озон туралы, оның қолдану аясын біледі. Озонның өзіне тән ерекшеліктерін
ұғынады.
Негізгі идеялар
Озонның жер қабатын ультракүлгін сәулелердің күйдіруінен сақтайды. Озон – оттектің
аллотропиясы, яғни түрөзгерісі.
Құрал-жабдықтар: «Элементтердің табиғатта таралуы» кесте, оттек пен озон молекулаларының модельдері,
озонатор приборын көрсету
Сабақтың түрі
Жаңа білімді игеру сабағы.
Әдіс-тәсілдер
АКТ-ны пайдаланып, жас ерекшеліктеріне сай сұрақтар мен тапсырмалар, ББү кестесі
Сабақ бойынша
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушылардың ісмұғалім
Оқушылармен амандасып, оқушылардың көңілін сабаққа аудару, әрекеті
жазбалары
сыныптағы оқушыларды топқа бөлу.
Оқушылар топқа
Сынып құрамын түгелдеу, тақтаға күн ретін жазу.
бөлінеді.
1-2мин
-сабақта қалыпты жұмыс істеуге мүмкіндік жасау ;
Тақтадан күн ретін жазып
- сабақтың өткізу жоспарын көрсету.
алады, сабақтың жалпы
«Сандық мозайка» әдісімен 5 топқа бөлінеді.
мақсатымен және өткізу
«Сиқырлы ауа» әдісімен бір-біріне сәттілік тілейді.
жоспарымен танысады
2-3мин
Кіріспе бөлім
Үй тапсырмасын «Серпілген сауал» әдісімен тексеріледі.

Оқушылар ұяшықтағы
сұрақтарға жауап береді.
Бағалау: «Үш шапалақ»



Оттекте неше протон, электрон, нейтрон болады?
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Білу
Түсіну
2-3мин

4-5мин


Оттегі неше валентті?

Оттегі қалай алынады?

Оттегі қайда сақталады?

Оттегінің атмосферадағы мөлшері қанша?

Жану реакциясы өнімдері?

Оксидтер дегеніміз не?

Мына оксидті оқы: СО2

Оттегі сөзі қандай мағына береді?
Негізгі бөлім
Сабақ тақырыбын ашу. Жұмбақ:
Бірінші бөлігім – алда бол!
Екінші бөлігім – сан есім
Шипалы газ боп табылам.
-Тақтаға сабақтың тақырыбы жазылады.
-Сабақтың мақсаты таныстырылады
Видеокөрсетілім «Озонның таралуы мен маңызы»
-Мәтінмен танысу тапсырылады.
-Әр топқа жұмыстар беріледі.
«Ассоциация» әдісімен кесте құру.

Оқушылар жұмбақ
шешіп, жаңа тақырыпты
ашады.

Озонға қатысты кесте
құрады.
Бағалау: «Маршрут
карта»
топ басшының бағалауы

Реакция теңдеуін жазып,
оқиды. «Жұптық жұмыс»
Бағалау: «Көршіме 1
пікір»

Қолдану
4-6мин

«Жалғасын тап!» әдісімен реакция теңдеуін аяқтау, оксидтерді
оқу.
О3
2Са + О2
С6 Н12 О6 + 6О2
4Р + 5О2
«Жеке жұмыс» есептер
шығарады.
Бағалау: «смайликтер»

5-6мин
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№1. 480гр
№2. 1,7гр

Талдау
7-8 мин

«Ойлан тап!» әдісімен есептер шығару.
№1. 10 моль озонның массасын тап!
№2. 160 гр озон алу үшін озонатор арқылы неше гр оттек
өткізу қажет?

Топта талқылап,
баяндайды. Бағалау: «Екі
жұлдық, бір тілек»

Жинақтау
2-3 мин
«Өкіл» әдісімен «Озон біздің қорғанышымыз ба?»
тақырыбын қорғау

«Тв шоу» әдісімен еркін талқылау. «Озон қабатын қорғау
үшін қажет шаралар» тақырыбын талқылау.

Ұқсастығы мен
айырмашылығына
қорытып, анализ
жасайды.
Сабақ соңында рефлексия
жазып, іледі.

Бағалау
2-3 мин

1 мин

Хатқа оқушылар жауап
береді
Бағалау: «Үш шапалақ»

Қорытынды бөлім
«Венн диаграммасы» әдісімен ұқсастығы мен айырмашылығын
көрсету.
«Оттегі – Озон»
Сабақ рефлексиясы: «Химия ағашы»

Жұмыс барысында жаңа не нәрсе біле алдым?

Топпен жұмыс кезінде қандай дағды пайдаландым?

Тобымдағы оқушылар ішінен осы досымды ерекше
бағаладым
Үйге тапсырма беру: §34.
Эссе: «Озон қабатын мен қалай қорғар едім???»
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КАРМЫСОВА НАБАТ ОТЕСБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
САБАҚ: Қазақ әдебиеті

Мектеп: № 77 ЖББОМ

Күні:
Сынып: 8
Сабақтың тақырыбы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаттары

Мұғалімнің аты-жөні: Кармысова Н.О.
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
М.Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы
А/И1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

Тілдік мақсаттар

Барлық оқушылар орындай алады:
Шығармадағы бейнелерді тізімдейді.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Шығармадағы бейнелерді тізімдейді, бейнелерді байланыстырады.
Кейбір оқушылар орындай алады:.
Шығармадағы бейнелерді тізімдейді,эпизодтар мен бейнелерді
байланыстырады,салыстырады.
Оқушылар орындай алады:

Пәнаралық байланыс

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Тәуіп,топан су,саятшы,сүмбе, боз ала таң,қанат,аракідік, сүт ұйыған
Диалог құруға/ шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: Айдынды
аққу,қасқа таң,аққу мойын, байғұс әйел т.б.
Талқылауға арналған сұрақтар:
-Аққуды атуға бола ма?
- Аққуды атқан ана кінәлі ма?
-Ананың осы жағдайға душар болуының себебі?
-Поэма не себепті «Аққулар ұйықтағанда» деп аталған?
-Жылқышы қарттың «Аққуды атарда ырым жасап,тым құрыса саусағыңды
қанаттың ба» деген сөзі нені меңзеп тұр?
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясының құндылығына сай Қазақстан
Республикасының әр азаматының патриоттық борышы-Қазақстан халықтарының
достық пен келісім дәстүрін сақтауға баулу.
Қазақстан тарихы,музыка,бейнелеу өнері

Ойлау дағдылары

Білу, түсіну, қолдану

Құндылықтарға баулу

Алдыңғы оқу
Ақселеу Сейдімбек «Аққыз» повесі. «Бір қадам алға...» әдісімен алдыңғы
3 минут
оқуды еске түсіреді.
Жоспар
Жоспарлан
Жоспарланған жаттығу түрлері
Ресурстар
ған уақыт
Басы
5 минут

Психологиялық ахуал туғызу:
Аутотренинг «Мен бәрін орындай аламын»
Қ/Б «Үш шапалақ»
II. Топқа бөлу. Әке, ана, бала туралы мақал-мәтелдер
арқылы топқа бөлемін.

«Әке балаға сыншы»

«Ананың алақаны балаға айдынды қоныс»

«Адам болатын бала алысқа қарайды»
III. Ой қозғау. «Төрт сурет,бір сөз» әдісі
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Ортасы
25 минут

Қ/Б «Бас бармақ»
«Кейіпкерлер әлемі» әдісі арқылы шығармадағы эпизодтар мен
бейнелерді салыстыра отырып, өз ойларыңызды ортаға салыңыз:
Ойын шарты: оқушылар топқа бөлінеді. Әр топ бір-бірлеріне әңгіме
мазмұны бойынша сұрақтар қояды. Сұрақтардың мазмұны шығарма
кейіпкерлерімен, орын алған оқиғалармен байланысты болуы керек.
Ұтымды сұрақ пен мәнді жауап бағаланады.

https://go.mail
.ru/search_vid
eo?
g=аққулар+ұ
йықтағанда

Қ/Б
Деңгейлік тапсырмалар:
1. «Жинақтау» әдісі бойынша шығармадағы бейнелерді тізбектеңіз:
2. «Көп шеңбер» диаграммасы арқылы шығармадағы бейнелерді
салыстырыңыз:

Соңы 7
минут

Бағалау
критерийі
Дескриптор

3.«Екі түрлі түсініктеме күнделігі»
Оқушылардан дәптердің бетін (не таратылып берген парақты) ортасынан
тік сызықпен бөліңіз. Мәтінді оқу барысында олар:
Әр оқушы мәтінмен танысып, күнделікті толтырып біткен соң жұпта, топта
талқылау ұйымдастырады. Жұмыс аяқталған кезде мұғалім қорытуға
арналған әзірлеп келген сұрақтарын қойып, жауаптар алады.
Бұл әдіс те оқушыларды ұжым болып жұмыс жасауға, ақпаратты өз бетінше
меңгеруге жағдай жасайды. Сөз астарын, кұдіретін, сипаты мен табиғатын
ашып түсінуге бағыттайды. Сондай-ак, әдістің тиімділігі - мұнда сабақтан
тыс калатын оқушы болмайды, оқыған мәтінді түсіну, оны түсінікті етіп
айтып беру, оған қатысты ойын, пікірін білдіру арқылы оқушының тілі
дамиды.
Бекіту. «Қос шеңбердегі комплименттер»
Оқушылар екі шеңберге (ішкі және сыртқы) бөлініп, бір-біріне жүзін
қаратып тұрады. Ішкі және сыртқы шеңберде бір-біріне бет қаратып тұрған
оқушылар кезектесіп бір-біріне шығарма бойынша пікірлерін . Содан кейін
ішкі шеңбердегілер оң жаққа бір адым
жасап, алдында алмасып тұрған басқа
оқушымен пікірлерімен алмасады.

Bilimall.kz/olen/155
7

Рефлексия. «Бес саусақ» әдісі
Бас бармақ – өзімді қалай сезіндім?
Балаң үйрек – басқаларға көмегім тиді ме?
Ортан терек – бүгінгі көңіл күйім қандай болды?
Шылдыр шүмек – бүгінгі сабақ ұнады ма?
Кішкентай бөбек – бүгін не үйрендім?

Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады.
1. Шығармадағы бейнелерді тізімдеді.
2. Шығармадағы бейнелерді тізімдейді,бейнелерді байланыстырды.
3. Шығармадағы бейнелерді тізімдейді,эпизодтар мен бейнелерді
салыстырды.
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КАЛМАГАМБЕТОВА ЭЛЬМИРА ОНАЙБЕРГЕНОВНА
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
физика пәнінің мұғалімі, педагог - модератор
Ұзақ мерзімді
жоспардың
тарауы: Оптика
Күні:
Сынып:
Сабақтың
тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
Сабақтың
мақсаты

Мектеп: №77 жалпы білім беретін орта мектебі

Бағалау критерийі

Айналық және шашыранды шағылуға мысалдар келтіре отырып, түсінеді.
Суреттерден айналық және шашыранды шағылу түрлерін ажыратады.
Жазық беттен шағылған сәуленің түсу және шағылу бұрыштарын табады.
Айналық бет, диффузиялық шағылу, түсу бұрышы, шағылу бұрышы терминдерін
қолдана отырып, айтылған мысалдарды сипаттай алады.
Диалогтар мен жазу үшін қолданылатын сөз тіркестері:
Айналық бет дегеніміз...
Түскен сәуле мен шағылған сәуле...
Шағылу бұрышы түсу бұрышына...
Айналардың медицинада, техникада, өнеркәсіпте қолданылуына мысалдар келтіре
отырып, оқушыларға кәсіптік бағдар беру.

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарға
баулу

Мұғалімнің аты-жөні: Калмагамбетова Эльмира Онайбергеновна
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар
8.5.1.3-Айналық және шашыранды шағылуға мысалдар келтіру және түсіндіру.
Барлық оқушылар үшін: айналық және шашыранды шағылуға мысалдар келтіре
отырып, түсіну
Көпшілік оқушылар үшін: суреттерден айналық және шашыранды шағылу
түрлерін ажырату
Кейбір оқушылар үшін: жазық бетке түскен сәулелердің түсу және шағылу
бұрыштарын табу

Пәнаралық
байланыс

Биология –жарықтың шағылуы арқылы айналамыздағы нәрселерді көреміз, ал көру
мүшесі-көз.
Геометрия-түсу және шағылу бұрыштарын тұрғызу және оларға есептеулер
жүргізу.
Информатика – ғаламтор желісінен мәліметтер алу

Алдыңғы білім

Жарық, жарық көздері, жарық жылдамдығы, жарықтың түзу сызықты таралу
заңы.

Сабақ барысы
Сабақтың кезеңі//
уақыты
Сабақтың басы
5 минут

Педагогтің әрекеті

Оқушының
әрекеті
Оқушылар
жұптасып, бірбіріне қарамақарсы тұрады.
Бірінші оқушы
әртүрлі қимылдар
жасайды, ал екінші
оқушы оларды айна
секілді
қайталайды.

«Айна» әдісін қолданып,
жағымды психологиялық ахуал
туғызу. «Мозайка» әдісі арқылы
3 топқа бөлу
Оқушылармен бірге сабақ
мақсаттарын анықтау
«Ой қозғау» тәсілі
Суреттердегі судың бетінде
қандай құбылыс байқалады?
Осы құбылыстарды қалай
түсіндіруге болады
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Бағалау

Оқушылар
«Ынталан
дыру» әдісі
бойынша
бағаланады.

Ресурстар
дербес
компьютер,
плакат,
электронды
оқулық,
суреттері
бар қағаз
қиындылары
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Сабақтың ортасы
18 минут

1 – тапсырма.
а) «Данышпан үкілер» әдісімен
тақырыпты меңгеру.

Бұл әдіс
төмендегідей 6
қадамнан тұрады:
1) мәтіннен түйінді
ұғымдарды тауып,
оларды жазады,
өздеріне жаңалық
болған ақпаратпен
танысады.
2)мәтіндегі негізгі
ойды бір сөйлеммен
білдіреді.
3)мәтіннен бұрын
таныс болған және
мүлдем таныс емес
ақпаратты
табады.
4) мәтіндегі негізгі
ойды
иллюстрациялық
бейнелеу(сурет,
сызба, карикатура
т.б.)
5)оқыған мәтіннен
келешекте қажет
болатындай
маңызды
қорытынды
шығарады.
6)мәтіндегі
маңызды
тақырыптарды
табады,
талқылайды.

7 минут

минут

б )«Кубизм» әдісі арқылы
конверт ішіндегі сұрақтар мен
тапсырмаларды оқушылар
алып, жауап береді.
1.Айналық бет дегеніміз не?
2.Жарықтың шағылу заңын
қандай аспап көмегімен
зерттейді?
3.Оптикалық шайбаның
құрылымы?
4.Жарықтың шағылу заңын
тұжырымдаңыз?
5.Егер жарық сәулесі айналық
бетке түссе, ондай шағылу
калай аталады?

Bilimland.kz
8-класс
оқулығы
«Екі
жұлдыз, бір
тілек»
арқылы
топтар
бірін бірі
бағалайды.

Оптикалық
шайба,

«Жинал
ған жетон
дар» әдісі
арқылы
бағалана
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6.Егер жарық сәулесі кедірбұдыр бетке түссе, ондай
шағылу калай аталады?
2-тапсырма. «Құпиясы жоқ
қабырға» әдісі
Суреттерден айналық және
шашыранды шағылу түрлерін
ажыратыңыз.

ды.

6 минут
«Көңіл күй
букеті»
арқылы
бағалана
ды
Қызыл түс –
шағылу
түрлерін
ажырата
алмаймын.
Сары түс –
шағылу
түрлері
нен шатаса
мын.
Жасыл түс
– айналық
және
шашыран
ды шағылу
түрлерін
ажырата
аламын.

3-тапсырма: «Көрсет және
әңгімеле» әдісі
Жазық беттен шағылған
сәуленің түсу және шағылу
бұрыштарын көрсетіңдер

Бағалау
критерий
Жазық
беттен
шағылған
сәуленің
түсужәне
шағылу
бұрыштар
ын табады.

Дескриптор
Жарықтың
түсу
бұрышын
көрсетеді.
Шағылу
бұрышын
көрсетеді.
Қорытынды
жасайды.
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Сабақтың соңы
5 минут

Кері байланыс.
«Рюкзак» әдісі
Үйге тапсырма.
30°, 45°, 50°, 70°,
90° бұрышпен
түскен жарықтың
шағылуын
сызбамен көрсет

Оқушылар осы
сабақта алған
білімдерін
рюкзакка салып,
алып
кетеді,стикерге
жазып, суретке
жапсырады.
- нені білдім, нені
үйрендім
- нені толық
түсінбедім
- немен жұмысты
жалғастыру
қажет
«ЕЛБАСЫ – ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ»

ЗИНГИНА БАЗАР САГИДОЛЛАҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
жоғары санатты тарих пәні мұғалімі

Еліміздің Қазақстан Республикасы, жеріміздің Қазақстан халқымыздың қазақтар аталуының басын да,
тарих төрінде кешегі Қазақ хандығы мен бүгінгі Елбасының жүргізген саясаты тәуелсіздігімізді баянды етті.
Елімізді, жерімізді төрткүл дүниеге танытып, әлемге паш етті.
Болашағымызға бағдар етіп, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелеген ұлы тұлға. Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Еліміздің жүрегі,
тәуелсіздігіміздің тірегі Мәңгілік Елордамызды көтерді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақтың мәңгілік
ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік болашағын баянды етуге арнады. Мәңгілік ел – ата -бабаларымыздың сан мың
жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып
орын алатын Тәуелсіз мемлекет атану мәртебесіне қол жеткізді, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен
қарайтын бақытты Ел болу арманын орындады. Мәңгілік елдің іргетасы қаланды. «Мәңгілік Қазақстан жобасы,
ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің «кемел келбеті» деген еді.
Қазақстанның тұңғыш президенті – халық пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конституция
мызғымастығының, адам мен адамзатқұқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі. Қазақстан деген
Тәуелсіз ел саясат сахнасына көтерілгелі 30 жыл толды. Оны әлем таныды, біздің елшілер дүниенің
төртбұрышында өз елінің бейбіт саясатын жүргізуде.Елбасымыз әлем танып, мойындаған, көреген басшы,
парасатты қайраткері ретінде танылды. Қазақстан үні Елбасы үнімен әлемнің шартарапына жетті.30 жыл ішінде
Елбасының істеген ісінің бәрі бостандықтың, Тәуелсіздіктің арқасында болашақ ұрпаққа жасалған ұмытылмас
мұра. Қазақстанның әлемдегі бүгінгі орны мен беделін мақтанышпен атап айтуға болады. «Ел – Елбасына тірек,
Елбасы – елге қалқан». «Бұл бүгіннің шындығы Н. Ә. Назарбаев десе, Қазақстан, ал Қазақстан десе, Назарбаев
ойға оралады деп халықаралық қауымдастық мойындағанын толық аңғаруға болады.
Елбасы 30 жыл ішінде тәуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өткізіп
келді. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай
деңгейге жеткізген Н. Ә. Назарбаев көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашан айтып өтілуі қақ,
осы 30 жыл ішінде адам ойлап бітпейтін биікке көтеріліп, бүкіл әлемге танытып, тұғырлы елге айналдырған
дара да, дана сындарлы сәтте сан ғасырлық тарихынан тағылым алған, текті елді тізгіндей алатын Н. Ә.
Назарбаев дара тұлғаны берді. Біздің қайсар халқымыздың тентектеу тағдырдың тілін тауып, түгесілмес
тарихтың түбінде жатқан еркіндік атты алмас кездікті алмағайып заманда алты құрлыққа паш етті. [1]
«Хан – қақпа, халық – қазына, батыр – қорған» деген халық даналығында үлкен ұлағатты сөз бар.Қазақ
халқының талайлы тағдырында күрделі процестерді басынан кешіргені әмбеге аян. Әлемнің бірде-бір елі
қалыптасу кезеңінде, ең алдымен, мемлекеттің экономикалық негізін ққозғайтын дағдарыс құбылыстарынан
қашып құтылмаған. 1985 жылы Кеңестік жүйенің «қайта құру» идеясы, саяси шиеленістерге ұшырап, саяси
тартыстар мен қақтығыстар толқынын туғызды.
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Әлем тарихына философиялық тұрғыда баға бере отырып жазып шыққан ағылшын ғалымы Тойнбидің
айтуынша, күйреген империяның түкпір-түкпірінде пайда болатын жаңа мемлекеттер таңдайтын жол – төртеу
екен. Біріншісі – өткеніне оралу, екіншісі – керісінше, өткенін мансұқ етіп, әсіре жаңашылдыққа ұмтылу,
үшіншісі – шекарасын тарс жауып, сыртпен қарым-қатынасын шектеп тұйықталу, ал төртінші жол – түлеу,
жаңару жолы. Осындай ұлы дағдарыс қаумалаған тұста қазақ атты жергілікті халықты, азшылықта қалған елді
ешқандай қантөгіссіз, дау-жанжалсыз тарихтың тар көпірінен тайдырмай алып өткен халқына – қақпа, еліне
қорған болып, Халық атты қазынасын сақтай білген Ерен
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.
Елбасымыздың сара саясатының арқасында тәуелсіздік туы желбіреді. Әнұранымыз төрткүл әлемде
шырқалды. Елтаңбамыз қыран қанатты ұрпағы бар ел екенін танытты. Әлем алдында «түлеу, жаңару жолын
таңдап, айқын мақсаттың бағдары стратегиялық жоспар екенін халқына ұғындырды. Жоспар жасамас бұрын
Қазақстандық сарапшылар Корея, Сингапур, Малайзия сияқты елдердің стратегиялық жоспарлау тәжірибесімен
танысты. Елбасының көрегендігімен, елі, халқына деген сүйіспеншілігі тар жол тайғақ кешуде халқын
адастырмай сәулелі таңға жетелеуі – Елбасының – ерлігі, Елдің бірлігі еді.
Елбасы халқына арнаған әр сөзінде ел бірлігі, ұлт татулығы жайлы ой толғап отырды. Халық бірліктің
мәнін түсінді. Маңдайына бақ пен соры қатар жазылған Қазақ елі ырысын қашырған алауыздықты, бас-басына
би болған өңкей қиқым заманды, ұлттық болмысымызды жоймақ болған тоталитарлық саясаттың тепкісін
көрді. Осындай қиын сәтте:
«Сөз бастаған шешен болу, бір қиын,
Елің үшін есен болу бір қиын,
Тайғақ кешіп, ақ жол тауып адаспай,
Көш бастаған көсем болу мың қиын», – деп қалам тербеді Елбасы. «Біз кешегі тұлдыр, болашағы бұлдыр
халық емеспіз, өзін-өзі сақтап қалған талантты халықпыз. Біз өткенге салауат айтып, жарқын болашақтан жақсы
үміт күткен халықпыз», деді көреген басшы. Қазақстанның өзіндік конституциялық заңнамасын қалыптастыру
Кеңестер Одағының ыдырауына сәйкес келді. Тәуелсіздікке қарай барар жолдағы алғашқы қадам
1990 жылғы 25 қазандағы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақ Кеңестік Социалистік
Республикасының Мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы болды.
1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақ елі Тұңғыш Президентін бүкіл халық болып сайлады.
1992 жылы елдің елдігін танытатын рәміздеріміз жарияланды. Қазақ тұңғыш ғарышкерін көкке
самғатты, БҰҰ-ға мүше болды.
1993 жылы тұңғыш Конституциямыз,
1995 жылы 30 тамызда қазіргі қолданыстағы Ата Заңымыз дүниеге келді. Бұл демократияның салтанат
құруы еді. Болашағымыз баянды, Тәуелсіздігіміз мәңгілік болуы үшін бабалар аманатын бір сәт есінен
шығармай, електен өткізіп, әр ісімен үлгі бола білген талантты тұлға ешкімді де тәнті етпей қоймайды. ерке
Есіл бойына ел қондырған әсем Астана салып, әлемді мойындатқан Елбасы қазақтың маңдайына біткен бақ
жұлдызы десем артық емес. [2]
ХХ ғасырдың соңында біз қаншама ғасырлар бойы арман еткен азаттыққа қол жеткіздік және дәл осы
кезеңде біздің қазақ халқы ел тұтқа боларлық тұлғаны дұрыс таңдады, дұрыс таңдаудың нәтижесі зая кеткен
жоқ, кемел тұлға, кемеңгер басшы Қазақстан сияқты тарих аренасына қайта шыққан жап-жас мемлекетті ел
танитын, дәлірек айтқанда батыс пен шығыс, оңтүстік пен солтүстік, тіпті, мұхиттың арғы жағындағы алпауыт
елдер де құрметтейтін мемлекетке айналдырды. Алмас қылыштай жарқылдап, көк туын биікке көтерген жас
мемлекетіміздің ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі, Еуропа елдерін біріктірген қауіпсіздік және ынтымақтастық
ұйымының жай ғана қатардағы төрағасы болып қалмай, бас қала Астанада Саммит өткізуді жоспарлап, жүзеге
асыруы таңғажайып оқиға болды. Елбасының елтұтқалық қасиетін танытатын таңғажайып ерлігі Астана
қаласын салдыруы. Бұл бастамаға күмәнмен қарағандар да болды, себебі, алып империя құлағаннан кейінгі
кезең өте қиын еді. Мәскеу арқылы дамыған экономика күйреді, жан-жақты байланыс үзілді. Ендігі ретте бәрін
өз күшімізбен және көп нәрсені жоқтан бар етіп, жаңадан бастау керек болды. Батыл шешім қабылдап, нақты
істерді жақсы көретін Н.Назарбаев 1997 жылы тарихи қадам жасады, осы жылдың 20 қазанында «Ақмола
қаласын Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау туралы» Жарлық шығарды. [3]
1998 жылы 6 мамырда Ақмола атауын Астана деп өзгертуге шешім шығарды. Осы аралықта қазақ
халқының астаналары жайында өзіміз білетін кейбір жайттар жайына шолу жасап өтсек. Арғы тарихтағы түркі
халықтарына ортақ жағдаяттарға бармай-ақ қояйық, ХV ғасырдың орта шеніндегі Керей мен Жәнібек ханның
қазақ мемлекеттілігінің негізін қалап, Шу өзені бойында, шежірелі Созақ жерінде орда орнатқаны мәлім, әр
ғасырларда Ұлытау, Көкшетау, киелі Түркістан жеріндегі хандардың орда тігіп, билік құруы мемлекетіміздің
тәуелсіздігін айғақтайтын бұлтартпас дәлелдер. Қызыл империя әмірін жүргізген ХХ ғасырда да өз
астаналарымыз болды, ақ патша құлдығынан құтылғанымызды айғақтайтын алғашқы астана Орынбор, одан әрі
қазақ зиялылары, әсіресе, қайраткер Қожановтың жанкешті әрекеті арқасында астананы тарихи Ақмешітке –
Қызылордаға көшіру де оңай болған жоқ. Жетпіс жылға жуық үстемдік еткен кеңес қоғамы одан әрі астананы
өзі таңдады, таңдау Алатау баурайындағы ежелгі Алмалы қаласының орнындағы әсем Алматыға түсті.
62

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

Қайран Алматы қазақ руханиятының өсіп-өркендеуіне қалтқысыз қызмет етті, әзір де Оңтүстік астана
ретінде бәрімізге ыстық қала. Елбасы ғасырлар тоғысында қол жеткен тәуелсіздікпен жаңа мыңжылдыққа өз
астанасымен қадам жасағанды жақсы ырым етіп белгіледі. Астана – әлем картасындағы ең жас қалалардың бірі,
соған қарамастан, танылып үлгерген қала. Жаңа астананың Ақмола, Целиноград қаласы болып таңдалуына
қатысты да ой айта кетсек. Алып империя құлап, Кеңес өкіметі келмеске кеткен алмағайып заманда аузы уәлі
кейбір кеңестік қайраткерлер қазақ халқының намысын таптайтындай, әсіресе, аумақтық тұтастығына қауіп
төндіретіндей мәлімдемелер жасады.
Дәл осы кезеңде Н.Ә.Назарбаев еліміздің тәуелсіздігін баянды ететін қадамға барды, сол кездегі саяси,
экономикалық қиындықтарға қарамастан сайын Сарыарқаның төріне астана тұрғызуды қолға алды. Күдік,
күмәнге бой алдырмады, батыл, жедел, әсіресе, жоғарыда айтқанымыздай «саяси сәуегейлердің сандырағына»
дер кезінде тойтарыс берді.
Кеңес тұсында Н.С.Хрущевтің зымиян саясатының салдарынан тың игеру деген желеумен солтүстік пен
орталықтағы бес облыста байырғы халықтың үлес салмағы азайып, 600-ге жуық қазақ тіліндегі мектептер
жабылып, қазақ тілі, діні, діліне қауіп төніп тұрған өлкені Елбасы қазақ халқының өз астанасы ету арқылы қазақ
халқының биік рухын қайта қалпына келтірді, бұл шынайы ерлік және дер кезінде жасалған ерлік болды. Бір
сөзбен айтқанда, Елбасының осы ерлігі қазақ тарихында алтын әріппен жазылып қалады, осы ерлігі,
көрегендігі, батылдығы үшін мен өз Президентімді шексіз құрметтеймін, менің бұл пікіріме миллиондаған
қазақстандықтың қосылатынына тіпті де күмәнім жоқ.
Бір кездері күдікпен қараған Астананың қазіргі келбеті қандай ғажап, бір ғана Бәйтерек емес, Ақорда,
Қазақ елі монументі, Тәуелсіздік сарайы, Хан Шатыр сауда-ойын-сауық орталығы, Орталық концерт залы,
Астана аренасы, Бейбітшілік пен келісім сарайы, «Астана Опера» опера және балет театры, аспанмен таласқан
басқа да биік, әсем үйлердің бәрін санамалап айтып шығу мүмкін емес. Біз бәріміз Астанамен мақтанамыз, бұл
қала – бейбітшілік пен ынтымақтастықтың, мәдениет пен өнердің, экономикалық өрлеу мен өркендеудің
ордасы. Астана – тәуелсіз Қазақ елін әлемдік өркениеттің ұлы көшіне бастап келе жатқан киелі қала. Тәуелсіз
Қазақстанның тек қана Астанасы гүлденді десек қателесеміз.
Еліміздің әр қиыры да асқақ тудың астында айбынды болып өркендеп келеді. Мен алысты емес,
ұлысымның ұйытқысы – Оңтүстікті айтсам да жеткілікті. Елбасының өзі үшінші қала болсын деген
Шымкенттің қазіргі келбеті қандай ғажайып, түлеген Түркістан, шағалалы Шардара, ойшылдардың отаны
болған Отырар, киелі, кеме қалған Қазығұрттың қалай гүлденгені көз алдымызда өтіп жатыр. Елбасының
елтұтқалық қасиетін танытатын бір ерекшелігі әлемдік ауқымдағы саясаткерлігі десек, қателесе қоймаймыз.
1991 жылдың 16 желтоқсаны күні Қазақ елінің тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан Президенті сол күннен
бастап үлкен саяси арена алаңына қаймықпай шықты, тіпті, сол күннің ертеңіне, яғни 17 желтоқсан күні АҚШ
Мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкермен келіссөз өткізіп, алып елдің Қазақстанды егемен ел ретінде мойындау
мәселесін көтерді. Президентіміз Қазақстан тәуелсіздігін алған күннен бастап әлемдік қақтығыстарды
тоқтатуға, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге аянбай атсалысып келеді. 1992 жылы 30 қаңтарда Қазақстан
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына кірді, осы жылдың 2 наурызында Біріккен Ұлттар
Ұйымының, 22 мамырда ЮНЕСКО-ның құрамына енді.
1994 жылы Қазақстан ядролық қаруы жоқ ел ретінде Ядролық қаруды таратпау жөніндегі шартқа қол
қойды. Нұрсұлтан Назарбаев саяси қайраткер, жас мемлекет Қазақстанның Президенті ретінде ғана емес адами
болмысы биік тұлға ретінде саяси аренада танымал болған көптеген қайраткерлермен достық қарым-қатынас
орнатты. Елбасының БҰҰ Бас хатшылары Бутрос Гали, Кофи Аннан, Пан Ги Мунмен, Ресей президенттері
Б.Ельцин, В.Путин, Д.Медведевпен, Америка сияқты алпауыт мемлекеттің президенттері үлкен, кіші
Буштармен, Б.Клинтон, Б.Обамамен арадағы қатынасы, тіпті, жеке достық, сыйластығының өзі ел абыройын
асыруға қызмет етті. Еуропа сияқты кәрі құрлық төрінде де саясаткер Назарбаевты жақсы таниды. Азиядағы аса
қарқынмен дамып келе жатқан Қытай Халық Республикасының бұрынғы Төрағасы Ху Цзиньтао біздің Елбасы
жайында: «Тәуелсіздік жылдары Сіздің басшылығыңызбен еңбексүйгіш те ақылман Қазақстан халқы өзінің
қажырлы да жасампаз еңбегімен дамудың дұрыс жолын таба білді», деп баға берді. Біздің тәуелсіздігімізді әлем
халқы түгел мойындады, біз жүздеген мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынас орнатып үлгердік, ал
енді бізді алғаш рет тәуелсіз ел ретінде таныған Түркияға деген ықыласымыз, бауырластығымыз тіпті бөлек.
Түрік Республикасының Президенті Абдулла Гүл: «Түркия Қазақстанның экономикалық реформаларын жіті
қадағалап отырады. Сіздің күш-жігеріңіздің арқасында Қазақстан Тәуелсіздік жылдарында Орталық Азияның
жарық жұлдызына – беделді, сенімді, әрі қуатты мемлекетке айналды», деп ерекше ықылас көрсетті.
«Қазақстан Құрама Штаттардың досы болып табылады және мен Қазақстанмен қарым-қатынасты одан
әрі жақсарта түсуге күш саламын», деп ағынан жарылған АҚШ Президенті Барак Обама да Н.Назарбаевтың
Ауғанстандағы тұрақтылық пен ұлтаралық және діни төзімділікті ілгері дамытуға сіңірген еңбегін айрықша
жоғары бағалады. Ғасырлар бойы бодандық қамытын киген халықтың тарих үшін қас-қағым сәт – жиырма
жылдан сәл астам уақытта еңсесін тіктеп, ел көсемі Елбасын өзі таңдап, жап-жас Астанасымен өркениет
көшінің алдыңғы қатарында алға жылжуы сирек кездесетін құбылыс.
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Ата-бабаларымыз жиі айтып отыратын тіл-көзден, кездейсоқ кесапаттан сақтасын дейік. «Ақтабан
шұбырындыдан» «желтоқсан жаңғырығына» дейінгі аралықта қазақтың көз жасы аз төгілген жоқ. Ендігі сәтте
ондай күйді халқымыз ешқашан басынан кешірмесін деп тілейік. Туған халқы тәуелсіз мемлекеттің негізін
қалаушы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты, Елбасын елтұтқа санайды. Президенттің елдік сананы жаңғырту
арқылы тәуелсіздікті баянды етуге жасаған әрбір қадамы қарышты. Салиқалы да салмақты жүргізілген ұлттық
саясат елімізде тұратын өзге де ұлт өкілдері мен этностарының келешекке деген сенімін оятуда.
Тәуелсіз, азат, егемен еліміздің іргетасы қаланды. Қазақ елі әлемдік қоғамдастық алдында өзіне лайықты
орны бар жас мемлекет, жас мемлекеттің елі сенген, үміт артқан Елбасы бар. Ол – кемеңгер көшбасшы
Нұрсұлтан Әбішұлы. [4]
Әр сөзінде, әр ісінде патриотизм пәрмені сезіледі.
«Қазақстан-2050» Стратегиялық даму
бағдарламасында «Өз бойымызда және өз балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді
қалыптастыруымыз керек. Біздің балаларымыз бен немерелеріміз сырт елден гөрі Отанында өмір сүргенді
артық көретіндей, өйткені, өз жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуы тиіс. Біздің еліміздің әрбір азаматы өзін өз
жерінің қожасы ретінде сезінуі тиіс», дейді көреген Елбасы. Тілге деген құрметті, дінаралық татулықты,
рәміздер рухын көтеруді – ұлттық тәрбиенің діңгегі деп қарауы – бірліктің, бақыттың бастауы.мадақтасаң тіл
жетпес көреген тұлғамен тағдырлас болған – Сара Назарбаеваның өзіде биік тұлға екенін ел таныды.
Жүрегінен мейірім шуағы мөлдіреген жан бүкіл қазақ баласын ыстық құшағына тартып, өмірден өзінің
құндылығын сезе білуді үйретті. Бұл тәлім – тәрбиесі бүгінде «Өзін-өзі тану» пәні болып оқытылуда.
Біздің Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы әлем өкілдері де қалам тартпай қалмады.
Мысалы, Израильдың Бас раввині Иона Мецгер: «Сіздер халықтар арасындағы қатынас жарасым тапқан елде
тұрудың қандай ғанибет екендігіне өздеріңіз-ақ көз жеткізе аласыздар. Таяу Шығыстағы біз үшін – бұл қол
жетпес арман. Менің елімде күн сайын жазықсыз жандар: әйелдер, балалар қырылып, автобустар жарылып
жатады. Сіздер бақыттысыздар» деді сөйлеген сөзінде. Ал ресейлік кинорежиссер Никита Михалков:
«Назарбаев – ұлттың әкесі. Ол тыңдауды емес, естуді де үйренген, бұл төбесімен көк тіреген көсемдердің
көпшілігі үшін таптырмайтын қасиет», дейді ағынан жарыла. «Мен – қазақпын» деп қалай мақтансақ та ешкім
тілімізге тұсау салып жатқан жоқ. Тек батыстан соққан дүлей дауылдай шапшаң жылжып келе жатқан
жаһандану үдерістері тәрбиеміздің, мінез-құлқымыздың бағыт-бағдарын өзгертіп, ұлттық санамызға әсер етіп
жатқаны алаңдатады. Сондықтан бұл жолда да Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көрегендік танытты.
Мектептерде «Қазақ елі» пәнін енгізуді тапсырды. Мақсаты: өзі арман еткен жас ұрпақты рухсыздықтан сақтап,
елін, жерін, Отанын сүйетін ұлтжанды ұрпақ қалыптастыру.
«Мен осы халықтың қаны мен жанынан жаралған перзентпін, сондықтан да қиын кезеңде мойныма
түскен ауыр жүкті мойымай көтеруге міндеттімін», дейді Елбасы.
«Жабыққанды жебесем,
Елді жұртпен теңесем.
Қосынында қазақтың
Бекер жүрдім демес ем!» – деген Елбасының жүрекжарды сөзі барша қазақстандықтарға үлгі болмақ.
Елбасымыздың өмірінің ұзақ болып, аялы Отанында халқымен, елімен абыройы асқақтап, бақытқа бөлене
беруін халық болып тілейміз! Міне, Менің Елім , Менің Қазақстаным, Менің Елбасым осындай. Әрбір
ұрпақтың жүрегіне саналы түрде отаншылдық сезіммен от беру ұстаздар мен тәрбиешілердің, ата-аналардың
қолында. Елбасымыз бізден, біздің халқымыздан үміт күтсе, сеніп артса, сенімнен шыға білейік дегім келеді. [5]
Еліміздің ұлы тарихына, ата-баба рухына, аға ұрпақтардың қаһармандық өмір жолына құрметпен
басымызды иеміз. Қоғамдық өмір сабақтары мен еліміздің мүддесі қазіргі таңда патриоттық дәстүрге сай
келетін жаңа талаптарды қойып отыр. Ата-бабаларымыздың алдында тәуелсіздік үшін күресу мақсаты тұрған
болса, біздің алдымызда оны нығайта түсу міндеті тұр.
Артқа тастаған отыз жылдың ішінде бір мемлекетке жетерлік іс тындырылды және жүзеге асырылды.
Экономикалық жағдайымыз жақсарып, әл-ауқатымыз өсті. Қазақ мектептері мен балабақшалар саны артты.
Білім мен денсаулық саласына аса мән берілді. Өзге елдермен қарым-қатынасымыз жақсарып, саяси және
мәдени қатынастар да үдей түсті. Осының бәрі тәуелсіз елдің мақтанышы деуге болады.
Ата-бабамыздың бізге «тәуелсіздік» деп аталатын аманатын ұрпақтарға жеткізуге міндеттіміз. Өйткені
біз Тәуелсіз ұрпақпыз, тәуелсіздіктің ұрпағымыз. Біз-еліміздің болашағымыз!

•
•
•
•
•

Қолданылған әдебиеттер
«Ақиқат» журналы Ұлттық қоғамдық – саяси журналы
«Қазақстан тарихы: әдістемелік журналы»
«Мектептегі кітапхана» журналы
«Қазақ тарихы» ғылыми – әдістемелік журналы
«Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар» республикалық педагогикалық журналы
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ЖУБАНГАРИН АМАНТАЙ АСКАРОВИЧ
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
I-санатты музыка пәнінің мұғалімі
Түрі: Викториналық сайысы
Тақырыбы: "Музыка әлемі" викториналық сайысы
Мақсаты: Оқушылардың бойына өнерге деген сүйіспеншілікті дарыту, музыкаға деген қызығушылықтарын
арттыру, есте сақтау қабілеттерін нығайту, сөздік қорларын, жүйелі сөйлеуге дағдыландыру. Достыққа,
ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Жүргізуші:Амантай
Армысыздар құрметті ұстаздар, оқушылар және қонақтар! «Музыка әлемі» атты викториналық сайысқа
баршаңызда қош келдіңіздер!
«Музыка — жүрек тілі, ол — сезімдер мен көңіл-күй әлемі. Ол дыбыстар арқылы бейнеленген жан
сарайы. Егер сен музыканы түсініп сүйгің келсе — оны ыждағаттықпен тыңдай біл! Кейін сен оны міндетті
түрде ұнататын боласың, бірте-бірте өзің белгісіз мезетте қалай үйренгеніңді де сезбей қаласың, жақсыны
жаманнан айыра алатын боласың. Осылай етсең сенде тамаша талғам пайда болады» деп ғұлама Дмитрий
Шостакович айтқандай ән өнері барлығымызға жақын өнер. Бүгінгі сайысымызға қатысушы
оқушыларымызды ортаға шақырайық!
I – топ «Жұлдыздар» тобы
II – топ «ӘУЕН» тобы
Сайысымызды бастамас бұрын сайыскерлерімізге әділ төрелігін айтар әділқазылар алқасымен таныс болайық!

Мектеп директоры

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Мектеп әдіскері
Жүргізуші:
Олай болса құрметті сайыскерлер алғашқы айналымды бастаймыз.
І бөлім – «Ән және мультфильм»
(Әнді тыңдау арқылы қандай мультфильмнен алынғанын табу керек)
1. «Бременские музыканты» 00:55
2. «Мама для мамонтенка» 01:35
3. «Крокодил Гена» 02:22
4. «Ну, погоди!» 03:35
5. «Маша и медведь» 04:20
6. «Спонж боб» 05:10
7. «Фиксики» 05:55
8. «Смешарики» 06:55
9. «Холодное сердце» 07:50
ІІ бөлім – «Қандай аспап?»
(Әртүрлі аспапта әуен ойналады, сіздер қандай аспап екенін табу керексіздер)
1. Фортепиано 08:45
2. Скрипка 09:20
3. Гитара 10:05
4. Баян 10:45
5. Домбыра 11:15
6.Қобыз
7.Қоңырау
8.Сыбызғы
9.Дауылпаз
10.Асатаяқ
ІІІ бөлім -Сұрақтарға жауап бер:
1.Құлақпен нені естиміз? (дыбысты)
2.Хорда жалғыз ән айтушыны немесе оркестрде жалғыз аспапта орындаушыны кім деп айтамыз? (солист)
3. Екі орындаушыны қалай атайды? (Дуэт)
4. Квартетте неше орындаушы бар? (4)
5. Үстел сиякты 3 аяқты музыкалық аспап? (рояль).
6. Қобызды жасаған кім? (Қорқыт)
7. Қобызды қандай затпен орындайды? (ысқыш).
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8. Салтанатты, мемлекеттік ән? (гимн).
9. Домбыраға не тағылады?(2 ішек).
10. Музыканы шығарушы адам? (Композитор)
11. Сәбиді ұйықтататын ән? (Бесік жыры)
12. Айтысқа кімдер қатысады? (Айтыскер ақындар)
13. Саздан жасалған аспап? (Сазсырнай).
14.Күй атасы кім, қандай күйлерін білесің? (Қ.Сағырбаев), Күйлері: «Балбырауын», «Серпер», «Сарыарқа»,
«Адай»,»Түрмеден қашқан», «Көбік шашқан, «Аман бол шешем, аман бол», «Алатау»).
15.«Сарыарқа» кімнің күйі? (Құрманғазы Сағырбайұлының)
16.«Күй анасы» кім? (Дина Нұрпейісова).
17.Күләш Байсейітова кім? (әнші, орындаушы, қазақтың «бұлбұлы», Кеңес Одағының халық әртісі).
18.Халық әні деп не себепті аталған? (себебі композиторы жоқ, ұмытылып кеткен)
19.Музыка тілінің кілті? (Скрипка кілті)
20.Ең ұзақ нота және ол нешеге тең? (Бүтін нота, 4-еуге тең).
21.Ең қысқа нота және ол нешеге тең? (Сегіздік нота, 1-ге тең).
22.Нота дегеніміз не? (Музыкалық таңба)
23.Октавада неше дыбыс бар? (7)
ІV бөлім - Музыкалық жұмбақтарды шеш:
1.Құлып аузын ашатын да,
Жабатын да құралмын.
Бірақ қазір бұл жерде мен
Музыка әлемін ашамын. (Скрипка кілті)
2.Қалдырмай емге етін,
Қақтаған күн бетін
Астында төмпештің,
Атқарар міндетін.
( Барабан)
3.Әрқашанда аялап,
Қастерлейді бар елім.
Әбден таныс құлаққа
Менің қоңыр әуенім.
(Домбыра)
4.Жеті ішектен жеті түрлі үн шығар,
Әуезінен жеті тарау мұң шығар.
Ойнап кетсең, түрлі-түрлі жыр шығар,
Бұл аспап қай аспап?
(Жетіген)
5.Бас, құлақ, мойны бар,
Үп-үлкен шанағы бар.
Ысқышпен ысқанда
Әндетіп шығар әні бар. (Қобыз).
6.Сазымнан жасалған,
Өрнектеп қашалған.
Сырнайдың үніндей,
Бұлбұлдың біріндей. (Сазсырнай).
7.Кесіп алған қыраттан,
Қурайшының үні ізгі,
Сазы кетпес құлақтан,
Қандай аспап? (Сыбызғы).
V бөлім - «Адасқан әріптер»
Шарты: оқушылар әріптерді ретімен қою арқылы шығарманың атын табады. («Ақсақ құлан»,
«Балбырауын», «Көзімнің қарасы», «Балқадиша»)
ЫУБАЫБРЛНА
СААҚҚҚЛНҰА
ҢӨІІКМЗНАЫҚРСА
ШААДЛБАИҚ
Жүргізуші: 4,5 класс оқушылар арасында өткізіліп отырған мектепшілік :"Музыка әлемі" викториналық
сайысымыз аяқталалып келеді ендеші қорытынды сөз кезегін әділқазылар мүшесіне береміз.
Көңіл бөліп тамашалағандарыңызға көп көп рахмет! Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар!
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖЕТІЛДІРУ:
ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
АЛДИЯРОВА ШАРА ЖОЛДЫБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Құрашасай ауылы
«№77 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ-нің
І санатты орыс тілі мен әдебиеті және көркем еңбек пәні мұғалімі
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге
бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру
парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылымипедагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой
мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті
болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы
мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны
дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу
үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі — оқытудың әдіс
тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда
оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың
сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар берген. Мысалы,
Э.Роджерс инновацияны былайша түсіндіреді: «Инновация- нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея».
Майлс «Инновация — арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін
күтеміз», — дейді. Ендеше инновация ұғымы – педагогикалық сөздік қорына ежелден енген термин. Ол кейбір
ғалымдардың еңбектерінде “жаңа”, “жаңалық енгізу”, деп көрсетілсе, кейбіреулер оны “өзгеріс” деген
терминмен анықтайды.
“Инновация” деген сөз – латынның “novus” жаңалық және “in” енгізу деген сөзінен шыққан, ал оның
қазақша аудармасы “жаңару, жаңалық, өзгеру” деген мағынаны білдіреді. Т.И.Шамова, П.И.Третьяковалардың
еңбегінде “Инновация дегеніміз – жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз – тек қана
жаңалық енгізу, қалыптастыру, яғни, инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды,
қалыптастыруды анықтайды, ал “жаңаша” деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс- тәсілі мен технологиясын
қамтитын құбылысты түсінеміз” делінген. Энциклопедиялық сөздіктерде “инновация”әр түрлі анықталады.
Үлкен энциклопедиялық сөздікте бұл ұғым “жаңаша білім беру” деп түсіндіріледі.
Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші жылдарында кеңінен тарала
бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа
мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. » Масырова
Р.Линчевская Т — «Жаңару» дегенімізді былай деп түсіндіреді: «Жаңару — белгілі бір адам үшін әділ түрде
жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен анықталатын
жаңа идея.
Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай
Нұрахметов. Ол «Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз — білім беру мекемелерінің жаңалықтарды
жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі» деген анықтаманы ұсынады.
Н.Нұрахметов «Инновация» білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие жұмысын
ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны,
қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке — дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік
түрі (жеке — дара кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын).
Әдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін
қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап көрсеткен:
— дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін ізгілік,
адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық жауапкершілін
арттырады.
— қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі;
— оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа қабілет;
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— саралап деңгейлел оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен әдістері шығармашылық ізденіс ісәрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады.
— ақпараттық бағдарламалап оқыту — оқытудың мазмұнын пәнаралық байланыс тұрғысынан
ұйымдастыру;
— иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам-қоғам-табиғат» үйлесімдік бағыттағы дүниетанымында
жүйелі саналы мәдениет қалыптасады;
— ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы қатарлы ғылыми жаңалықтарды
тәжірибеде «бала –субъект», «бала-объект» тұрғысынан енгізіле бастайды да, ал ғылыми білімдер «оның
тұрмысының әлеуметтік жағдайы мен іс-әрекетінің әлеуметтік нәтижесінің бірлігінде қарастырады;
Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге бөлуге болады .
Модификациялық инновация — бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған
В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі жэне оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал
бола алады.
Комбинаторлық модификация — бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша
құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел.
Радикалдық инновация — білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт
білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін
қалыптастырады.
Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес
кез-келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны,
құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әртүрлі
оқыту технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім алушының жас және жеке дара психологиялық
ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде іс
жүзінде анықталып табылған оқыту үрдісінің нәтижесін көретін әдіс-тәсілдері, түрлері көбіне жаңашыл,
инновациялық болып табылады.
Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер анықталады: енгізілген технологияның
ерекшеліктерімен; жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен.
Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады.
Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз
қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс.
Шындығында да әрбір педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және
өзін-өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін
қалыптастыру мәселелері — кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Сондықтай біз болашақ педагогпсихологтардың жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды қолдануға даярлығын қалыптастырудың
құрылымдық-мазмұндық моделін жасадық. Болашақ мамандардың жаңа инновациялық педагогикалық
технологияларды қолдануға даярлықты қалыптастыру мына көрсеткіштерді қамтиды:
Мотивациялық өлшемдеріне танымдық қызығуды қалыптастыру бейнесі жатады. Оған болашақ
мамандарды қалыптастыру, құндылық қарым-қатынас, болашақ маманның өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға
талпынуы, болашақ мамандығын ерекше жақсы көруі, ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың жетекші орнын сезінуі,
кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс-әрекетке ұмтылу әрекеттері кіреді.
Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік дайындығы мен мәндік әдіснамалық
дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық біртұтас білім жүйесі, біртұтас
педагогикалық үрдістің заңдылықтары, мен қозғаушы күштерінің жалпы теориялық білім негіздерімен
қарулануы кіреді. Оған біртұтас педагогикалық үрдістің теориялық негіздерін және жеке тұлға теориясының
ғылыми негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс-әрекет теориясының негіздерін білуі, білім алушылардың барлық
мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтижелі болатындығын сезіне алуы жатады.
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САДЫҚ ЖАНАР ТІЛЕУҚАБЫЛҚЫЗЫ
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