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АҒЫЛШЫН ТІЛІ ПӘНІ БОЙЫНША
СӨЙЛЕУ ЖӘНЕ ОНЫ ТЫҢДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

БЕРДЕШОВА РОЗА ӨТЕГЕНОВНА
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Маңғыстау облысының білім басқармасының
«Мұрын жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі» МКҚК

Қазіргі нарық жағдайында шетел тілін, оның ішінде ағылшын тілін меңгеру, шетел тілінде сөйлей білу
өмірдің  өзекті  мəселесіне  айналды.  Сондықтан  өсіп  келе  жатқан  ұрпаққа  шетел  тілін  оқытуда  əр  түрлі
əдістемелік жаңа тəсілдерді түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр.

Ағылшын тілі «XXI ғасырдың», халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен технологиялар тілі мәртебесіне
ие  болды.  Ағылшын  тілі  –  бүгінде  халықаралық  қатынастың,  ғылым  мен  техниканың,  бизнес  пен
журналистиканың барлық салаларында кеңінен қолданылып келе жатқан тілдердің қатарына жатады. 

Бүгінгі  күні  зерттеушілер  ағылшын  тілінде  сөйлеушілердің  саны  1,2-1,5  млрд  арасында  деп
тұжырымдайды. Ағылшын тілі – жер бетіндегі ең көп қолданылатын тіл. 

Ағылшын тілі әлемнің 75 елінде ерекше орын алады, ал 19 елде ол мемлекеттік тіл болып табылады.
ХХ ғ. 60 жылдардан бастап ағылшын тілі кеңінен тарала бастады. Ағылшын тілі БҰҰ, ЮНЕСКО, Бүкіл

әлемдік Денсаулық сақтау ұйымы сияқты және басқа да көптеген халықаралық ұйымдардың ресми тілі болып
табылады.

Ағылшын тілі — əлемдегі тілдер арасынан көркемдігі мен бейнелілігі, тазалығы мен сөздік құрамының
молдығы жөнінен дамыған тілдердің бірі. Ауызша сөйлеу және оны тыңдау адам арасындағы қарым- қатынасты
атқарады. Ағылшын тілінде қатесіз тыңдауды үйрету үшін қолданылатын оқыту əдісінің мазмұны оқушының
тілдік  қарым-қатынаста  жинаған  білімінің,  қалыптасқан  дағдысының,  игерген  шеберлігінің  жиынтығына
байланысты. Ауызша сөйлеуге және оны тыңдауға үйрету мoнолог жəне диалог түрінде жүзеге асырылады.
Мoнолог жəне диалог түрінде сөйлеу іскерлігі, біліктілігі қарым-қатынас əрекетінің, ақпараттық, регулятивтік,
əдептік жəне сезімдік-бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады.

Шетел  тілін  оқытуда  қалыптастыратын негізгі  дағды — ол сөйлеу дағдысы.  Тіл  адамдардың қарым-
қатынас  құралы  болғандықтан,  ол  сөйлеу  әрекетінің  арқауы  болып  табылады.  Тіл  ұлт  пен  ұлтты
жақындастыратын  өзгеше  қатынас.  Тілмен  сөйлесу адамзат  баласы  үшін  тысқары бір  дүние  емес,  ол  ішкі
құбылыс. Сөйлеу тек адамға ғана тән. Адам тіл арқылы бір-бірімен қатынаса алады. 

Қазіргі  таңда,  еліміз  өз  егемендігін  алып,  дербес  мемлекет  ретінде  танылуда.  Сондықтан,  еліміздің
өркениетін көтеру мақсатында шетел тілдерін меңгеру, шет елдермен қарым- қатынас орнатудың маңызы зор
екендігін көрсетіп отыр. Бұл дегеніміз қазақстандықтар үшін, жастар үшін ағылшын тілін үйрену – ғылымды,
экономиканы, бизнесті  одан әрі  дамыту қажеттілігін  туындатып отыр.  Білім – адамзат қазынасы,  халықтың
білімділігі  –  ел  байлығының  ең  маңызды  бөлігі.  Тәрбиелеу  мен  оқыту  жүйесінде  білім  арқылы  ең  озық
мәдениет пен дүние таным қалыптасады.

Сонымен  қатар  ағылшын  тілінде  ауызша  сөйлеу  қабілеттерін  дамыту  бағытында  түрлі  іс-әрекет
ұйымдастыруға болады. Шетел тілі пәні бойынша оқушы ереже мен ұғымдар анықтамасын тек жаттап алғаннан
гөрі,  оларды  іс  жүзінде  саналы  түрде  қолдана  алуы  қажет.  Түрлі  тапсырмалар  мен  жаттығулар  арқылы
теориялық білімді шыңдауға болады. 

Мысалы, белгілі бір мәтін бойынша жұмыс істеу үшін мынадай жаттығулар беріледі:
• Мәтінді қатесіз, дауыс ырғағын сақтай отырып оқу;
• Мазмұнын түсіну;
• Тірек – сызба сөздері арқылы баяндау;
• Мазмұнын түсінуі бойынша сурет салып, суреттеу.

Келесі  жаттығу түрі  –  сөйлеуге  үйрету.  Диалогты сөйлеуде  –  студенттер  сұрақ  –  жауап,  өтініш айту,
нұсқау беру және тағы басқа  жұмыстары ретінде қарапайым іс-әрекеттерді  жасай алуы тиіс.  Балалар бөлік
элементтерден жаңа, тұтас жағдай құрай алуы керек. Жалпы арнаулы сұрақтарды қоя алуы, әртүрлі сұрақтарға
жауап бере алуы, өтініш, бір нәрсемен келісетінін немесе келіспейтіндігін білдіре алуы керек. Қазіргі кезеңде
пән мұғалімдерінің кеңінен қолданып жүрген тілдік жаттығуларының бірін кіргізуге болады. Тілдік жаттығудың
мақсаты – сабаққа деген бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу барысындағы мұғалімнің жылы дауысы, сұрақтардың
алдын-ала  ойластырылып  тапсырмалардың  дұрыс  жоспарлануы  жақсы  қарым  –  қатнас  туғызып,  алдағы
сабақтың нәтижесін жоғарлата түседі.
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Шағын шығарма жазу жазу, тілді тусіну, сөйлеу қабілеттерін арттырып қана қоймай әркімнің жеке тұлға
ретінде қалыптасуына себеп болады. Бұндай шығармаларды көп уақыт алмай 5 минуттық жазу ретінде өткізу
әбден мүмкін. Шығарма тыңдау барысында диалогтағыдай жіберген қателеріне емес, оның идеясына, өмірлік
тәжірибесін сипаттай білу қабілетіне көбірек назар аударған жөн.

Қазіргі кезде ағылшын тілін меңгеруде (тыңдау арқылы) оқу фильмдерін көру, үнтаспалар тыңдау жəне
тағы басқа мүмкіншіліктері өте көп. Шетел мамандарының сөйлеуімен жазылған үнтаспалар, бейнефильмдер
көптеп  саналады.  Тыңдау  қабілетін  үнтаспа  көмегімен  дамыту  үшін  арнайы  бейнежаттығулар  мен
аудиомəтіндер қажет. Осы орайда мəтінді тыңдау, оқып отырудың мəні зор. Тыңдауға үйренуді сөйлеумен бетпе-
бет отырып тыңдаудан бастаған жөн. Аудиториялық сабақтарда оқытушының сөйлеуі, бейнефильмді көрсете
отырып, оқытушының оқуы үшін үлкен өнеге, үлгі болады. Тыңдауға үйрету шетел тілім оқытудың ең қиын
аспектісі болып саналатындықтан, ең негізгі мақсат — естігенін түсіне білуге үйрету. Түсінуді тексерудің ең
басты бөліктерін — сурет арқылы, екіншіден — жазбаша жауап беру арқылы жүргізуге болады.

Бірақ тыңдаудағы қиындылығын жылдам әрі тиімді шешу үшін көптеген педагогтар ағылшын тіліндегі
фильмдерді көруді ұсынады.

Көріп біткен фильм бойынша төмендегідей жұмыс түрлерін орындауға болады:
• Жазбаша жоспар құру, мəтінге ат қою, сөз тіркестерін жазу.
• Ауызша мəтіннің қысқаша мазмұнын беру, толық мазмұнын беру.
• Бір кейіпкерді таңдап, диалог құру.

Жұмыстың мұндай түрі ағылшын тілін тыңдап түсіне білу мен сөйлеуге үйретеді. Ағылшын тілін тыңдап
түсіне-білуге үйрену үшін тек ұнтаспа ғана емес, сонымен бірге бейне-фильм жəне диафильмдердің көмегіне
сүйенуге болады. Ағылшын тілінде тыңдап түсіну қабілеттері дамып жетілгеннен кейін, радиобағдармаларды
тыңдауға немесе көркем жəне деректі фильмдерді көрсету арқылы оқушылардың білімдерін нығайтуға болады.

Сонымен бірге ойнайтын ойындар мен іс-əрекеттер арқылы да тыңдауды дамытуға болады. 
Мысалы, ойынды сабақ үстінде жаңа сөздерді қайталау үшін, өтілген жаңа сабақты еске түсіру үшін

қолданған  жөн.  Ойындар  оқушылардың  танымын  кеңейтіп,  білім  мен  білік  шеберліктерінің  жан-жақты
қалыптасуына,  дамуына,  тілдік  материалдарды  жақсы  біліп,  сөз  іскерліктерін  меңгеруіне  көп  көмектеседі.
Ойындар  оқушылардың  танымын,  ақыл-ой  белсенділігін  қалыптастырудың  маңызды  құралы  бола  отырып,
олардың  бағдарлама  материалының  негізгі  тақырыптары  бойынша  алған  білімдерін  тереңдете  түсуді,  əрі
пысықтауды көздейді.  Бұл ойындар балалардың сабақ үстіндегі  жұмысын түрлендіре түседі,  олардың пəнге
қызығушылығын  оятып,  ынта-ықылас  қоюына  баулиды  жəне  оқушылардың  зейінін,  ойлау  қабілеттерін
дамытады.  Ойындар  арнайы  мақсатты  көздейді  жəне  нақты  міндеттерді  шешеді.  Ойынды  сабақтың  əр
кезеңдерінде,  тақырыбына  қарай  мұғалім  өзі  таңдап  алып,  қолданып  отырады.  Сынып  ішінде  мынадай
ойындарды ойнауға болады: What’s in the bag? Around the world, Order Race, Question race, Bingo, Go fish т.б.

Ағылшын тілін үйрету барысында музыканың ықпалы зор. Ән тілдік қарым-қатынас құралы ретінде жаңа
сөздер мен сөз тіркестері құралып оқушының сөздік қорының молаюына ықпал етеді. Ән,өлең тыңдау кезінде
таныс лексика оқушы есінде  тез  жатталады.  Шет тілінде  ән  айтып үйрену барысында оқушы дыбыстарды
дұрыс атап үйренеді, сөйлемге дұрыс екпін қояды. Әнмен жұмыс барысында оқушының көңіл – күйі көтеріліп,
тілге деген қызығушылығы арта  түседі.  Сабақ барысындағы әндер мұқият жас ерекшелігі  ескеріліп таңдап
алынуы  тиіс.Сонымен  қатар  электронды  оқулықтардың  пайдасы  өте  зор.Сабақта  электронды  оқулықтарды
пайдалану арқылы оқушының шығармашылық қабілетін арттыруға, ізденісін ұлғайтуға, танымдық көзқарасын
қалыптастыруға, өзіндік жұмыстарды тез орындауға машықтанады.

Тілдік жаттығудың мақсаты — сабаққа деген бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу барысындағы мұғалімнің
жылы  дауысы,  сұрақтардың  алдын  ала  ойластырылып  тапсырмалардың  дұрыс  жоспарлануы  мұғалім  мен
оқушының  арасындағы  жақсы  қарым-қатынас  туғызып,  алдағы  сабақтың  нəтижесін  жоғарылата түседі.  
Əдетте  оқып  болғаннан  соң  түсінік  айтылады  жəне  жаттығулар  жасалады.  Сөйлей  алудың  əдістерімен
қорытындыланады.  Əңгімелесу  балалардың  логикалық  ойлауын,  тілдің  қалыптасуына,  қорытынды  жасауға
көмектеседі. Оқушылардың ағылшынша тыңдау дағдысын қалыптастыру үшін сөйлеудің дұрыс үлгісін көрсету
керек. Оқушының тыңдау дағдысын қалыптастыру үшін: сөзді, сөз тіркестерін дұрыс айтуға үйрету, мəтінді,
өлең сөздерді айтқанда дауыстың анық болуын қадағалау, сұрақтарға жауап беру, дұрыс сөйлеуге үйрету, сұрақ
қоя  білу  мен  əңгімені  бастау,  жалғастыру,  аяқтай  білу  қабілетін  қалыптастыру  сияқты  жұмыстар  қатар
жүргізіледі. Сондай-ақ берілген мəтіннің мазмұнын айту мен сөйлеу үлгілерін сауатты түрде құрастыра білуге,
диалог  арқылы сұхбаттасу  сияқты жұмыстар  кеңінен  жүргізіледі.  Осындай  жұмыс кең  түрде  жүрген  тұста
оқушының тыңдау ерекшелігі  күннен  күнге  дамып,  жан-жақты артып  отырады.  Ал  бұл  оқушының тыңдау
дағдысын қалыптастыру үшін: оқушы меңгерген лексикалық материалдар бойынша талқылауға қатысып, мəтін
бойынша тыңдағанын еркін жеткізе білуге дағдыланады. 
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ЖАҚСЫЛЫҚОВА ӘЛИЯ БЕКБОЛАТҚЫЗЫ
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: Лексика. Кәсіп пен еңбек. Болашақ мамандықтары.
Педагогтің аты-жөні: Жақсылықова Ә.Б
Күні: 22.11.21ж
Сыныбы: 8А Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: «Біртүрлі мамандықтар. Сөздік құрамның диалект, жаргон сөздер арқылы 

толығуы»
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

8.2.5.1 Перифраза тәсілдерін қолдана отырып, тақырыптар бойынша тапсырмалар 
орындату; 
8.4.3.1. Сөздік қор және сөздік құрам  ерекшеліктерін түсініп қолдану.

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар: мәтін құрылымын сақтай отырып, өз пікірін дәлелдеп, графиктік 
мәтіндегі деректердің маңызды тұстарын анықтап жазады; диалект және жаргон 
сөздерді табады.
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

кезеңі/Уақыты
Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылық

ты ояту.
7 мин.

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі:
1. Оқушылармен амандасу, 
түгендеу.
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.

Топқа түрлі-түсті 
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
 

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 

Оқулық, жұмыс
дәптерлері

Түрлі-түсті қима
қағаздар

топтамасы

(Қазіргі
жағдайда)
ДК экраны
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көтереді және 
бауырмалдығы
н оятады.

Жаңа сабаққа
кіріспе

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

Перифраз (гр. perіphrasіs —
айналым) — құбылыстар 
мен заттардың атын атап,
түсін түстемей, айрықша 
белгі-қасиеттеріне негіздей 
отырып ауыстыру тәсілі. 

Перифраз мәтіннің 
и  д  е  ялық-эстетикалық ж
әне 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.

«Біртүрлі 
мамандықтар» 
дегенді қалай 
түсінесің?

Әлем тез дамып 
келеді. Күннен-күнге 
жаңа мамандықтар 
пайда болып жатыр. 
Соның көбі біздің 
қоғамға бейтаныс. 
Жаңа заманның 
талабына сай маман 
атану – табысқа 
жеткізетін жол. 
Мәселен,  
әңгімелесуші 
мамандығы алғаш 
Жапонияда пайда 
болды. Әңгімелесуші
арнайы үйшікте 
отырады. Кез-келген 
адам мұңы, реніші, 
ашуы, қорқынышы, 
қуанышымен бөлісіп,
ішіндегі сезімін 
сыртқа шығара 
алады. Мұндай 
маман аптасына 10 
мыңнан аса адам 
қабылдауы мүмкін.

Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционалды
түрде сыни 
ойлануды 
дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен 
қатар оқушыға
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді және
сабақтың 
тақырыбы мен
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.

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

Ютуб 
каналынан 
видоролик  

Сабақтың
ортасы

Мағынаны
ашу.

26 мин.

Экраннан 
«Біртүрлі мамандықтар» 
атты бейнеролик көрсетеді.

Ұжымдық жұмыс: 
Экраннан 
бейнероликті көреді. 
«Біртүрлі 
мамандықтар»
видеоролик 
тамашалайды.

Бейнероликті 
мұқият 
тамашалайды.

Оқулық
8-сынып

Топтық жұмыс 1-кезең. Топтық 
тапсырмалар:
1-топ. Мәтінді 
оқып,перифраздың түрлі 
тәсілдерін қолдана отырып, 
мәтін бойынша сұрақтар 

Оқушылар топпен 
тапсырмаларды 
орындайды

Дескриптор:  
Жалпы – 10 
балл.

Оқулық
8-сынып
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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.

Сергіту сәті Берілген әр түрлі құралдар 
арқылы біртүрлі 
мамандықтар қызметін 
атқару

Әр түрлі құралдар 
арқылы біртүрлі 
мамандықтар 
қызметін атқарады

Интертақтадан
«Сендер 
тамаша 
әртіссіңдер!» 
смайлигі 
шығады 

Біртүрлі 
мамандықтарға 
байланысты әр 
түрлі құралдар

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.

Оқушылар топпен 
және жұппен 
тапсырмаларды 
орындайды

Дескриптор:  
Жалпы – 10 
балл.

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 

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

Мұғалім 
оқушыларды  
«Жапондық 
бағалау» әдісі
арқылы 
бағалайды. 
Яғни «Дұрыс 
келісемін», 
«Толықтырам
ын, басқа 
көзқарасым 
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бойынша оқушылардың 
пікірін анықтайды. 
Жинақталған деректердің 
құнды болуын қадағалайды.
Саралау: Бұл кезеңде 
саралаудың «Қорытынды» 
тәсілі көрінеді.

бар», «Менің 
сұрағым бар».
Сонымен 
қатар 1-10 
баллдық жүйе
бойынша 
оқушылардың 
сабаққа 
қатысу 
белсенділігі 
бойынша 
бағаланады.

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

Бағалау.  Сіз
оқушылардың

материалды игеру
деңгейін қалай

тексеруді жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасын 
сақтау

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

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

 «Мадақтау сөз»
әдісі. 1-10 баллдық

жүйе бойынша
бағаланады.

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

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ  кезінде,  сынып  немесе  жекелеген  оқушылардың  жетістіктері/қиыншылықтары  туралы  мен  нені
анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:
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СЕРГАЗИЕВА АЙНАГУЛЬ НАСИПКАЛИЕВНА
БҚО Орал қаласы «Зерде бұзылыстары бар балаларға

арналған облыстық арнайы кешен «мектеп-интернат-колледжі»
Өндірістік оқыту шебері 

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

Жоспарланған іс-шаралар
(оқытушы мен студенттің іс-әрекеті)

Ресурстары

Сабақтың басы Амандасу, түгендеу, жұмыс орындарын тексеру.  

Сабақтың  ортасы 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. 

Интернет 
материалдары.

Слайд-презентация 
«Табиғи талшық - 
жібек»

Бейнеролик
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Кері байланыс.

ж і б е к

2.к ө б е л е к

3.т а л ш ы қ

4.т а б и ғ и

5ш и к і з а т

6ж а н у а р

7.қ а й ш ы

8и н е

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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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. 

Сабақтың  соңы

Рефлексия 

«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?

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.

Бағалау «Бас бармақ» әдісі.

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

Денсаулық және техникалық 
қауіпсіздік сақтау
Техникалық қауіпсіздік ережелерін
сақтай білуге үйрету, 
жаттығуларын орындау кезіңдегі 
қауіпсіздіктің сақталуы; партада 
дұрыс отыруын қадағалау.
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НУРГАЛИЕВ МАРАТ РАКИМОВИЧ
БҚО Орал қаласы «Зерде бұзылыстары бар балаларға

арналған облыстық арнайы кешен 
«мектеп-интернат-колледжі»

Өндірістік оқыту шебері 

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

Жоспарланған іс-шаралар
(оқытушы мен студенттің іс-әрекеті)

Ресурстары

Сабақтың басы

Уақыты15 мин

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

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.

Сабақтың  
соңы15мин

уақыты
Рефлексия 

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?

Дифференциация - 
сізқандайжолменк
өбірекқолдаукөрсе
ткіңізкеледі? 
Өзгелерденгөріқабі
леттістуденттергеқ
андайтапсырмалар
бересіз?

Бағалау  -  сіз  студенттердің  ассимиляция  деңгейін  қалай
тексеруді жоспарлайсыз?

Денсаулық және 
техникалық 
қауіпсіздік 
сақтау

                         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: текст-
повествование, 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: Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Педагогтің Т.А.Ә. (болған 
жағдайда)

Абилкасимова Гулмира Балтабековна

Күні:

Сынып:2 Қатысушылар саны:

Сабақтың тақырыбы Зат есім

Оқу бағдарламасына сәйкес 
оқыту мақсаттары

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.

Сабақтың мақсаты Барлығы:  зат есімдерді біледі, ажыратады.
Көбісі:  тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіреді.
Кейбіреуі:  мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды.

  Сабақтың барысы
Сабақтың 
кезеңі/ уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар

сабақтың 
басы 5 минут

Психологиялық ахуал 
қалыптастыру: 
«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

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

«Басбармақ» 
бағалауы.

Суреттер

сабақтың 
ортасы 35 
минут

Зат есім видеоролик
Оқылым . Топтық жұмыс.
10 – жаттығу. Өлеңді түсініп оқы.
Шағала көлін қорғайды,
Шопан төлін қорғайды.
Егінші жерін қорғайды,
Батыр елін қорғайды.

       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?

Дескриптор: 
-Өлең  мазмұны
бойынша  сұрақтар
қойып,  жауап
береді.
-Өлеңнен  кім,  не
сұрақтарына  жауап
беретін  сөздерді
табады. 

«Мадақтау 
сөздер» 
арқылы 
бағалау.

Ереже, 
плакат, 
жұлдызшала
р, 
смайликтер
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11- жаттығу. Дәптермен   жұмыс
 Ұл қызыңа ерген
Немереңбіз, әже,
Немереңнен ерген
Шөбереңбіз, әже!

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-........................

-  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.

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

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

«Мадақтау 
сөздер» 
арқылы 
бағалау.

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

Дәптер 

Сабақтың 
соңы 5 минут

 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

Дескриптор:
1. Сұрақтар 
бойынша ережелер 
айтады.
2. Қоян сөзіне 
дыбыстық талдау 
жасайды.

«Басбармақ» 
бағалауы.

Кері 
байланыс

  Үйге тапсырма: 13-жаттығу, 45-бетте.
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

Бағалау - 
Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

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

СМАГУЛОВА БАЯН КАЙРАТОВНА 
Екібастұз қаласы  № 26 мектеп-гимназияның

бастауыш сынып мұғалімі

Қысқамерзімді жоспар

Сабақтың тақырыбы: Сүп-сүйкімді лағым. № 5-сабақ.

Бөлім: Қоршаған орта
Педагогтің аты-жөні: Смагулова Баян Кайратовна
Күні:
Сыныбы:2 « Б» Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Сүп-сүйкімді лағым
Оқу бағдарламасына сәйкес 
оқу мақсаты

2.3.2.1    Мұғалім  көмегімен  үлгі  бойынша  шағын  ертегілер,  жұмбақтар
жазу  немесе  дайын  ұйқастарды  қатыстырып  шумақтар,  санамақтар
құрастыру

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
Білім  алушылар  мұғалім  көмегімен  үлгі  бойынша  шағын  ертегілер,
жұмбақтар  жазу  немесе  дайын  ұйқастарды  қатыстырып  шумақтар,
санамақтар құрастыра алады.

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

Сабақтың барысы:
Сабақ

кезеңі/Уақыты
Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылықт

ы ояту
8 мин.

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі:
1.Оқушылармен  амандасу,
түгендеу. Сынып реттілігін
қадағалау.
2.Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру 

Мақсаты:
Оқушылар  бір-
біріне  тілек
білдіреді,  тыңдау
дағдыларын
дамытуға
бағытталады,
сондай-ақ  барлық
оқушылардың
қатыстырылуы

Тиімділігі:
Оқушылар  бір-
біріне  тілек  айту
арқылы
жақындасады,
көңіл-күйін көтереді
және
бауырмалдығын
оятады.
Саралау: Бұл жерде

Оқулық,
жұмыс
дәптерлері.
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арқылы  сабаққа
белсенділігі артады.

саралаудың
«Жіктеу»  тәсілі
көрінеді.
Оқушылардың
оқуға  деген
қызығушылығын
арттыру мақсатында
мүмкіндігінше
оларға  таңдау
еркіндігі беріледі.

Жаңа сабаққа
кіріспе

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

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

Жаңылтпашты 
жаңылмай айтып 
шығады.
 Жабайы 
маралдар бар, 
Араларында 
жаралы маралдар 
бар.

 Еліктер 
керіктерге еліктеді 
ме?
Керіктер еліктерге 
еліктемес.

Осы тапсырманы 
орындау арқылы 
оқушылардың 
айтылым дағдысы 
қалыптасады.

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

Қалыптастыр
ушы бағалау: 
Өз ойын дұрыс
мағынада 
білдіріп, 
талқылауға 
белсенділікпен
қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсың!»д
еген мадақтау 
сөзімен 
ынталандыру.  

Сабақтың
ортасы

Мағынаны ашу.
30 мин.

 1-тапсырма.
Оқулықтағы жаңа 
сабақтың мәтінін оқып 
түсіндіріп береді, 
жаттығуларды 
орындатады.

Мәтінді түсініп оқиды.
Еліктің лағы

Дескриптор:              Жалпы – 3  балл.
- Тапсырмаларды орындайды.

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері.

2-тапсырма. 
Оқулықта берілген  
тапсырмаларды 

83-беттегі суретке зер салады. Мәтінге 
сүйеніп, аңшыны сипаттайды. Мысалы: 
Беліне торсық байлаған. Онда ішетін 

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері.
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орындатады, бақылайды, 
мысал, үлгі көрсетеді.

сусыны бар...

Берілген суреттерге ортақ тақырып ойлап 
табады. Тағы қандай суреттермен 
толықтырар едіңдер.

Дескриптор:              Жалпы – 4  балл.
-Тапсырмаларды орындап шығады

3-тапсырма.
Оқулықта берілген 
тапсырмаларды 
орындатады, бақылайды, 
мысал, үлгі көрсетеді.

Суретке зер салады.

Дескриптор:              Жалпы – 3  балл.
- Суретке зер салып тапсырманы орындап 
шығады.

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері.

Сабақтың соңы
Ой толғаныс.

Рефлексия
7 мин.

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

Саралау: Бұл кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынды» тәсілі 
көрінеді.

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

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

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

Бағалау.  Сіз
оқушылардың

материалды игеру

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасын сақтау
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тапсырмалар қоясыз? деңгейін қалай тексеруді
жоспарлап отырсыз?

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

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

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-
10 баллдық жүйе

бойынша бағаланады.

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

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

ПЕРНЕШОВА НАҒИМА ЖАҚЫПОВНА
 «Шымкент қаласы  білім басқармасының

Оразбай атындағы №115 негізгі орта мектебінің
 бастауыш сынып мұғалімі

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспар  Көркем еңбек

Педагогтің аты-жөні Пернешова Нағима Жақыповна

Күні: 20.01.2022

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Суретшілер табиғат 

құбылыстарын бейнелейді
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсаттары

4.1.3.1  әртүрлі  орындау
техникасын  үйлестіре  отырып,
шығармашылық  идеялары  мен
сезімдерін  (көңіл-күйі,  мінезі)
көрсету

Сабақтың барысы.

Сабақтың кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау

Басы Дене мүшелерімен амандасу (көзбен,  
қол алысып, құлақпен, аяқпен 
амандасу)
Мұғалім: — Екі көз не үшін керек?
Оқушы:  —  Жақсыларды көру үшін.
Мұғалім: — Екі құлақ не үшін керек?
Оқушы:  —  Ақыл – кеңес тыңдау 
үшін.
Мұғалім: — Екі қол не үшін керек?
Оқушы:  —  Елге көмек беру үшін.
Мұғалім: — Екі аяқ не үшін қажет?
Оқушы:  —  Шетте жүрсең,
Туған жерге жету үшін

Психологиялық 
ахуалға берілген 
тақпақтарды дауыстап 
айтып, тілді 
жаттықтыру және жаңа
сабаққа назар аудару.
Оқушылар сұраққа 
жауап береді, жұмысты
берілген түріне қарай 
орындайды.

ҚБ: От шашу 
арқылы бір-бірін 
бағалау.
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Мүғалім: —  Ал басың не үшін керек?
Окушы:  —   Бәрін-бәрін ойлау үшін.
 Дұрыс  балалар,  олай  болса  мен
сендердің  құлақтарың,  көздерің,
қолдарың  мен  аяқтарыңа  саулық
тілеймін.
Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(жеке,жұпта,топта, ұжымда)
(Ұ) «Допты қағып ал» тәсілі 
бойынша сыныпқа сұрақтар 
қоямын.
Автор орындығы әдісі. 
Үй  тапсырмасын  орындаған  кез-
келген оқушы. Орындыққа жайғасып,
барлық  сыныпқа  үй  тапсырмасын
қалай орындағанын түсіндіріп береді.

Сабақтың ортасы
 

Ширату тапсырмасы 
(Жұптық, ұжымдық  жұмыс)
(Т)Сұраққа жауап беріңіздер?

- Суретшілер  әр  түрлі  табиғи  
құбылыстарды  бейнелеу  үшін  
қандай  визуалды  элементтерді  
қолданды?  
- Табиғи  құбылыстарды  сіз  қалай 
бейнелер  едіңіз? табиғатты  ма, 
әлде    өрнек  түрінде  оның  жеке  
элементтерін бе?
-Тапсырмада не қиын болды?
Дескрипторы:
Тапсырманы дұрыс ережеге сай 
орындайды.
(Ұ)(Қ)«Сауалнама» құрастыр.
Оқушылар сауалнама сұрақтарын 
құрастырады.Бір –бірінен сауалнама 
алады.
(Г)Кері байланыс. «Шеңбердегі доп»
Оқушылар дөңгелене отырып, бір-
біріне доп лақтырады. Доп қолына 
тиген бала сабақ жайлы бір сөз айтады

Берілген сұраққа жауап
беріп, тапсырмаларды 
талапқа сай 
орындайды.

Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 
«Көршіңе әңгімелеп 
бер» әдісі арқылы 
суретпен және 
мәтінмен жұмыс 
жасайды.
Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмаларын 
орындау

Форматив
ті бағалау
ҚБ: Бас бармақ  
арқылы бір-бірін 
бағалау.

ҚБ: От шашу 
арқылы бір-бірін 
бағалау.

Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
(Ж) Өткен  сабақта  орындалған
жұмыстарыңды  қарастырыңыздар.
Сұрақтарға жауап беріңіздер:
 Жұмыстарыңыз  қандай  түсті
гаммада орындалды?
 Жұмыстарыңызда  қандай
тәсілдерді қолдандыңыздар?
 Неге?
Рефлексия  (жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
Оқушыларға  «Білім  пирамидасы»
кері  байланыс  постері  түсіндіріледі.
Стикерлер  таратылады.  Оқушылар
өздері  қалаған  шың  басына
жабыстырады.

Оқулықтағы қосымша 
тапсырмалар.

ҚБ: Бағдаршам 
көздері арқылы бір-
бірін бағалау
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Кері байланыс (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)
Оқушылар  «Тазалық» әдісі бойынша
сабаққа  кері  байланысты  ауызша
айтты. 

Сабақтан алған 
әсерлерін кері 
байланыс арқылы 
білдіреді.

«Тазалық» әдісі 

ОРТА МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА КУРСЫНДА
ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ

УАЛИХАН ЕРЛАН МАРАТҰЛЫ
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

«7М01501-Математика» мамандығының магистранты
Алматы, Қазақстан

 Аннотация:  Білім алушыларда мектеп математика курсының «Теңсіздіктер» тарауы бойынша 
логикалық ойлауды дамыту білімін қалыптастыру маңызды болып табылады.Сондықтан осы мақалада 
логикалық ойлауды дамыту құралы ретінде алгебра сабақтарындағы теңсіздіктерді шешудің әдістемелік 
тәсілдерін жасау мүмкіндіктері көрсетіледі.

Кілттік сөздер: «Теңсіздіктер» тарауы,логиканы дамыту
Аннотация: Для учащихся важно формирование знаний о логическом мышлении в  разделе 

«Неравенства» школьного курса математики, поэтому в данной статье представлена возможность разработки 
методических подходов к решению неравенств на уроках алгебры как инструмента развития логического 
мышления.

Ключевые слова: Глава "Неравенства", развитие логики
Abstract: For students, it is important to form knowledge about logical thinking in the "Inequalities" section of 

the school mathematics course, therefore, this article presents the possibility of developing methodological approaches 
to solving inequalities in algebra lessons as a tool for the development of logical thinking.

Key words: Chapter "Inequalities", development of logic

Жоғары сынып оқушыларының логикалық ойлауының дамуын қарастырмас бұрын, ойлау ұғымына 
жалпы психикалық танымдық процесс ретінде анықтама беріп өтейік.Қазіргі таңда еліміздің басым көпшілік 
білім алушыларында өз ойын толық жеткізу,логикалық түрде ойлану қабілеті әлсіреп барады.Бұған дәлел 
ретінде әр 3 жыл сайын өткізілетін PISA зерттеулеріндегі нәтижеге қарасақ жеткілікті.Еліміздегі білім 
алушылардың орташа балы ЭЫДҰ-елдерімен салыстырғанда орташа балымыз біршама төмен көрсеткіш 
көрсетті.Атап айтатын болсақ 1000 балдық өлшем бойынша еліміздегі орташа бал 400-ді құрады.Басқа елдердің
көрсеткіштерін біздікімен салыстырып көрсететін болсақ :

• Нәтижесі біздің елдің орташа балына қарағанда жоғары айтарлықтай жоғары 52 мемлекет ;
• Нәтижесі біздің елдің орташа балымен салыстырғанда шамалас 5 мемлекет;
• Нәтижесі біздің елдің орташа балымен салыстырғанда біршама төмен 7 мемлекет бар екен.

PISA зерттеуіндегі басты бағыт білім алушылардың оқу сауаттылығы , математика сауаттылығы және 
жаратылыстану саласындағы сауаттылықтары арқылы адамның әртүрлі іс-әрекеті,қарым-қатынасы,өмірлік 
жағдаяттарда алған білімін қолдану қабілеттерін анықтау болатын.

Қазақстандық білім алушылардың 65 ел арасында дәл математикалық сауаттылық бойынша 53-54 орынға
орналасқан.Бұл әрине ең төмен көрсеткіш деуге болады.

Бұлай төмен болуының жалпылама себептеріне тоқталатын болсақ:
• қалыптаспаған тест формалары;
• іскерлік стильдегі мәтіндермен дұрыс жұмыс істей алмауы;
• Білім ордаларындағы оқудың диалогтық сипаттың жеткіліксіздігі.

Оқытуда білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда ғылыми біліммен 
қаруландыру міндеті өте маңызды болып табылады.Сол себепті оқытудың ғылымилығы жетекші рөл 
атқарады.Осы ұстаным бойынша білім алушыларға берілетін білімнің мазмұнының қазіргі даму деңгейімен 
пара-пар болуы және оларға заттар мен құбылыстар заңдылықтарын түсіндіріп , тереңінен ұғындыруға көп 
көңіл бөлінеді.

Жалпы білім алушыларымызды ғылыми біліммен қаруландыруды көздейтін болсақ , ол білімнің 
жүйелілігі ,бірізділігі ,басқа да ббілімдермен сабақтастығы ескерілуі керек.Осы орайда дидактиканың оқытудың
жүйелілік және бірізділік ұстанымы жүзеге асырылады. 
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Білім алушылардағы функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда теориямен қатар практикада қатар 
жүріп отыру керек.Бұның мәні мынада – білім алушылар тек теориялық білім алып қана қоймай , сол 
білім,білік,дағдыларды өмірлік жағдайларда қолдана алуын қамтамасыз ету болып табылады.

Сонымен білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мақсатында жаңартылған 
білім беру мазмұнының инновациялық түрін мынадай бағыттарда көрестуімізге болады :

• Білім берудегі когнитивтік аксиологиялық компоненттерді кіріктіру;
• Білім берудің мақсаттарын,негізгі құндылық бағдарларын анықтау;
• Білім берудегі тәрбиелік әлеуетті қалыптастыру және көтеру;
• Білім беру мазмұнын практикамен байланыстыра отырып  дамыту.

Жалпы алсақ,оқыту түрлеріне:сабақтағы біліммен эксперименттер және де практикалық жұмыстар жасау
және т.б. барлық құндылықтардың басын біріктіріп ,жүйелі дұрыс шешім қабылдауға жетелейтін де 
функционалдық сауаттылықтар, себебі шынайы білім саналы түрде қабылдап, түсініп, орнымен қолданудан 
тұрады.Білім алушыларда пәндік білім,білік,дағдыларды қолдана отырып  функционалдық сауаттылықты 
дамытсақ,сәйкесінше ойлау дағдылары да қалыптасады.

Логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру құралдарына математикадағы білім,білік,дағды жатқызылса,
ұйымдастыру формасына – проблемалық жағдаяттарды жатқызамыз.

Білім алушылардағы логикалық функционалдық сауаттылықты көтеру үшін ,тиімді жұмыс жүйесін құру 
үшін қажет:

1. Әртүрлі оқу пәндерінің кіріктірілген материалдарынан тапсырма даярлау керек және оның дұрыс 
орындалуын қамтамасыз ету;

2. Ақпарат көздерін әртүрлі етіп дайындау (кесте,мәтін,графиктер);
3. Шығармашылық тапсырмалар жасау.

Теңсіздік - сандарды салыстыруға арналған математиканың бір саласы болып табылады.
Теңсіздіктің белгілері:
 ‘’>’’ Егер a>b болса, онда a саны артық b санынан артық
 ‘’< ‘’ Егер a<b болса, онда a саны b санынан кіші
 ‘’≥’’ Егер a ≥ b болса,онда a саны b санынан үлкен немесе оған тең
 ‘’≤’’ Егер a ≤ b болса, онда a саны b санынан кіші немесе оған тең
 ‘’≠’’ Егер a ≠ b болса, онда a саны b санына тең емес.
Теңсіздіктің түрлері: 

1. Логарифмдік теңсіздіктер
2. Көрсеткіштік теңсіздіктер
3. Квадраттық теңсіздіктер
4. Жоғарғы дәрежелі теңсіздіктер.

Теңсіздіктерді дәлелдеу тәсілдері:
10. Теңсіздікті анықтама бойынша дәлелдеу
11. Теңсіздікті кері жору тәсілімен дәлелдеу
12. Теңсіздікті тірек-теңсіздіктер тәсілімен дәлелдеу
13. Теңсіздіктерді жуықтап бағалау тәсілімен дәлелдеу
14. Теңсіздікті математикалық индукция тәсілімен дәлелдеу.
Теңсіздіктерді дәлелдеуде қолданылатын тірек теңсіздіктер:
- Коши теңсіздігі
- Коши-Буняковский теңсіздігі
- Бернулли теңсіздігі
- Чебышев теңсіздігі
- Мюрхед теңсіздігі
- Юнг теңсіздігі
- Гельдер теңсіздігі
- Минковский теңсіздігі
- Йенсен теңсіздігі

ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі таңда біздің басты міндетіміз оқытудың әдістерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа 

педагогикалық технологияларды меңгеру. Оқыту әдісін дұрыс таңдап, оқу процесінде нәтижесін көру. Әрбір 
оқушының жас ерекшеліктеріне назар аудара отырып, оқушылардың жеке қасиетін ашып, білімін тереңдетуге 
және танымдық қабілеттерін арттыруға жағдай жасауымыз керек. 
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Сабақтың тақырыбы Көру  мүшелерінің  құрылысы.  Көрудің  маңызы.  Көру  қызметінің
бұзылуы. Көру гигиенасы.  «Көру жітілігі  мен көру аймағының шегін
зерттеу» ( Зертханалық жұмыс)
Eye structure.

Оқу мақсаттары: 
Learning objectives 

8.1.7.1 көруді қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасы
ережесін сипаттау

Сабақтың мақсаттары 1. Көрудің маңызын түсіндіру;
2. Көздің құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты 
анықтау;
3. Көру жітілігі мен көру аймағының шегін зерттеу.

Бағалау критерийлері  Көру арқылы қабылдау ерекшеліктерін сипаттайды;  
 Көру  мүшесінің құрылысы мен қызметі арасындағы 
байланысты орнатады;
 Көру жітілігі мен көру аймағының шегін анықтайды; 
 Көрудің маңызы мен гигиенасын түсіндіреді.  

Тілдік мақсаттар: 
Language objectives

(терминдерді 3 тілде дәптерлеріне жазады)

Сабақтың әдісі топтық жұмыс, жұптық жұмыс, сұрақ-жауап

Күтілетін нәтиже Оқушылардың көз  туралы білімдері кеңейеді.
Оқушылардың сөйлеу, есте  сақтау қабілеттері дамиды.
Биология пәніне деген қызығушылығын арттырады.

Пәнаралық 
байланыс: 
Inter subjects 
connection

Көздің оптикалық жүйесі, көздің мөлдір қабығы мен көз алмасында сәуленің сынуы, 
торлы қабықта бейненің пайда болуы туралы түсініктер арқылы физика пәнімен 
байланысады. Ағылшын тілінде терминдерді пайдаланады.

Уақыты Сабақтың 
жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған жаттығулар

Мұғалім іс-әрекеті: Оқушы 
іс - әрекеті

Ресурстар
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10 мин

I. Сабақтың 
басы:
1. 
Ұйымдастыру 
кезеңі. 

Топқа бөліну 
әдісі, 
білімдерін 
жинақтау (үй 
тапсырмасына 
шолу жаңа 
тақырыпты 
ашу)

Үй 
тапсырмасы

Қызығушыл
ықты ояту
 «Адамның 
жеті кереметі»
видео

1. Good morning, children! How 
are you today?

2. I am fine, think you! Sit down 
please.

3. Who is on duty today stand up 
please?

4. Who is absent today?
5. Sit down please. 

I wont divide four groups
Count from one till four 
1. Each groups shout choose a 
group leder

1. What did we learn on the 
previous lesson? 

2. Who is redy for the lesson? 
Hands up!

“Бинго” ойыны:
1. Now we will play the game 
“Bingo”. Do you know how to play? 
If you do not know, I will explain. 
Just now drow 6 squareand write 
down 6 words. Concerning our them.
2. If you have finished now 
lets listen to the text.
If you hear your words you will 
circle it.
If you circle all 6 words you shout 
“Bingo”.
- Listening
3. Our winner is 
_____________
Congratulations
             let's check

- Сезім мүшелеріне 
арналған бейнетаспа көрсетіледі
(қызықты мәлімет беріледі)

- How we get information?
1. Оқушылардың жауаптары 

тыңдалып,  жаңа сабақтың
сабақтың тақырыбы 
ашылады.

2.
3. Today our them is    Eye 

structure 
4. You will from the lesson: 

understand  eye structure

Оқушылар 
пазл арқылы 4 
топқа  
бөлінеді.

«Бинго» 
ойыны арқылы
өткен 
тақырыпты 
естеріне 
алады.

Оқушылар 
сұраққа жауап 
береді

Оқулық
Мәтін

Бинго 
парақшалары

Бейнетаспа

25 мин
II. Сабақтың

ортасы  
Терминология

Оқушыларға  жаңа терминдерді 
үйрету.
Now I will read new words and 
you repeat after me.

Оқушылар 
жаңа сөздердің
транкрипцияс
ын және 
аудармасын 

Терминология 
кестесі
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Бейнетаспа 

(Мағынаны 
тану, 
мәтінмен 
жұмыс)
Group I 
тапсырмасы 

Group II 
тапсырмасы

Group III  
тапсырмасы

Group IV 
тапсырмасы

   

Sclera - white and the outermost 
layer of eye
Cornea - transparent part of eye that 
covers iris
Retina - the innermost layer of eye 
containing 
Iight-sensitive receptors. 
 
 Let`s watch video about  the 
structure of eye
 (көздің құрылысына  байланысты
видео көрсетіледі)

1-мәтін:

 Сезім мүшелерін атаңдар.

 Көз  қабықтарын  және
қосымша бөліктерін атаңдар.

Дескрипторлар:

 Сезім мүшелерін атайды;

 Көз  қабықтарын  және
қосымша бөліктерін атайды.

2-мәтін: 

 Көз  қабаттарына
сипаттама бер;

 Көз  қабаттарының
бөліктерін сипатта.

Дескрипторлар:

 Көз қабаттарына 
сипаттама береді;

 Көз қабаттарының 
бөліктерін сипаттайды.

             3-мәтін: 

 Көздің бұзылу себептерін 
түсіндір.

 Көз ауруларын ата.
Interesting facts   (коньюнктивит),
(жас безі)

жазады. 
Мұғаліммен 
бірге 2-3 рет 
дауыстап 
қайталайды.
(терминдерді 3
тілде 
дәптерлеріне 
жазады)

1. « Көру
мүшелерінің 
құрылысы. 
Көрудің 
маңызы. Көру 
қызметінің 
бұзылуы. Көру
гигиенасы» 
тақырыбында 
өз ойларын 
топта зерттеп, 
талқылап, 
ортақ бір 
шешімге келіп,
дәптерлеріне 
түртіп алады 
Жасаған 
жұмыстарын 
қорғайды.

Бейнетаспа

Көз макеті

Плакат, қиынды 
суреттер
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Қызықты 
ақпарат

Сергіту сәті.

Зертханалық 
жұмыс

Дескрипторлар:
Көздің бұзылу себептерін 
түсіндіреді.

4-мәтін: 

 Дұрыс  көрмеушіліктің
алдын алу жолдарын ата.

Дескрипторлар:

 Көз  гигиенасын  сақтау
жолдарын атайды.

 Interesting facts

Let’s DO - Eye exercises

Now we do lab work. To doing this 
lab work our goual is determination 
of visual ability.

For it we need Sivtcev table.
You see the Sivtcev table on the wall.

Lab work
Eyesight
Pre-lab questions:
1. What is the importance of eye and 
why we should take care of it? 
2. Which eye structure determines a 
person's eye colour? 
3. What are similarities of eyes and 
camera?
Methods and materials: Sivtsev 
table, tape-measure

Procedures:
Print Sivtsev table on three A4 papers
on landscape orientation.
Put it on the wall. 10th line of the 
table should be on the level of your 
eyes.
Illuminate the table with the lamp.
Stand 5 meters (can vary, cause small
Sivtsev table) away from the table. 
Close one eye and read which letters,
aren’t there many rows on the table. 
If you do not see the letter come 
closer for 0.5 meters. Repeat until 
you see the letter. 
Measure your eyesight using 
formula: V=d/D where, V - 
eyesight ,  d - distance, when you see
the letter, D - distance, where you 
started the measurement

Көз
жаттығуын

жасайды

Нәтижесін 
кестеге 
түсіреді

Sivtsev table, 
tape-measure
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Results:
d D V

5 мин Сабақтың 
соңы 

Did you understand today’s  lesson? 
Ok, now I have some special 
question for you!
Post-lab questions:
1. Describe the path of light passing 
through the eye to retina? 
2. How do eyes take nutrients? 
3. Why do human have two eyes?

Оқушылар өз 
пікірлерін 
білдіру 
арқылы 
сабақты 
пысықтайды.

Оқулық

3  мин Кері 
байланыс
Feedback
«Көз, қол, 
құлақ»

 Топтық бағалау жүргіземін. Топтық 
бағалау 
жүргізеді.
Сабақтан 
алған 
білімдерін 
бағалайды.

Бағалау 
парақшасы, 
стикерлер

1 мин Бағалау Балл қою арқылы топты 
бағалайды

Күнделік 

1 мин Үйге 
тапсырма 
беру
 (Homework)

«Көру мүшелерінің құрылысы. 
Көрудің маңызы. Көру қызметінің 
бұзылуы. Көру гигиенасы» 
тақырыбын оқулықтан оқу.  

Research time
Have you understood the task?

Тақырып 
бойынша 
жұмысты 
орындайды. 

Оқушы дәптері, 
English book

Дифференциалды оқыту – 
Көбірек қолдау көрсету үшін не 
істейсіз? Қабілеті жоғары  
оқушыларға қандай міндеттер 
қоюды жоспарлайсыз?

Оқушылардың өздігінен тереңдетілген ақпарат жинауы барысында 
қабілеті жоғары оқушыларға қосымша ақпараттар табу  ұсынылады.
Баяу жұмыс жасайтын оқушыларға қосымша, бағыттаушы сұрақтар 
қою арқылы көмек көрсетіледі. 
Қосымша тапсырмаларды орындаулары арқылы
 (4-қосымша)
Зертханалық жұмысты орындау барысындағы талқылаулар арқылы   
іске асырылады.

Бағалау – оқушылардың берілген
материалды меңгеру деңгейін 
қалай тексересіз?

Сұрақтарға жауап, кері байланыс беріп отыру, жұппен жұмыс жасау 
кезіндегі іс-әрекеттері арқылы;  
 Зертханалық жұмыс орындаулары арқылы;
слайдтардағы тапсырмалар арқылы;
Қосымша тапсырмаларды орындаулары арқылы;
Көздің құрылым бөліктері мен күту гигиенасын түсіндірулері арқылы

Денсаулықты сақтау және 
қауіпсіздік ережелері

Сабақ барысында биология кабинетіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау.
Оқушылар зертханалық жұмыс орындағанда  орын ауыстыра отырып 
қозғалыс жасайды.
Көзді қатты баспау ескертіледі.
Оқушылардың сабақ барысында қауіпсіздігінің сақталуына мұғалім 
көңіл бөліп, қажет болған жағдайда ескертеді. Психологиялық ақуалдың
жағымды болуына назар аударады.
Сабақ барысында көз жаттығуын ұйымдастыру.
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САРМАНТАЕВА КАРИМА
Түркістан облысы, Шардара ауданы.

Шардара қаласы  № 16 колледждің жатақхана тәрбиешісі

Сабақтың тақырыбы:  Өмір қымбатсың маған.
1. Сабақтың мақсаты 
       Өмір  адам  баласына  бір ақ  рет  берілетін  қымбат  сый  екеніне ықпал  ету, адам  бойында  болатын асыл
қасиеттерді, адамгершілік, мейірімділік  сезімдерін  дамыту. Жақсы  қасиеттерді  үйрету, жаман  қасиеттерден
жиренту. Студенттердің  ойын  ашу , өмірге  деген  көзқарастарын  қалыптастыру.
2. Көрнекіліктер:   Сыныпты тақырыпқа лайық безендіру, нақыл сөздер.

3. Сабақтың түрі.   Ой талқылау
4. Сабақтың барысы.
    4.1 Кіріспе сөзі  Топ жетекшісі:
Дән көтерген құмырысқаға тимеңдерші, алысқаны өмір ғой, өмір сондай абзал ғой.(Фирдоуси)
Өмір, өмір! Өмірдің мәні қандай?
Қайратыңды жігерге жанығандай.
Жүріңдер бұл өмірде қол ұстасып
Достықтарың жарасып дәл осылай.
Шыдамдыны мына өмір ұнатады,
Бірде қуантып, бірде жылатады,
Сүріндіріп кейде сені құлатады.
Жылатып тұрып жұбатады.
Дұшпандарға кейде сені сынатады,
Қатал тағдар бірақта шыдатады,
Мына өмір бірақта қымбат әлі,- демекші өмір жолы сан тарау, қия шатқал, қия шың.
Сол жолдан адаспаудың ең бірінші жолы ол – өзіңді өзің тану, өзіңді өзің сыйлау, өзіңді өзің қадірлеу.
 Өмірдің алды – ыстық, арты – суық,
 Алды – ойын, арт жағы мұңға жуық. (Абай)

4.2 Өміршеңдік ережесі.
Әр адамның ережесі-өз жүрек қалауымен жүру және батыл әрекет жасау. Сол сияқты иығыңды тіктеп, жарқын
көңілмен іштей табысқа жетуге талаптанып, өміршеңдік ережелерін айтайық.
Жігер деген-Мен
Күш деген-Мен
Махаббат деген-Мен
Кешірім деген-Мен
Құдірет деген-Мен
Жасөспірім деген-Мен
Жастық шақ деген-Мен

Денсаулық деген-Мен
Адалдық деген-Мен
Жарқындылық деген-Мен
Бар ғажайып деген-Мен
Бәрі маған байланысты,
Бәрі менің қолымда.

4.3  Тамаша өмір сүрудің 10 кілті.
Әрбір халықтың даналарының артындағы ұрпақтарына қалдырған ұлағатты сөздері бар. Бұл сөздердің барлығы
сол  халықтың  асыл  қазынасы  болып  табылады.  Мұны  сол  елдің  азаматтары  сөздерінің  арасына  қосып,
әңгіменің көркін келтіріп жатады. Филип Е.Хумберт деген атақты психиатр, профессор «Адамдарға бақытты
ғұмыр кешудің кілтін 10 тармаққа қарастыратын болсақ, қандай сөздерді таңдар едім» деген тақырыпта біраз
зерттеу жұмыстарын жүргізіп мынадай қорытындыға барған екен:
1.Өзіңді таны – Сократ.
Өз  ішіңе саяхат  жаса.  Күнделік  жаз.  Жүрегің,  көңілің,  ар-ұжданың не дейді?  Не нәрсені  алдыңғы қатарда
ұстайды? Мына әлемге терең үңіліп, сыры мен қырын меңгерудің жолы ең алдымен ішкі жандүниеңе сапар
шегумен басталады.
2. Қалай болсаң сол қалпында көріп немесе сырттай қалай болсаң сол қалыпыңды сақта – Мәулана.
Шыншыл, әділ бол да дұрыс ойла. Жүрегіңнің даусына құлақ сал да соны қорға. Өмірде бір нәрселерді қорғау
үшін ат салыспасаң, барлық нәрсе сенің мәртебеңді түсіреді.
3. Ең жоғарыда ғашықтық бар – Азиз Паул.
Үнді  ырғаққа  айналдырған  ғашық-дүр.  Ғашықтық,  сүйіспеншілік  болмаса,  тартымдылық  кем  болса  өмірің
құрғап қалған бұтақтан ешқандай айырмашылығы қалмайды.
4. Дүниені қиял-ойдың күші шыр көбелек айналдырады – Альберт Энштейн.
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Істеген  амалдарыңның  барлығы  ең  алдымен  қиял-ойдан  бастау  алады.  Өмір  деген  барлық  адамдар  үшін,
ойлағандарын жүзеге асыру, істеген ісінің әрі істейтін ісінің ең дұрысына жету. Боббю Кенедидің айтқанындай:
Адамдар дүниеге қарап «Не үшін?» деп сұрайды. Мен басқа бір жүние жайлы ойлап «Неге ондай болмасын?»
деп сұраймын.
5. Асқан әдемілік көзді шығармаса керек – Мае Вест.
Тамаша өмірді  неге  рахаттанып өткізбеске.  Бақытты бөлісу керек.  Өмірді  сүйіспеншілік  сезімі  одан  сайын
қызыққа айналдырады. Жанның ырғағында «қанекей алға,  өзіңді көрсет» деген леп бар. Тәкаппарлық емес,
ұмтылыс!
6. Мүмкіндіктерді қалт жібермеген сайын көбейе түседі – Сун Цзу.
Жеңіс қайсарлықты қажет етеді. Бастапқы кездегі қайсарлық кейіннен сенімге айналады. Сенім адам бойындағы
қызметке деген ынтаны ояндырғанда, мүмкіндіктер одан сайын жоғарлай береді.
7. Не істе не істеме. Сынауға болмайды! – Иода.
Өмір жылдам қозғалыс, шешім мен шешімді болуды талап етеді. Күдіктенгендер артта қалады. Өмірдің үстімен
жүрмесең, өмір сенің үстіңнен жүретін болады.
8. Кемелдік, қосатын нәрсе қалмаған кезде емес, алынатын бір нәрсе қалмаған кезде пайда болады – Антоние де
С.Ехуперю.
Өміріңді жеңілдет. Жеңілдете түс, тағы да тағы да … Сол кездегі жағдайға бір қара. Арман-тілектеріңнің тізімін
азайт. Егер азайтатын болсаң, жетістікке жетесің. Ол күннің сәулесіне лупа ұстаған сияқты болады, егер сәулені
жинақтай алмасаң өмірді жаға алмайсың.
9.  Қабілет болмаса өнерші болмайды, алайда еңбек етіп, тер төкпесең қабілетің түкке де жарамайды – Эмиль
Зола.
Тек қана ақылды, саналы әрі ұқыпты әрекеттердің нәтижесінде үлкен жетістіктерге жетуге болады. Алмасты
жонбасаң қолыңда тек тастың түйірі қалады.
10.  Өмір сүрудің екі  жолы бар. Ешқандай нәрсе мұғжиза емес сияқты өмір сүру … Екіншісі, барлық нәрсе
мұғжиза сияқты өмір сүру – Алберт Энштейн.
Мұғжиза – пайғамбарлықты дәлелдеу,  кәпірлердің қыңырлығын жұмсарту не мүміндердің иманын күшейту
үшін Аллаһ жаратқан таңғажайып құбылыстар. Шүкір етуді ұмытпау керек! Дінде  “ Алла  саған  өмір  берді ,
сол  Алланың  бұйрығымен өмір- іңді  Алла  ғана  алады .” делінген.  Өз -өзіне  қол  жұмсау  кешірілмес  үлкен
күнә болып  есептелінеді  Міне сондықтан  ондай  ойлардан  аулақ  болайық.
4.4 «Өмір сүрудің ең жақсы жолы» көрініс
Шағын ғана бір ауылда орта жастағы бір кісі дүкен ашып сауда жаамақ болады. Сөйтіп алға қойған жоспарын
бастап та жібереді. Ол ақ көңіл, жайдарлы болғандықтан, ауылдың адамдарының бәрі оны жақсы көретін. Оның
дүкеніне барып сауда жасайтын. Ауылдың тұрғындары тамыр-таныстарын да сол адамнан сауда жасауға кеңес
беретін.  Шаруасын  кішігірім  дүкеннен  бастаған  адам,  бір  жылдың  ішінде  Американың  түкпір-түкпірінен
сондай шағын дүкендер ашып тастайды.
Бір күні ауыр науқастанып, бұл дүниеден өтерін сезген адам, артында қалған үш ұлын қасына шақырып:
— Үшеуіңнің біреуі барлық дүкендерімнің иесі болады. Мирасымды соған қалдырамын. Менің арттағы дүние-
мүлкіме қайсысың лайықты екенін білу үшін үшеуіңе де бір-бір доллардан беремін. Осы долларға бір нәрселер
алыңдар. Кешкісін келгенде алған нәрселерің менің осы бөлмемді толығымен толтыруы керек. Шартым осы.
Ұлдары  үлкен  компанияны  басқару  мүмкіндігінен  айырылып  қалуды  ойлап,  не  істерлерін  білмей  қатты
абыржиды. Қалаға барып үшеуі де долларын жаратты. Кешкісін әкелерінің қасына келген кезде, үлкен баласы:
— Досымның шаруашылығына барып екі қап сабан сатып алдым – деді де, қаптарды ашып сабанды әр тарапқа
шаша бастады. Алайда көп ұзамай сабандар еденге түсіп, бөлмені толтыра алмады.
Екінші баласы:
— Дүкенге  барып екі  жастық алдым – деді  де,  жастықтарды сөгіп,  ішіндегі  жүнін бөлменің ішіне шашып
тастады. Бірақ жүн де көп ұзамай жерге түсіп, бөлмені толтыра алмады.
Үшінші ұлы:
— Долларды ұсақтап, 50 центін мешітке бердім, 20 центін қайырымдылық қорға бердім, 20 центін да садақа
ретінде тараттым. Қалған 10 центке екі  нәрсе алдым – деді де,  қалтасынан сіріңке мен шырақты шығарды.
Бөлменің жарығын сөндіріп, шырақты жақты. Сабан мен жүнге толмаған бөлме аз уақыттың ішінде шырақтың
нұрына бөленді.
Әке баласына риза болып:
— Мирасымды саған қалдырамын. Өйткені өмір сүрудің ең жақсы жолы – айналаңа жарық тарату!

5. ҚОРЫТЫНДЫ
 Сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі сабақтың негізгі мағынасын мына «Өмір жыры» қорытындылайық: 
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Сөзі Т.Молдағалиевтікі
Әні Ә. Бейсеуовтікі
1.Өмір деген ойын да емес,той да емес,
Басқалардан биік тұрар бой да емес.
Өмір деген шахмат емес шатасқан,
Өмір деген ұта қояр дойбы емес.
Қайырмасы:
Өмір –қатаң емтихан,
Өтпейтіндер құлайды.
Қадіріне жетпейтіндер
Өмір бойы жылайды.
2.Өмір оны келе жатыр дәлелдеп,
Өмір деген - еңбек, еңбек және еңбек.
Өмір деген бақыттың да құсы емес,
Қарап жатсаң,қона қалар саған кеп.
Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп - көп рахмет!
6.  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР      
-  Сыныптан тыс жұмыстар
-  Кезекті басылымдар
-  Қазақтың мақал-мәтелдері    

* * * * *

АСИЛБЕКОВА САПАРКУЛЬ БЕГАЛИЕВНА
Түркістан облысы, Шардара ауданы

Шардара қаласы №16  колледждің жатақхана тәрбиешісі

Сабақтың тақырыбы:  Сенім алға жетелейді
Сабақтың мақсаты: дұрыс әрекет құндылығы ретіндегі сенім алға жетелейтін күш екенін түсіндіру, мәнін 
ұғындыру.
Міндеттері: 
 Азаматтық жауапкершілігін түсіндіру; 
 Қоғамға риясыз қызмет ету мәнін ашу;
 Тәртіп қасиеттерін дамыту;
 Бүкіл адамзатты қайырымды, әділетті болуға тәрбиелеу;
 Отан алдындағы парызын түсіндіріп, адал елін сүйетін азамат етіп тәрбиелеу.
Көрнекі құралдары: оқулық, дәптер.аудио жазбалар.
Сабақтың түрі: тренинг.
Сабақ барысы: I ұйымдастыру кезеңі: сәлемдесу, студенттерді  түгелдеу, көңіл – күйлеріне мән беру.
Сергіту сәті. «Күннің нұры». Музыка қосылып тұрады. (5 минут)
Ыңғайланып отырыңыздар.денелеріңді түзу ұстаңыздар.аяқ – қолымызды айқастрамыз қолымызды тізеге 
немесе үстелдің үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды
өтінемін.
Елесті көрініс. Күн нұры төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады.  Кеудеңіздің орта тұсында гүл 
түйнегі орналасқан. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды,әр сезіміңізді, эмоцияңызды,тілек – 
қалауыңызды шайып, жүрек қалауыңызды ашты. 
Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын сезініңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы 
нұрды қолдарыңызға түсіріңіздер.сіздің қолыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер 
істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек 
жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарадв. Олар нұр мен махаббат құралына айналады. Одан әрі нұр сіздің 
аузыңызға тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және тек жақсы ізгі сөздерді ғана айтады. Нұрды 
құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөзбен әсем әуенді естиді. Нұр көздерімізге де жеттті. 
Көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен тек жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, 
басыңывға тек ізгі , сәулелі ой ғана келеді. Нұр бірте бірте сіздің бойыңыздан шығып, жан – жағыңызға сәуле 
шашады.осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңіз бен достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды 
уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз.олардың да жүрегі нұрға толсын.осы нұр бүкіл 
әлемге, барлық адамдарға, жан – жауарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға тарасын. Ғаламның барлық түкпір 
– түкпіріне,нұр бағыттаңыз. .ойша айтыңыз: «мен нұрлымын. Нұр менің ішімде... мен нұрмын»
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Осылай Нұр, Махабббат және тыныштық күйінде отыра тұрыңыз.
Енді осы Нұрды жүрегімізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем 
қалпында сақтаңыз. Жаймен көңілді ашуға боладв. Рахмет.
Үй тапсырмасын тексеру.
Тренингтік жаттығулар. 
«Сенім» ұғымының мәнін ашыңыз.
«Сенім – ұлы күш» дегенді қалай түсінесің?
Сенімнің қажеттілігі туралы не айтасың??
Сенімділіктен шығатын нәтиже?
«сенім – дұрыс әрекетке бастайтын асқақ, таза ой».
Сабақ барысын талдау:
Дәйексөз.
Өзіне деген сенім тамаша нәрсе, өйткені ол адамның өз қабілетіне сенгенінің белгісі.
Адамға сенім не үшін қажет?
Дәйексөзді бәрі қосылып айту.
Әңгімелеу. Мұғалім сыйы.
«Соңына дейін батыл бол, жеңілме» атты бейнероликті тамашалау.
Талқылау сұрақтары:
 Фильм не туралы айтылған?
 Өмірге деген көзқарасыңыз қандай?
 3. Өмір сүруге деген құштарлық нәтижесі қандай?
 Сенімділік соңы – жеңіс дегенге сенесіз бе?
Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.
Түстер арқылы 3 топқа бөліп, сенім сөзін құрастыру тапсырмасы беріледі.түсіп қалған сөздерді өз ойларын 
жазып шығу.
«Сенім».
Сездірмей жүрген, тек өзім білгем
   ..................бар.
Асығам алға,
Ақ тілегім биікке самға!
Қайырмасы:
Тағдыр жолы көп торабы,
.............................................................
Сенім мағансерік болады.
Ақ таңдарды мен көремін.
Жүрегіммен менемін
Жылуын берер
......................................
Махаббатым адаспай келер.
Асқардай биік.
.................................................
Мен өтемін.
Топпен ән айту.
«Сенім»  (Мадина Саадуақасова)
Сездірмей жүрген, тек өім білген.
Бір сенім бар, жоғалмас мүлдем.
Сол сенім барда, асығам алға,
Ақ тілегім биікке самға.
Қайырмасы: 
Тағдыр жолы – көп торабы,
Ақ пен қара жолағы.
Сенім маған серік болады,
Ақ таңдарды мен көремін.
Дауылды да жеңемін,
Жүрегіме сенемін.
Жылуын берер, шапағат төгер
Махаббатым адаспай келер.
Асқардай биік, армандар жиып.
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Мен өтемін, өмірді сүйіп.
Мағжан Жұмабаевтың  «мен жастарға сенемін»өлеңін оқып, талдау.
5 топқа бөлініп, бес шумақты бөліп алу.
 Мағжан жастарға неліктен сенеді?
 Еліміздің болашағы жастар деген пікірге не айтасың?
 Жастардың іс – әрекетінен не көрді?
 Жаннан артық оларға – ар,мен жастарға сенемін – деген өлең жолдарын қалай түсінесің?
Үй тапсырмасы:
«Сүйіспеншілік» туралы шығарма жазып келу.
(тыныштық бар жерде тыныштық, бүкіл әлемде тыныштық)
 Енді көзімізді жұмып, осы сабақта айтылған ойлар мен істерді ой елегінен өткізіп көрейікші.
 Барлық айтылған жақсы ойларды жүрегіміздің түкпіріне апарып орналастырайқ.
Енді көздеріңді ашыңдар. Сабақ аяқталды. Бүгінгі күндерің қуаныш әкелсін.
 Сенім алға жетелейді. 

* * * * *

КАСИМОВА ДАРИХА САПАРХАНОВНА
Түркістан облысы, Шардара ауданы

Шардара қаласы № 16 колледж психологы

Тақырыбы:   Жасөспірімдердің  девиантты, деликвентті мінез-құлқын  алдын-алудың психологиялық 
ерекшеліктері . 
МАҚСАТЫ:        
   Мінез-құлық пен дамудағы ауытқушылықтармен жүргізілетін  түзету психологиялық және педагогикалық 
жұмыстардың болмысы мен  табиғатын  анықтаудың жолдарын көрсету. Балалар   мен   жасөспірімдердің   
дамуы   мен   мінез-құлқындағы кемшіліктердің  алдын  алуға  және  жеңуге  бағытталған  нақты  іс-әрекетті 
айқындау. 
Негізгі  ұғымдар: 
   Аутодеструктивті, девиация, суицид, қылмыс, әлеуметтік ауытқушылық, норма, асоциалды, деликвентті 
мінез-құлық, аномия, депрессия.       
  Қазақ тіліндегі әдебиеттерде керітартпа әдет, жағымсыз мінез-құлық, девиантты мінез – құлық деп әртүрлі деп 
беріледі. Ең алдымен норма дегеніміз не деген сұраққа тоқталайық. Ғылыми әдебиеттерде норма деп «қоғамның
тұлғаға қоятын талаптарын, ережелер жиынтығын айтамыз». Сонымен, норма – қоғамдағы жалпымен 
қабылданған моральдық, заңдық, әлеуметтік талаптарға сәйкес мінез-құлық. 
  Ауытқушылықтардың  критерийлері мен белгілері:

•  Отбасылық сәтсіздік;
• Оқыту және кәсіби мекемелердегі ауытқушылықтың алдын алатын жұмыстардың аздығы;
• Тұлғаның тұлғалық компоненттерінің төмендігі;
• Ауытқушылықтардың төмендегідей критерийлері мен белгілерін
• Қарым-қатынастағы дискомфорт

«Деликвенттілік» түсінігі «delinque» - ренжіту, бұзу сөзінен шыққан. Әлеуметтік – психологиялық әдебиеттерде 
бұл түсініктің мәндік мағынасын А.Личконың анықтамасымен байланыстырады. Оның ойынша, деликвенттілік 
Қылмыстық кодекске сәйкес жазаланбайтын криминалдық мінез – құлыққа тікелей қатысты емес, майда құқық 
бұзушылық. Бірақ әлеумдік тәжірибеде кәмелеттік жасқа толмағандардың криминалдық іс-әрекеті. 
1. Девиантты  мінез-құлық түсінігі Э.Дюркгеймнің  атымен тығыз байланысты. Э.Дюркгейм бойынша 
девиантты мінез-құлық қоғамдағы жалпы қалыптасқан нормалардан ауытқуы.
2. Француз психологы Э.Дюркгейм (1858 - 1917) «Анома» теориясын жасаған . 
3.      Анома -  мемлекеттің өз азаматтарының жүріс  - тұрысын басқара алмай қалуын білдіреді.  Анома  
сөзі грек тілінен аударғанда заңсыз қалыпсыз, басқарусыз деген мағынаны білдіреді. 
4. Қоғамда қалыптасқан “ мінез – құлықтан ауытқыған балаларды “қиын” немесе  “тәрбиесі қиын” бала 
деп санау   қабылданған  тәрбиесі  “қиын” балалардың әрекеті девиация деп аталады
5. Девиантты мінез-құлық  және оның  пайда болу себептері . 
         Жеткіншек  шақ – балалық шақтағы ең қиын және ең күрделі кезең. Бұл кезеңді өтпелі кезең деп те 
атайды. Себебі, бұл кезде жеткіншектер балалық шақтан  ересек шаққа өтеді. Бұл кезде бала бойында көптеген 
өзгерістер болады.
 Ол анатомиялық , физиологиялық , интелектуалдық , адамгершілік дамуында және оның әрекет түрлерінде 
өзгерістер болады.
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6. Девиантты мінез-құлықтың пайда болуына көбінесе тұрмыс жағдайының қиын әрі төмен болуынан. 
Жеткіншек кезеңде бала қалып пен ауытқудың ортасында болғандықтан бұл мәселеге тек педагог емес, 
сонымен қатар дәрігерлерде көңіл аудару керек.
7. Дене кемістігі немесе мүгедек, психикасына зиян келгендер
8.  немесе психикалық ауытқулары барлар педагогикалық және 
9. әлеуметтік ауытқулар деп мына кестедегідей қарасытуға болады. 

Дене кемістігі Психикалық ауытқулар Педагогикалық ауытқулар 
Әлеуметтік
ауытқулар 

Созылмалы не туа біткен 
аурулар, көруі, естуі нашар, 
аяғы кемтар не мүгедектер, 
т.б. 

Ырық эмоциясы нашар, ақыл 
есінен ауытқыған жүйке 
жүйесіне зақым келген, 
санасының дамымауы, 
сезімінің бұзылуы, т.б. 

Оқуға қызықпау, білім алмай 
қалуы, кәсіпке ие болмауы не
қызықпауы, тәрбиедегі 
кемшіліктер, т.б. 

 Жетімдік, 
маскүнемдік, 
нашақорлық қараусыз 
қалу, қылмыскер, 
үйден қашу, тәртіп, 
заң, құқық бұзу, т.б. 

10. Девиантты іс-әрекеттің нақты құбылыстарда айқындалуы 
11. Оқушылардың психикасындағы өзгеріс (бұзылыс) ашуланшақ,ызақор, тұйық 
12. Спирттік ішімдіктіпайдалану жәнеәуестену 
13. Есірткі қабылдау және есірткіге тәуелділік 
14. Құқықа қарсы әрекет (құқық бұзушылық және қылмыс жасау) 
15. Балалар мен жасөспірімдердің өз-өзіне қол салуы 
16. Агрессиялық әрекет. (топтар ішіндегі бәсекелестік, билік үшін күрес,зорлық-зомбылық) 
«Қиын» бала тәрбиесінде  тәрбиеші мына жайттарды ерекше назарда ұстаған жөн:
* Баланың жас ерекшелігін ескере отырып, рухани дүниесін терең зерттеп білу, жүрегіңізбен сезініп, оған 
қайырымды болу керек.
 * Баланың ішкі дүниесі мен қылықтарын, іс-әрекеттерін білу керек, мінезін түсіну үшін оның дамуына қажетті 
не екенін білу керек.
 * Мейірім мен сүйіспеншілік – екі жақты да адамдық сипатқа  жеткізетінін ұғыну керек.
* Психологиялық түзету кезеңінде тек қана төзімділік керек.
 * Тәрбиелік іс-әрекет кезінде сабырлы, ілтипатты, салқынқанды, ұстамды болу қажет.
 * Баланың саналы түсінгендігіне сенім көрсетіп, әділетті болу керек.
 * Құр уағыз айтып, мезі етіп, жанын жараламай, қателігін үнемі бетіне баспау керек.
 * Орынсыз жазаламау керек.Жан жылуын зәруліктен құтқару, бала құқығымен санасу.
 * Жеке тұлға ретінде дамуына ықпал ету жағын ескеру қажет. 

Баламен жұмысты қалай жүргізуге болады:
1. “тәрбиеші  және бала” – бір-біріне деген сенім атмосферасының қалыптасуы;
-     мемлекет тарапынан әлеуметтік қолдау және   баланың балалық шағын қорғау туралы  үрдістерді іске қосу;
-    баланың жанұясымен үнемі тығыз байланыста болу;
-    үнемі әлеуметтік қорғау туралы қосымша мағлұматтармен,   құжаттармен танысу. 

Тәрбиесі «қиын» балалармен жұмыста төмендегі әдістерді пайдалануға болады.
  Бақылау әдісі - Баланың  іс-қимылын, сөзін әртүрлі іс-шаралардан байқау.
Жүйелі және  нәтижелі жұмыс арқылы ол баланың мінезінде ауытқушылықтар болса, сөзінде береке болмаса, 
ол баламен жеке жұмыс ұйымдастыру керек. Бақылауды қалыпты жағдайларда жүргізу өте тиімді: ойын кезінде,
сабақта, әртүрлі іс-шараларда үнемі көңіл аударып, жүйелі жұмыс жүргізу керек.
Әңгімелесу,сұхбаттасу әдісі  - бұл баламен сөйлесу арқылы оның ішкі дүниесіне ену, проблемасын білу, түсіну
және  оны шешуге бағыт-бағдар сілтеу.
Сауалнама,  тест алу - арқылы бала  туралы ақпарат жинау. Сауалнаманың мазмұнында негізгі проблема ғана 
болуы тиіс.  Ойы мінезі әлеуметтік демографиялық жағдайы белгілі бір бағыт бойынша қызығушылығы
o Құжаттар тексеру - бұл  әдісті үнемі қолдануға болады. Құжаттар мынандай түрде кездеседі:
жеке, жанұялық және сыныптық т.б.алғашқы (бақылау немесе әңгімелесу кезінде алынған жауап), соңғы 
(сараптаудан өткен нәтиже) негізделген және негізделмеген
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o     Сонымен қорыта  келе: тәрбиесі «қиын» жасөспірімдерді тәрбелеу проблемасын ата-аналар, 
психологтар, педагогтар болып бірігіп қолға алуымыз қажет. Өйткені, тәрбие саласында жүрген кемшіліктерді 
уақыт өткен соң қайта қалпына келтіру  қиын.
      Баланың өз қолынан келетін іске толық ерік беру. Басқаның күшіне, көмегіне сеніп кетпей , өз қолынан 
келетін істе ғана ата-ана көмек көрсетіп жіберу;
      Баланы еркіне жіберу ерлікке, батырлыққа үйретсе, тәртіпке бағындыру оны шыдамдылыққа, табандылыққа
үйретеді. Баланы еркіне жібермеу, оны жасқаншақ, қорқақ етеді. Ал тіпті тізгінсіз қоя беру, оның бар ерігін 
орындай беру, баланы бейбастақ, ессіз, тентек етіп шығарады.
      Жас шыбықтың шорт сынбай, қайырылса да қайта орнына келгенінің  жақсы болатыны секілді, қиюы 
келіспесе де   қиын баланы тәрбиелеу қажырлы, қайратты еңбекті талап етеді. Ұрпағымыздың жұмсақ мінезді, 
мейірімді, байланыс жасауда қиындық тудырмауы үшін, өмірдің қатал сынына төзбей «қиын бала» атанған 
бауыр етіміз балалардың тәрбиесіне  бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып іске кірісуіміз қажет. 
o Қытай мақалында:
 «Тек дұрыс емес жол болады, бірақ тығырықты жағдай болмайды». Тәрбиеде шешімі жоқ жағдайлар жоқ, 
түзелмейтіндер жоқ. Ендеше ата-ана,мұғалімдер, психологтер бірлесе жұмыс істесе шешімін таппайтын іс жоқ. 

* * * * *

БАЗАРБАЕВА АЙНҰР СМАЙЛҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы

"№ 16 Саламат Мұқашев атындағы жалпы білім беру мектебі" КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

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

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

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

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

Сабақтың барысы:
Сабақ

кезеңі/Уақыты
Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті
Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылықты

ояту.
7 мин.

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

Оқулық,
жұмыс

дәптерлері
ДК экраны

Жаңа сабаққа
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» әдісі 

Жазушының 50 
томдық 

Мақсаты: Жылдам әрі 
функционалды түрде 

Қалыптаст
ырушы 
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арқылы өткен 
тақырыппен жаңа 
сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой 
қозғау сұрақтарын 
ұжымдық талқылау. 
Бір-біріне сұрақтар 
қояды. 
Сыныптастырының 
пікірін 
толықтырады.
Өз ойымен бөліседі.

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

шығармалар 
жинағы қашан, 
қайда шықты?

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

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

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

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

Сабақтың ортасы
Мағынаны ашу.

26 мин.

1-тапсырма:
М. Әуезовтің 
өмірбаянын айтып 
береді.

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

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

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері

2-тапсырма:
Жазушының 
тырнақалды 
туындыларын 
атайды.

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

Дескриптор:              
Жалпы – 4 балл.
-Өмәрбаянды оқиды.
- Оқылым мәтіні 
бойынша керек 
мәліметтерді анықтайды. 
- Жазушының 
тырнақалды 
туындыларын атайды.

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері

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

Жазылым.
Жазушының 
өмірі мен 
щығармашылы 
жайлы оқып, 

Дескриптор:              
Жалпы - 3 балл.
- Өмірі мен 
щығармашылы жайлы 
оқиды.

Оқулық, 
жұмыс 
дәптерлері
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айтулы 
оқиғаларды 
жазып алады. 
Тапсырманы 
орындау 
барысында 
оқушының 
жазылым 
қабілеті дамиды.

- Жазушының өмірінде 
болған айтуы оқиларды 
жазып алады.

Сабақтың соңы
Ой толғаныс.

Рефлексия
7 мин.

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

Мақсаты: Оқушы 
алған білімін 
саралай білуге 
дағдыланады.

:Тиімділігі  Тақырып
бойынша 
оқушылардың 
пікірін анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде саралаудың 
«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді.

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

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

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

Бағалау.  Сіз
оқушылардың

материалды игеру
деңгейін қалай тексеруді

жоспарлап отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасын сақтау

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

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

 «Мадақтау сөз» әдісі. 
1-10 баллдық жүйе

бойынша бағаланады.

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

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

Воспитатели  предшкольной подготовки
г.Караганда

Южакова Ольга Борисовна, КГУ «ОСШ № 87»
Краснобаева Татьяна Александровна, КГУ «ОСШ № 81»

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

Занятия в предшкольных классах образовательных учреждений  проводятся с учетом специфичных для
детей 5(6) лет видов деятельности: игры, конструирования, изобразительной, музыкальной, театрализованной и
других видов деятельности.

Цель  предшкольной  подготовки  –  общее  интеллектуальное,  физическое  развитие  детей  5-6  лет,
обеспечение их готовности к усвоению знаний, формирование у ребенка качеств, необходимых для овладения
учебной деятельностью. 

Предшкольное  образование  –  это  последняя  ступень  перед  поступлением  в  школу.  Результатом
предшкольного  образования  является   готовность  ребенка  к  дальнейшему  развитию,  появлению  у  него
первичной целостной картины мира.

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

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

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

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

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

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

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

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

 игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников.
Развивать  и  активизировать  познавательные  способности  младших  школьников  —  это  значит

формировать  у  них  мотивы  учения. Поэтому  Оксана  Сергеевна  систематически  использует  работу  с
 пословицами,  загадками,  ребусами,  кроссвордами,  рифмами.  Тем  самым  расширяется  кругозор,  и  навыки
самостоятельной поисковой работы.

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

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

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

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

* * * * *
Денсаулық сақтау технологиясын 

дене шынықтыру сабағында қолдану 

ТАСИМОВ ГАЛЫМ ГАЙНИЕВИЧ
Қарағанды республикалық «Жас ұлан» мектебінің

дене шынықтыру мұғалімі

Болашақтың бүгінгі де нұрлы болуына ықпал етіп адамзат қоғамын алға апаратын күш тек білімде ғана.
Қай  елдің  болмасын  өсіп-өркенуі,  өркениетті  дүниеде  өзіндік  орын  алуы  оның  ұлттық  білім  жүйесінің
деңгейіне, даму бағытына байланысты. 

Осыған орай Қазақстан мектептерінің ұлттық моделін жасауға ұлт болашағы – дені сау ұрпақ тәрбиелеу
мақсаты алдымызда тұр. Білім берудің жаңа мазмұнын енгізу мақсатында мектепте сын тұрғысынан ойлау мен
жазу, дидактикалық бірліктерді ірілендіру, дамыта оқыту; денсаулықты сақтау технологияларын қолданылуда.
Соның ішінде дене шынықтыру пәнінің ажырамас бір бөлігі ретінде денсаулық сақтау технологиясын ерекше
атауға болады.  

Денсаулық сақтаудың үш құрамдас бөлігі: психологиялық, медициналық, педагогикалық қызметтер. 
Дәрігер,  психолог,  педагог  қызметтерінің  өзара  біріккен  әрекеттері  мұғалім  мен  оқушы  арасындағы

оқытудың ұтымды әдісін таңдап алуға баланың психологиялық және физиологиялық дамуына сәйкес әсерін
тигізеді. Мектеп қабырғасындағы оқушылардың психологиялық жығдайының қалыптасуына, дамуына қолдау
жасау психологиялық қызметтің міндеті болып табылады. 

Дене шынықтыру сабағында оқу процесін ұтымды ұйымдастыру үшін дәргерлік-психологиялық зерттуе
нәтижесін есепке ала отырып жүргізіледі.  Мектептегі  дене тәрбиесі бүкіл оқу-тәрбие жұмысының бөлінбес
бөлігі,  өйткені  ол оқушылардың өмірге  дайындауда маңызды орын алады.  Балалардың денсаулығын сақтап
нығайтады, жан-жақты үйлесімді дамытып жетілдіреді. Балалардың денсаулығын сақтау мақсатына жету үшін
сабақ  және  оның  әдістемелері  оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  және  дәрігерлік-психологиялық  зерттеу
нәтижесіне қарай жоспарланады. Мұнда денсаулығы күшті, дене дайындығы орташа және іріктелген дәрігерлік
топтарға саралап оқыту, үзбей үйрену ұстанымдарын қатаң сақтау қажет. 

Сабақ барысында: фронталды – жалпыға бірдей, тасқынды, топтық, ауысымды, жекеше, ойын әдістері,
сабақтың тығыздығы оқушы тұлғасының дене дайындық деңгейінің жалпы дамуына әсерін тигізеді. 

Дәрігерлік-психологиялық  диогностика  –  коррекция негізінде  анықталған  іріктелген  дәрігерлік  топқа
жекелеме қарым-қатынас жасап жаттығулар ұсынылады. Барлық сыныптан тыс спорттық – көпшілік жұмыстар
оқу үрдісімен  байланысты құрылып,  мектепте  әр  түрлі  бағытта  үйірмелер жұмыс жасағанда ғана нәтижеге
жетуге болады. Үйірме жұмыстарын үздіксіз, жүйелі және денсаулықтарына зиян келтірмей, яғни сауықтыру
технологиясын негіздеп алу барысында, мектеп оқушылардың нәтижелері жоғарлайтыны анық. 

Оқу-тәрбие  процесіне  үзбей  оқушылардың  денсаулығын  дәрі-дәрмексіз  түзету  денсаулық  сақтау
технологиясын  бірден  бір  әдісі  болып  табылады.  Бұл  әдістемені  мектеп  қолға  алып,  жұмыс  жүргізуде.
Сауықтыруда көп оқушылардың қамту үшін жеңіл де әсерлі әдістерді қолдану жөн. 
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Осы мәселені шешуге келесі әдістер қолданылады. 
1. Эфир майларының төменгі концентраттармен иммунитетке дем беру (аромотерапия)
2. Витаминотерапия: қараша айынан бастап витаминдер мен сироптар берілуә қажет. 
3. Көз жаттығуларын жүргізу (көрмеушіліктің алдын алу) 
4. Көрсеткіштер бойынша саралап, ұтымды қозғалыс тапсырмаларын беру. 
5. Ата-аналарға үй жағдайында баланы сауықтыруға ұсыныс-нұсқаулық беру.

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

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

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

қимылы, демді ішке тарту – шығару және т.б.); 
3. Жүйке жүйесіне жаттығулар;
4. Тыныс алу мүшелеріне арналған жаттығулар; 
5. Бүйрекке арналған жаттығулар және бүйрек гигиенасы; 
6. Көздерге арналған гигиеналық жаттығулар;
7. Тірек-қимыл жүйесіне арналған жаттығулар; 
8. Жалпақтабандылықтан сақтау жаттығулар.  

Денсаулықты  сақтау  технолгияларын  дене  шынықтыру  сабағында  қолдану,  оқушылардың
денсаулығының  зор  болып,  дұрыс  дамып  жетілуіне  әсерін  тигізіп  ұзақ  уақыт  ауырмай  өмір  сүруіне  себеп
болады. Мектептегі барлық пән мұғалімдердің сонымен қоса дене тәрбиесі мұғалімнің орны ерекше, ендеше
мұғалім  білікті,  білімді  ізденгіш,  бала  жүрегін  түсінетін,  ой  бөлісетін,  ойын  ашық  еркін  айтуға,  рухани
құндылықтарды меңгеруге тәрбиелейтін тұлға – қазіргі заманның талабы. 

* * * * *

Ағылшын тілін оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды 
қолдану арқылы көптілді тұлғаны қалыптастыру

БАЙЗАКОВА ГАЛИЯ АБДРАШИТОВНА
Қарағанды қаласы «№ 54 ЖББМ» КММ

Ағылшын тілі пәні мұғалімі

Қазіргі  білім  беру  жүйесінде  полилингвизмнің  қалыптасуы  интеграция  мен  жаһандану  жағдайында
дамып, халықаралық талаптарға сай білім берудің өзектілігіне айналуда.  Көптілді  білім беру отандық білім
беруде,  соның  ішінде  педагог  мамандардың  біліктілігін  арттыруда  негізгі  бағыттар  бойынша  жүйелі  іске
асырылуда. Қазақстанның білікті, білімді әр азаматын ғаламдық ақпараттар мен инновациялық ағынына ілесу
ағылшын тілін үйренуге жетелейді. Қазіргі таңда дүние жүзінің барлық халықтары мен мәдениеті бір-бірімен
жақындасып,  өзара  толыққанды  қарым-қатынас  жасасуды  қалайды.  Әлемнің  біраз  елдерінде  ағылшын  тілі
ресми тіл болып табылады, яғни үкіметте, бизнесте және білім беру саласында қолданылады.

Көптілділік – бүгінгі заманның талабы. Еліміздің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы артып отырған
шақта ағылшын тілін еркін меңгерген, келешекте білімін түрлі саладағы қарым-қатынас жағдайында пайдалана
алатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып шығару – біздің қазіргі міндетіміз.

Көптілді тұлғаны қалыптастыру көпұлтты еліміздің бірлігінің шарты ғана емес, сонымен қатар өркениет
көшінде бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың алғышарты десек, көптілді ортада ұстаздық етіп жұрген
педагогтердің біліктілігін арттыру, түптеп келгенде Елбасы назарындағы Қазақстан жолы – 2050: «Мәңгілік ел»
стратегиясының іс жүзінде асуындағы іргелі факторларының бірі екені сөзсіз.  Негізгі мақсаты – өмірден өз
орнын таңдай алатын өзара қарым – қатынаста өзін еркін ұстап, кез келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір
ғылым саласында білімі  мен  білігін  көрсете  алатын,  көптілді  және  көпмәдениетті  құзіреттіліктерді  игерген
полимәдениетті жеке тұлға қалыптастыру.

Көптілді  тұлғаны қалыптастыру – бәсекеге  қабілетті  қоғам құрудың негізі.  Тілдің адам өміріндегі  ең
шешуші рөль атқаратыны әркімге де түсінікті. Ол танудың, түсінудің, дамудың құралы. 
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Көп  тіл  білу  біздің  мемлекетіміздің  халықаралық  байланыстарын  дамытуға  мүмкіндік  беретін
тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды құрал болып табылады.

Білім беру жүйесінде оқушының бойында коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда ақпараттық-
коммуникативтік  технологияның  рөлі  ерекше  екені  бізге  мәлім.  Бұл  технологияны  қолдану  оқушылардың
қызығушылығы мен белсенділігін және жұмыс істеу шеберлігі мен қабілеттіліктерін арттырады. Бағдарламаны
жақсы  меңгеруге,  өз  жұмысын  жоспарлауға,  өз  бетімен  жұмыс  істеуге  үйретеді.  Оқушының  қазіргі  заман
талабына  сай  білім  алуына,  білім  сапасына  тікелей  әсер  ететіндер  –  ақпараттық  құралдар.  Қазіргі  кезде
оқушыларға  ағылшын  тілін  оқытудың  әртүрлі  деңгейлеріне  сәйкес  оқытудың  жаңа  технологияларын,
ақпараттық және компьютерлік жүйелер арқылы ізденіс жұмыстарын жандандыра түсудің барлық мүмкіндіктері
жасалған.

Шет  тілі  –  қазіргі  заманның  талабына  сай,  қоғамның  әлеуметтік-экономикалық,  ғылыми-техникалық
және  мәдениет  дамуының  қайнар  көзі.  Қазіргі  таңда  шет  тілін  оқыту әдістемесінің  деңгейі  жоғары.  Тілді
оқытуда  интерактивтік  тәсілдер,  ойындар,  сонымен  бірге  ақпараттық  технология,  интернет,  компьютер
қолданылуда. Компьютерді қолдану барысында өздеріне қызықтыратын әр түрлі мәселелерді шешуге болады
және  талқылай  алады.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  ағылшын  тілі  сабақтарында
қолданудың негізгі мақсаттары: тілді үйренуге деген мотивацияларының артуы, тілдік компетенцияны дамыту,
өзге  тілдегі  мәтіндерді  түсіне  білу,  сондай-ақ  ақпаратты  байланысқан  және  дәйектелген  күйінде  бере  білу,
 лингвистикалық  білім  көлемінің  артуы,   тілін  үйреніп  жатқан  елдің  әлеуметтік  мәдени  құрылымы  туралы
білімнің   толығуы, ағылшын тілін өз бетімен үйренуге даярлық пен қабілеттілікті дамыту. 

Техникалық  құралдарды  пайдаланудың  ең  тиімді  жағы  уақытты  ұтасың,  дәл,  тиянақты  оқу-
материалдарын алдын-ала дайындап, оқушыға беріп отырсаң өзінен-өзі жасауға тырысады, қызығады, жасамай,
үлгермей отырған  оқушы болмайды,  себебі  оның алдында  бәрі  дайын тұр.  Сонымен қатар  мұғалім  қазіргі
мектептегі  ақпараттық  құралдарды  жетік  меңгеру,  Bilimland,  Google  Classroom,  LearningApps
бағдарламаларымен жұмыс істеп қана қоймай үнемі интернет жүйесіндегі жаңалықтар мен өзгерістерді өзінің
кәсіби шеберлігіне қолдана білу, білім кеңістігін кеңейту, ашу бағытындағы өзгерістер мен әлемдік білім беру
кеңістігіне кіруге талпыну керек. 

Соңғы кезде  уақыт көрсетіп отырғандай,  мұғаліммен салыстырғанда оқушыда көп ақпарат болатыны
кейінгі  көрсетілген  тәжірибелер  дәлелдеп  отыр.  Сондықтан  әрбір  мұғалім  өз  қызметіне  ақпараттық
технологияны пайдалана білуі кажет. 

Көптеген мұғалімдер осы уақытқа дейін техникалық құралдармен сабақ өтіп, оның қаншалықты тиімді
екенін  дәлелдеді.   Жаңашыл  педагог  заманауи   сaбaқты  педагогикалық  менеджмент  тұрғысынан
ұйымдaстыpады. Oқyшының сaбaққa дeгeн қызығyшылығы мeн ынтacын aрттыpу әр ұстaздың шeбeрлiгi, яғни
менің  құзыреттілігімде.  «Мұғaлiм  көп  әдicтi  бiлугe  тыpыcуы  кeрeк.  Oны  өзiнe  сүйeнiш,  қoлғaбыc  көмeк
құрaлындa қoлдaнуы кeрeк», - деген Aхмет Бaйтұрсыновтың  сөзiн нeгізгe aлa отыpып, елiмiздiң болашағын
тәрбиелеу мен бiлiм бeрy iсiндe, әлемдік бағдарламаға сай білім беруді, темірқазық етіп ұстанамын. Мен өз іс-
тәжірибемде British Council-дың ресурстарын көп қолданамын.Бұл құрал – көптеген адамдардың бірлесе істеген
жұмысының нәтижесі. Learn English Kids, Learn English Teens, Learn English вэбсайттарындағы British Council-
дың  ресурстарына  сілтемелер  Ы.Алтынсарин  атындағы Білім беру академиясы әзірлеген  1-ден  11-cыныпқа
дейінгі оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес келеді. Оның негізгі мақсаты
– тілді меңгерудің негізгі  төрт дағдысын (оқу,  есту арқылы қабылдау,  жазбаша және ауызекі ағылшын тілі)
дамытуға арналған қажетті ресурстарды, жаттығуларды, ойын түріндегі тапсырмаларды іздеу үрдісін оңайлату
болып  табылады.   British  Council   сайты ағылшын  тілін  оқытудың  заманауи  әдістерін  сараптауға  және
талқылауға, ағылшын тілін оқытудың стилі мен технологиясын зерттеуге және салыстыруға, сабақты жүргізудің
тәжірибелік дағдысын  меңгеруге мүмкіндік береді.

Тіл үйрену барысында жаңа технологияларды қолдана отырып, педагогикалық қалыптасқан жазу, тыңдау,
түсіну,  сөйлеу дағдыларын  қалыптастыруға  әбден  болады.  Ал  енді  психологиалық жағына  келетін  болсақ,
қазіргі  уақыт  ағымындағы  оқушылардың  әрқайсысының  үйлерінде  әдетте  көптеген  ойындары  бар
компьютерлер,  ноутбуктар,   видеолар  мен  телевизор  бар  болғандықтан,  олар  қоршаған  ортаны  осындай
тәсілмен қабылдауға үйренген. Жаңа технологиялардың мүмкіндіктері оқушыларға оқу бағдарламаларын оқып
тіл үйренуде де сәтті қолданылатынын түсіндіруге мүмкіндік беріп, шығармашылық белсенділікті дамытуға,
пәнге  деген  қызығушылықты  арттыруға,  тыңдау  мен  сөйлеу дағдыларын  үйренуге  ең  жақсы  жағдайларды
жасауға әсер етіп, нәтижесінде сапалы білім алуын  қамтамасыз етеді.

Қазіргі кезде адамның кәсіби шеберлігіне, білім өрісіне, зиялылық және танымдылық деңгейіне өмірдің
өзі биік талаптар қойып отыр. Бүгінгі күні көкейкесті болып отырған білімнің құзырлылық ұстанымын жүзеге
асыру  құралы  ретінде  педагогикалық  технологиялар  мен  белсенді  оқыту  әдістерінің  алар  орны  ерекше.
Әрекетке  негізделген  технологиялық  оқыту  танымдық  белсенділігі  жоғары,  өмірде  әртүрлі  мәселелерінен
хабардар, кез келген тапсырманы орындауға қабілетті, қолынан іс келетін азаматтарды қалыптастырады. 

46



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

Оқушының жеке тұлғасын, оның рухани әлемін, қабілеті мен ынтасын дамыту бүгінгі – таңдағы негізгі
мәселенің бірі. 

Қорыта  айтатын  болсақ,  көптілді  білім  беру  бағдарламасы  аясында  үштілді  меңгеру  тәжірибесін
жинақтап, әлемдік деңгейде көтерілуіміз керек. Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту,
шетелдік әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат көздеріне қол жеткізуіне
мүмкіндік  береді.  Елдің  ертеңі,  өресі  биік,  дүниетанымы  кең,  кемел  ойлы азаматтарын  өсіру  үшін  бүгінгі
ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік  озық ой-пікірімен  ұштастырған  сапалы білім мен  тәрбие берілуі
қажет. Тұңғыш елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдаған Үндеуінде: «Біздің болашағымыз
білікті  де,  білімді  жастардың қолында» -  деп  атап  көрсетсе,  сол  жастарды мектеп  табалдырығынан бастап
дайындауға көш алдында болайық.

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы. 

2. Мектепке дейінгі ұйымдарда шетел тілдерін үйрету бойынша бағдарлама. Астана, 2015 ж.
3. «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы.  Астана, 2014 ж.
4. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөнінде 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-
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* * * * *

Формирование патриотических ценностей у подрастающего поколения 
при изучении темы Великой Отечественной войны  на уроках истории

ТУЛЕГЕНОВА САЛТАНАТ ГИЗАТОВНА
БЕГЕНОВ САЛАУАТ КАЙЫРЖАНОВИЧ

Учителя истории. КГУ «ОШ № 81» 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.

Несомненно,  что  у истории  есть  свой  воспитательный потенциал,  который  напрямую  зависит  от
содержательной части предмета. Вторая мировая война —  это  одно из поворотных и наиболее масштабных
событий  в  истории  прошедшего  ХХ  века.  С  историей  этой  войны  связано много актуальных,
мировоззренческих, ценностных и нравственных проблем.

Как  известно,  сама  структура нравственности  личности  состоит  из  знаний,  чувств,  отношений и
поведения.

 Главным источником знаний для учащихся является школьный учебник. Сегодня содержание учебных
книг  обновилось пополнением фактов,  описанием событий и явлений,  ранее  не  представленных в учебной
литературе.  В  учебниках  произошел  отказ  от  положительной  оценки  роли  И.  Сталина,  К.  Ворошилова,  Л.
Брежнева  и  других.  На  основе  изучения  учебной  книги  важно  показать  события  войны  через  морально-
психологические аспекты и обращение к человеческой личности. Учитель должен помочь учащимся оценивать
события в контексте той эпохи, в которой они происходили, нацеливаясь на понимание и объяснение.

Успешно  решить  эти  задачи  можно  с  помощью  модульно-рейтинговой  технологии  на  основе
дифференцированного подхода изучения истории. Сегодня доказано, что не все дети могут в одинаковом объеме
усваивать учебный материал. Так и в решении воспитательных задач тоже необходима дифференциация.

 Учащиеся  обязательно  должны  изучить  материал  учебной  книги.  Для  этого  предлагается   метод
дежурных групп.  Несколько учащихся готовят дома пересказ  темы, другие в это время занимаются своими
делами.  Те,  кто  не  читали  материал  дома,  на  уроке  слушают  его  и  принимают  участие  в  обсуждении
поставленных проблем. 
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Таким  образом  решается  несколько  нравственных  задач:  во-первых,  формируется  чувство  долга  —
учащийся обязательно должен подготовить дома рассказ, если он это не сделает, то и сам не получит хорошую
оценку и лишит одноклассников знаний по данной теме.  Во-вторых, формируется чувство ответственности за
свое  поведение и  гуманное  отношение к  окружающим.  Когда  звучит  рассказ  членов дежурной группы,  то
учащиеся делают паузы, что бы одноклассники записали в тетради и запомнили важные аспекты их рассказа. Те
учащиеся,  которые не вошли в дежурную группу,  но хотят на уроке отвечать и тем самым увеличить свой
рейтинг в данном модуле, готовят сообщения к уроку на 2 минуты по дополнительным источникам.

 Большое значение имеет создание соответствующего эмоционального фона, использование сведений о
войне для пробуждения лучших человеческих качеств. Часто в поисках дополнительного материала учащиеся
обращаются к семейным архивам. Разбирая фотографии, беседуя с родителями, учащиеся черпают примеры
героизма конкретных людей, своих родных и близких. Так у них формируется чувство гордости за свою страну,
за свой народ.

 Большую роль в формировании социально-одобряемых взглядов играет метод обсуждения проблем. 
Для того чтобы обсуждать, анализировать, делать выводы, нужны знания. Не все дети могут принимать

участие  в  дискуссиях.  Но важно,  чтобы все  слушали.  В  конце урока  учитель  спрашивает  у  слабых  ребят,
которые не принимали участие в разговоре, что же они поняли, какой они сделали вывод из данного разговора.
За свое аргументированное высказывание учащиеся получают дополнительные баллы в рейтинг. 

Здесь предлагается разобрать следующие проблемные моменты: 
1) кто, на ваш взгляд, освободил страны Западной Европы от фашизма;
2) составьте  обзор,  кто  и  по  каким  мотивам  считал  конец  войны  катастрофой,  а  кто  —

освобождением. При обсуждении подобных задач будут высказываться разные точки зрения, и учащиеся будут
учиться коммуникативным навыкам.

 Следующим  методом  нравственного  воспитания  является  вовлечение  учащихся  в  деятельность.
Составить обзор можно только в библиотеке, умея работать с каталогом и с периодической печатью. 

Где  организовываются  уроки  в  городском читальном зале,  и  работники библиотеки  помогают нам в
подборе  литературы.  Данные  уроки  представляют  особую  ценность  потому,  что  помогают  разоблачению
фальсификаций о войне. 

Этой  же  цели  служат  уроки  в  музеях  с  приглашением  ветеранов.  Очень  важно  для  воспитания
нравственных ценностей создавать на уроках воспитывающие ситуации для выработки привычек и культуры
поведения. Так учащиеся учатся уважительно относится к ветеранам и почитать павших минутой молчания
стоя.  Знания,  полученные  на  уроках,  проверяются  учителем  в  текущем  контроле,  который  называется
«пятиминутка» и в итоговом, который выполняется в форме тренинга и зачёта. Здесь учащиеся в письменной
форме показывают полученные знания и на их основе рассуждают, делают выводы, опираясь на нравственные
ценности.

Обсуждая  вопрос  об  уроках  войны,  о  значении  памяти  о  великой  Победе  для  современной  жизни
россиян, необходимо обращаться к тем, кто посвятил свою жизнь служению в советской и российской армии. В
каждой  школе  есть  выпускники,  которые  поступили  в  высшие  военные  учебные  заведения  или  воевали  в
локальных конфликтах. Необходимо устраивать с ними встречи.

В  результате  осуществления  вышесказанных  задач  в  социально-идеологическом  плане  возможно
обеспечение  духовно-нравственного  единства  общества,  снижение  идеологического  противостояния,
возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы народов РФ.

Вопрос о том, мог ли мир избежать Второй мировой войны – риторический. Война случилась и стала
самой кровопролитной в истории человечества. Причины ее хорошо известны: приход нацистов к власти на
волне  экономического  кризиса  и  желания  пересмотреть  Версальский  мирный  договор;
человеконенавистническая идеология гитлеровцев, замешанная на агрессивной внешней экспансии; политика
«умиротворения»  Франции  и  Великобритании,  которые  одновременно  и  боялись  Гитлера,  и  пытались
«канализировать» его агрессию на восток – против Советского Союза. Этот перечень можно продолжить. Но
главный  вывод,  который  напрашивается  сегодня  исходя  из  исторической  ретроспективы  и  надежды  не
допустить большой войны в будущем таков – исключение России из мировой политики после революции 1917
года  и  окончания  Первой  мировой  войны  (на  Версальскую  конференцию  не  были  допущены  не  только
представители большевистской Советской России, но и руководители Белого движения) сыграло с западными
победителями злую шутку. России (Советскому Союзу) предписали роль второсортной державы, игнорировали
ее интересы и не доверяли правительству.

Высокомерное отношение к  бывшему союзнику и ненависть к  советскому режиму обусловили лишь
половинчатые шаги на пути создания реального барьера нацистской агрессии. Играя в свою геополитическую
игру Запад пропустил тот момент, когда с помощью СССР еще можно было совместной политической или
военной демонстрацией поставить агрессора на место. 
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Однако  в  1938  г.  мир  увидел  предательство  Чехословакии  в  Мюнхене,  причем  мнение  СССР  было
полностью проигнорировано, а летом 1939 г. Лондон и Париж не пошли на равноправное взаимодействие с
Москвой в рамках военного альянса. Как вывод – СССР вынужден был идти на сближение с Германией ради
своей  собственной  безопасности.  Альтернативой  было  остаться  один  на  один  с  Германией  на  западе,  и  с
Японией на востоке.

Вторая  мировая война в  большой мере выросла из  итогов Первой мировой.  Но называть ее  войной-
продолжением было бы не совсем верно.  Изменились не только масштабы и география военных действий,
средства уничтожения человеческих жизней и потери сторон. Теперь мир столкнулся со страшным чудовищем –
нацизмом, готовым ради своей цели не просто покорять и унижать, но и уничтожать целые народы и расы.
Запад некоторое время был поражен шоком от увиденных им в 1939-1945 гг. результатов нового «нацистского
порядка», тем более, что этот «порядок» вырос как раз на исторических камнях старой доброй Европы и стал
прямым порождением кризиса западной цивилизации. Затем шок прошел, но встал вопрос, почему этот зверь
вырос именно на Западе, а не на «диком» и «нецивилизованном» Востоке, где ему было определено место
постоянной прописки. После развала СССР сторонники евроинтеграции без России постарались вывернуть это
вопрос наизнанку – мы, «цивилизованные» народы, мол, и не виноваты ни в чем: нацизм и коммунизм следует
рассматривать как вещи одного порядка.

Чувство ущербности от того, что не самим европейцам, а прежде всего русским и другим народам СССР
пришлось  освобождать  континент  от  коричневой  чумы,  очевидно,  не  дает  покоя  идеологам  европейских
ценностей  и  многим  руководителям  западных  стран.  Отсюда  и  желание  разрушить  памятники  советским
воинам и их полководцам, скинуть с постаментов танки, на которых вошли в Европу реальные, а не мнимые
освободители. Такое желание, на фоне новой волны кризиса западных ценностей, может подтолкнуть к росту
популярности радикальных идеологий, желанию вновь заявить о своей исключительности. К чему это привело
в 1933 году всем хорошо известно…

* * * * *

ДОСАЛИЕВА ГУЛЬСАЙРАН ПАЗЫЛОВНА
Учитель начальных классов

ЗКО,  район Бәйтерек,  КГУ Пригородная НШ

Тема урока: Имя прилагательное.
Тип урока: «открытие» нового знания.
Цель урока: формирование представлений учащихся об имени прилагательном и его функциях в нашей речи.
Дидактические: 
1) Знать определение понятия «имя прилагательное»;
2) Называть отличительные признаки имени прилагательного.
Развивающие:
1) Развивать орфографическую зоркость при выполнении практических заданий;
2) Развивать логическое мышление, зрительную память учащихся  через выполнение упражнений на разделение
имён прилагательных по группам.
Воспитательные:
1) Воспитывать аккуратность при работе в тетради;
2) Воспитывать интерес к изучаемой теме через выполнение заданий;
3) Воспитывать уважение друг к другу при работе в парах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА

Этап Образова
тельная

цель
урока

Формы,
методы и
приёмы

Деятельность
учителя

Деятельность
обучающегося

План
ируем

ые
резуль
таты

(П, М,
Л)

Дидактичес
кие средства

и
интерактив

ное
оборудовани

е
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I.Самоопред
еление к 
деятельност
и (1-2мин)

Включен
ие в 
учебную 
деятельн
ость на 
личностн
о 
значимом
уровне.

Словесный: 
рассказ 
учителя.

1.Создание 
эмоционального
поля.
2.Приветствует 
учащихся.
- Здравствуйте, 
ребята, меня 
зовут Виктория 
Викторовна, и 
сегодня я 
проведу у вас 
урок русского 
языка.
- Начнём урок со 
следующего 
высказывания: 
«С малой удачи 
начинается 
успех».

1.Приветствуют 
учителя.
2.Проверяют 
готовность к 
уроку.

Л:лич
ностн
ое 
самоо
преде
ление.

Презентация
Слайд 1

II.Актуализ
ация знаний
и мотивация
(4-5 мин)

Готовнос
ть 
мышлени
я и 
осознани
е 
потребно
сти к 
построен
ию 
нового 
способа 
действий

Словесный: 
учебный 
диалог.

И

Ф

1.Предлагает 
разобрать 
словарные 
слова.
- Разберем 
следующие 
словарные слова,
используя план:
Лагерь, 
лестница, 
магазин, месяц.
- Запишите 
слово, в котором 
нужно проверить
безударную 
гласную «е».
- Запишите 
слово, в котором 
есть 
непроизносимая 
согласная буква.
- Запишите 
слово, в котором 
возможны два 
варианта 
переноса.
- Запишите 
слово, в котором 
нужно проверить
безударную 
гласную букву 
«я».
- Откройте 
тетрадь, 
запишите число.
- Возьмите 
четвертую букву 
в слове лагерь, 
первую букву в 

1.Разбирают 
словарные слова.
2.Записывают 
слова.

- лагерь.

- лестница.

- магазин.

- месяц.

3.Прописывают 
узор с буквами.

4.Отвечают на 
вопросы.

- это часть речи, 
которая обозначает 
признак предмета.
- какой? Какая? 
Какие? Какое?
- с именем 
существительным.

Предм
етные:
Знать 
орфог
раммы
в 
словар
ных 
словах
.
П: 
уметь 
осозна
нно и 
произ
вольн
о 
строит
ь 
речево
е 
высказ
ывани
е в 
устно
й 
форме
.

Презентация
Слайд 2
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слове лестница, 
вторую букву в 
слове магазин, 
третью букву в 
слове месяц, и 
ставьте с ними 
узор.
2.Проверяет 
знания 
учащихся об 
имени 
прилагательном
.
Что такое имя 
прилагательное?

- На какие 
вопросы 
отвечает?

- С какой частью 
речи может быть 
связано имя 
прилагательное?

III.Постанов
ка учебной 
задачи (4-5 
мин)

Выявлен
ие места 
и 
причины 
затруднен
ия, 
постанов
ка цели 
урока

Словесный: 
подводящий 
диалог.

Ф

1.Формулирует 
с учащимися 
тему и цели 
урока.
- Вы, наверное, 
уже догадались 
какова тема 
сегодняшнего 
урока?
- Какие цели мы 
поставим на 
урок?

- Какой план для 
достижения 
результата мы 
составим на 
урок?

1.Определяют 
тему и цели урока.
- тема урока: имя 
прилагательное.
- узнать об имени 
прилагательном как
части речи. 
- 1) Выполним 
практическое 
задание и выведем 
правило.
2) Выполним 
задания, используя 
правило.
3) Выполним 
самостоятельную 
работу.
4) Подведем итоги 
урока.

П: 
самос
тоятел
ьное 
форму
лиров
ание 
цели и
темы 
урока.

Презентация
Слайд 3,4

IV.Открыти
е нового 
знания (7-8 
мин)

Построен
ие детьми
нового 
способа 
действий 
и 
формиров
ание 
способно
сти к его 
выполнен
ию

Частично-
поисковый 
метод.
Словесный: 
учебный 
диалог.
Морфологич
еский: 
разбор 
упражнения.

Ф

1.Предлагет 
учащимся 
сформулировать
пробное 
действие.
- Какое действие 
мы можем 
сформулировать, 
используя 
правило? 

- Посмотрим на 
задание 172 и 
определим, 

1.Формулируют 
пробное действие.
- смогу ли я видеть 
работу имени 
прилагательного в 
упражнениях.

Предм
етные:
вывед
ение 
прави
ла что 
такое 
имя 
прила
гатель
ное.
Л: 
прояв
ление 

Презентация
Слайд 5-12
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какими же 
функциями 
обладает имя 
прилагательное?

- Что обозначает 
имя 
прилагательное?
- Какую 
функцию 
выполняет имя 
прилагательное 
для нашей речи?
- А теперь 
проведём игру 
«Кто больше?». 
Я называю 
категорию, ваша 
задача записать 
как можно 
больше 
прилагательных, 
характерных для 
неё.
Вкус:
Цвет:
Звук:
День:
Время:

- небо, дуб, пух.

- признак предмета.
- оно делает её 
эмоционально-
окрашенной.
2.Записывают 
прилагательные.

поним
ания 
цели 
задани
я и 
выбор 
спосо
бов 
выпол
нения;
П: 
анализ
, 
синтез
, 
сравне
ние, 
обобщ
ение, 
аналог
ия.

V.Первично
е 
закрепление
(4-5 мин)

Усвоение 
нового 
способа 
действий

Словесный: 
учебный 
диалог.
Морфологич
еский: 
выполнение 
задания.

Ф

Ф

1.Предлагает 
задание на 
отработку 
правила.
- Следующее 
задание 174 на 
странице 98.

- Какое задание 
нужно 
выполнить?

- Проверяем!

- Следующее 
задание – 
обратное 
первому, вам 
нужно придумать
название групп и 
распределить 
слова:

Пальчиковая 
гимнастика.
Маша варежку 
надела: «Ой, куда
я пальчик 
дела? Сжать 

1.Выполняют 
задание.

- нужно 
распределить слова 
в группы по их 
значению и 
разобрать 
выделенные слова 
по составу.

Предм
етные:
уметь 
распре
делять
имена 
прила
гатель
ные 
по 
групп
ам.
П: 
выпол
нение 
действ
ий по 
алгори
тму.

Презентация
Слайд 13,14
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пальцы в 
кулачок.
Нету пальчика, 
пропал, в свой 
домишко не 
попал». Все 
пальцы 
разжать, кроме 
одного.
Маша варежку 
сняла: 
«Поглядите-ка, 
нашла! Разогнут
ь оставшийся 
согнутым палец.
Ищешь, ищешь и
найдешь, 
здравствуй, 
пальчик, Сжать 
пальцы в 
кулачок.
как живешь?

3.Выполняют 
пальчиковую 
гимнастику.

VI.Самостоя
тельная 
работа с 
самопровер
кой (4-5 
мин)

Интери
оризаци
я нового
способа
действи
й, 
индивид
уальная 
рефлекс
ия 
достиже
ния 
цели, 
создани
е 
ситуаци
и успеха

Практический
: 
самостоятель
ная работа.

И

П

1.Предлагает 
задания для 
отработки 
нового знания.
2.Контролирует 
выполнение 
задания.
3.Организует 
проверку 
задания.
- Проведем 
небольшую 
проверку и 
выполним тест, 
он состоит из 5 
вопросов.
1. Имя 
прилагательное 
обозначает:
А) Предмет
Б) Действие
В) Признак 
предмета
2. Найдите ряд, 
где перечислены 
только имена 
прилагательные
:
А) Белый, 
нежный, снег
Б) Яркий, 
красивый, мягкий
В) Юла, красная, 
быстрая
3. Найдите 
наиболее 

1.Выполняют 
задание.

2.Выполняют 
взаимопроверку.

Предм
етные:
знать 
и 
уметь 
выдел
ять 
имя 
прила
гатель
ное; 
П: 
выпол
нение 
действ
ий по 
алгори
тму;
Л: 
контро
ль, 
оценк
а.

Презентация
Слайд 15

53



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

подходящее имя 
прилагательное 
к имени 
существительно
му МЕДВЕДЬ:
А) Нежный, 
аккуратный
Б) Бурый, 
свирепый
В) Светлый, 
солнечный
4. Какой вопрос 
будет 
правильным 
ОКНО (       ) 
ПРОЗРАЧНОЕ
А) Какое?
Б) Какой?
В) Что?
5. Напишите 3 
прилагательных
к слову ШКОЛА
- Обменяйтесь 
карточками и 
проверьте работу 
соседа.

VII.Включе
ние в 
систему 
знаний, 
повторение 
(7-8 мин)

Включе
ние 
«открыт
ия» в 
систему
знаний, 
повторе
ние 
ранее 
изученн
ого

Сло
весн
ый: 
учеб
ный
диа
лог
Пра
ктич
ески
й: 
запо
лне
ние 
пам
ятки
.

Г

1.Повторение изученной темы.
- Мы с вами изучили новую часть 
речи – прилагательное.
- Я предлагаю выполнить вам 
задание в группах, вам нужно 
вставить в текст имена 
прилагательные, чтобы получился 
смысл:

- Проверяем ваши тексты.

1.Выполня
ют 
задание в 
группах.

2.Читают 
получивш
иеся 
тексты.

Предм
етные:
уметь 
подби
рать 
имена 
прила
гатель
ные к 
имени
сущес
твител
ьному.
П: 
анализ
, 
синтез
, 
обобщ
ение, 
аналог
ия.

Презентация
Слайд 16-18

VIII.Рефлек
сия 
деятельност
и

Самооц
енка 
результа
тов 
деятель
ности, 
осознан
ие 
метода 
построе

Сло
весн
ый: 
учеб
ный
диа
лог

1. Подводит итоги урока.
- Какова была тема сегодняшнего 
урока?
- Что нового вы узнали?
- У вас на партах лежат 
микрофоны. Скажите, зачем нам 
нужны микрофоны в нашей 
обычной жизни?
- Верно! Я предлагаю записать 
послание на этих микрофонах, 

1.Отвечаю
т на 
вопросы, 
оценивают
свою 
деятельно
сть на 
уроке.
- тема 
урока: имя 

Л: 
самоо
ценка.

Презентация
Слайд 19-20
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ния, 
границ 
примене
ния 
нового 
знания

Ф

И

которое вы сможете донести до 
других.
1- материал был понятен, я 
справился со всеми заданиями, 
трудностей не возникло.
2- были небольшие трудности, но я 
справился с заданиями.
3- материал был непонятен, были 
трудности, ничего не сделал.
Выберите цифру, в зависимости от 
того, как вы работали на уроке, и 
запишите это послание на 
микрофон.

прилагател
ьное.
- имя 
прилагател
ьное 
украшает 
нашу речь 
и делает её 
эмоуиональ
ной.

-  чтобы 
нас лучше 
слышали.
2.Выбира
ют 
послание 
и 
записыва
ют его.

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЕРЖАНОВА МЕНСУЛУ ГУМАРОВНА
Математика пәні мұғалімі

БҚО, Орал қаласы «Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған
облыстық арнайы кешен мектеп-интернат-колледжі»

Инклюзив  —  сөзі  латын  тілінен  аударғанда  «өзімді  қосқанда»  ал,  ағылшын  тілінен  аударғанда
«араластырамын»  деген  мағынаны  білдіреді.  Инклюзивті  білім  берудің  мақсаты:  Ерекше  білім  берілетін
балаларды  қалыпты балалармен бірге білім беру. Яғни адамның жынысына, дініне, шығу тегіне қарамастан тең
құқылы жеке тұлға ретінде білім беру жүйесі болып табылады. Инклюзивті білім беру- мүмкіндігі шектеулі
балаларды оқытып-үйретудің бір формасы. Жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі  шектеулі  оқушыларды
бірлесіп( интеграциялы түрде) оқуын ұйымдастыру  боп табылады.

Қазақстан  Республикасының  11.07.2002  жылғы  «Кемтар  балаларға  әлеуметтік-медициналық-
педагогикалық-психологиялық түзеу арқылы қолдау туралы» № 343 заңы бойынша ПМПК сыныптары үйден
оқыту, үйден әлеуметтік көмек көрсету, көмекші бағдарлама, арнайы (ПДТ) бағдарлама бойынша 5 түрлі куәлік
беру ережелерін және мүмкіндігі  шектеулі  балаларды қорғау,  қамқорлау,  диагнозын анықтау,  емдеу,  оңалту,
тәрбиелеу, оқыту, қатарға қосу мәселелері бойынша жаңадан шыққан заң, қаулы, ереже тәртіптерінде қаралған.

Инклюзивті  білім беру – ерекше мұқтаждықтары бар балаларды жалпы білім беретін  мектептердегі
оқыту үрдісін  сипаттауда  қолданылады.   Инклюзивті  оқыту –  ерекше білім  берілетін  балалардың  қалыпты
дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген
оқыту жүйесі.

Инклюзивті оқыту біріктірілген ( оқушы қалыпты балалар сыныбында –тобында оқиды және дефектолог
мұғалімнің жүйелі көмегін алады) , жартылай ( жеке балалар күннің жарты бөлігі арнайы топтарда, ал екінші
бөлігі)  қарапайым топтарда өткізіледі. 

Уақытша арнайы топтардағы бала бірлескен серуендерді, мерекелерді, сайыстарды, жеке істерді, өткізу
үшін біріктіріледі.Толық дамуында ауытқулары бар балалар балабақшаның, сыныптың, мектептің қарапайым
топтарына енгізіледі, мамандардың бақылауы бойынша түзету көмегін ата-аналар көрсетеді.  

Ерекше білім беру балалардың дүниетанымын кеңейтуді, олардың сезіне білу тәжірибесін байыта түсуді,
балалардың сөйлеу және ақыл – ойының дамуын, танып білу әрекетіне дайын болуын қамтамасыз етеді. Оларды
қоғамдық  пайдалы  өмірге  бейімдеу,  азаматтық  қасиеттерін  қалыптастыру.  Бұлардың  бәрі  дефектіге  сәйкес
деңгейде,  соған  тән  әдістемелермен  жүргізіледі.  Тәрбиенің  бұл  түрі  тек  педагогтармен  ғана  емес,  арнайы
логопед, психолок, дәрігер, әлеуметтік педагог, мамандардың көмегімен жүзеге асырылады. Баланың қоғамға
пайдалы азамат болып өсуіне көптен-көп септігін тигізетін пәндердің бірі – бейнелеу, қол еңбегі. Бұл пәндердің
әр сыныпқа арнайы жеңілдетіп жасақталған бағдарламасымен жүргізіледі. 
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Мұндағы негізгі  мақсатымыз даму деңгейі  шектеулі  балалардың ой-өрісін,  түсінігін,  ұғымын,  сөйлеу
тілін дамытады. 

Математика сабағында төменгі сыныптарда (2,3,4) 100-ге дейінгі сандар арасын қосу, азайту амалдарына
есептер шығарту, сандарды салыстыру, теңестіру тақырыптары бойынша тапсырмаларды түсіндіру жұмыстары
жүргізіледі. Ал жоғарғы сыныптарда (5,6,7,8) математикадан кестелік көбейту, қосындыны санға көбейту, бөлу
амалдарын орындау, көпбұрыштардың, шаршының қабырғаларын өлшеу, периметрін есептеу оны шығару.

Ана тілі сабағында ертегілер, әңгімелер, мақал-мәтелдер, ал қазақ тілі сабағында дыбыс, әріп, буын, сөз,
сөйлем, дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратуды үйрету. Жоғарғы сыныптарда дара және күрделі сөздер,
сөйлем мүшелері,  етістіктер,  зат  есімнің  септелуі,  тағы сол сияқты.  Қазақ тілі  пәні  бойынша бағдарламада
көрсетілген тақырыптарды меңгерту.

Дүниетану  сабағында  да  қоршаған  орта  туралы  бағдар-  ламадағы  барлық  тақырыптар:  техникалық
құрлыс ой мен еңбек, мәдени тарихи мұралармен таныстыру.

Дене шынықтыру сабағының бала денсаулығындағы ақаулықтарға тигізетін пайдасы мол. Жеңіл дене
жаттығулары  секіру,  тізбек  құру,  гимнастикалық  жаттығулар,  бір  қатарда  қойылған  заттар  арасымен  жүру,
қимылды  ойындар.  Күнделікті  сабақ  арасында  баланың  ойлауын  дамыту  үшін,  дидактикалық  ойындар  да
өткізіледі. “Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрау”, “Жоқ сандарды тап”, “Не қалай дыбыстайды
?”, “Сөз ойла, тез ойла”, “Кім тапқыр ?”, “Ұйқасын тап”.

Инклюзивті оқыту-барлық балалардың мұқтаждығын ескеретін ерекше қажеттілігі бар балалардың білім
алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің  дамуы.  Инклюзивті  білім беру балалардың оқу үрдісіндегі
қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады.

Егер  инклюзивті  оқытудың  оқыту мен  сабақ  беруге  енгізілген  өзгерістері  тиімді  болса,  онда  ерекше
қажеттіліктері  бар  балалардың  жағдйын  да  өзгереді.  Инклюзивті  білім  беруді  ашқан  мектептерде  оқыған
балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіндік алады.

Инклюзивті  оқыту балаларды  жалпы  білім  беру үрдісіне  толық  енгізу  және  әлеуметтік  бейімделуге,
жынысына, шығу тегіне, дініне қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға ата-аналарын белсенділікке
шақыруға балалардың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның
балаларды жас ерекшеліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған
тиімді саясат.

Денсаулығына  байланысты  үйден  оқитын  оқушыға  математика  пәнінен  ақпараттық  технологияны
тәжірибеде қолданудың екі бағытын айқындауға болады.

1. Жаңа тақырыпты өту барысында формулалар, дәлелдеулер, сызбаларды, графиктерді слайдпен көрсету
уақытты үнемдеу.

2.  Орындалған  тапсырманың  дұрыстығын  оқушылар  өздері  компьютер  арқылы  тексереді.   Бұл
ақпараттық технология мүмкіндіктерін қолдана отырып пәнге деген қызығушылығын арттырып, сөздік қорын
дамыту, өз қабілетін жақсы жаққа дамытуға мүмкіндік тудырады.

Математика болғандықтан оның есептерді шығарып, логикалық қабілетін,  функционалық сауаттылығын
дамытуын,  содан  кейін  есептердің  мазмұнын  түсіну  өте  қажет.  Сонымен  қатар  математика  пәніне
қызығушылықты арттыру үшін бірнеше компьютерлік бағдарламалар, электрондық оқулықтар  пайдалану өте
тиімді. Ғылыми техниканың жылдан – жылға жедел дамуына байланысты білім беруде компьютер, ғаламтор,
бейне,  мультимедиялық презентация немесе анимациялық суреттер  түрінде ойлау қабілетін қалыптастыруға
болады.  Жаңа  технологияларды  пайдалану  оқушының  білімін  көтеруге  үлкен  ықпалын  тигізеді  және
оқытушының уақытын үнемдейді.

Жаңа ақпараттық құралдарды  қолданғанда күтілетін нәтижелер:
- даму мүмкіндігі шектеулі оқушыларға білімді жеңіл меңгеруге көмектеседі;
- оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады;
- сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады;
- оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді;
- оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;
- өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастырады.
- бірлескен әрекеттің түрлерін ұйымдастыру арқылы топтық орта құру.

Сонымен қатар әр түрлі бағытта оқытуды және сабақ беруді өзгерту мүмкін. Олар сабақтан тыс уақытта
жоспарлауға сондай-ақ сабаққа дайындалуға, оқушылардың зейінін аударуға және ынталандыруға ақпараттарды
көрсетуге, уақытты тиімді пайдалануға қолайлы.

Математика пәні бойынша өткізілген математикалық жарыстарға интеллектуалдық ойындарға, сыныптан
тыс шараларға, фокустарға, викториналарға, "софизмдарға" жиі қатысып, қызығушылық танытады. 
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Мұнда  оқушы  қатарлас   сыныптастарымен  өз  пікірін  айтып,  өзгелерді  тыңдай  отырып   білімін
толықтырады,  өз  ойын  ортаға  салып  көзқарасын  білдіреді.  Осындай  әдіс-тәсілдер  оқушының  көңіл-күйін
көтеріп, басқалармен өзін тең  дәрежеде ұстап, өзін еркін сезінуге, басқа балалармен жақсы қарым-қатынаста
болуға жетелейді.

Оқушының білімін анықтау мақсатында сандар қатарын толықтыру тапсырмаларын, оқушы ойын дамыту
кезінде тиісті амал таңбасын табу, шыдамдылығы мен логикасын шынықтыру үшін "судоку" сандар тізбесін
толтыру ойынымен айналысады. 

Сыни тұрғыдан ойлау қабілеті технологияның «Кубизм», «Блум таксономиясы», «Джигсо», «Синквейн»,
«Ассоциация»  т.б  стратегияларын  қолданып,  денгейлеп  оқыту  технологиясы  бойынша,  оқушының
денсаулығына байланысты  А, В деңгейдегі  жеке тапсырмалар құрастырылады.

Әр  сабақта  суреттерді,  сызбаларды,  кестелерді  пайдалана  отырып  «Айырмашылығын  тап»,
«Сәйкестендір»,   «Артығын  тап»,   «Жалпы  қасиетін  тап»   ойындары  арқылы  математика  сабағына
қызығушылығын  оятамын,  математикалық  ұғымдарымен  таныстыру  мақсатында  «Домино»,  «Бинго»,
«Ребустарды шешу»  ойындарын ұйымдастырылады.

"Жай бөлшек" тақырыбын түсіндіру барысында оқушылар толық затты тең бөлікке бөлу арқылы болатын
үлес  туралы  алғашқы  көріністі  5-сынып  математика  сабағында  алуға  болады.  Толықты  тең  бөлікке  бөлуді
бастамас бұрын, оқушыларға сол жүйнені жасауды қажет екеніне жеткізу керек: "Сенде бір ғана алма бар. Саған
қонаққа досың келді, сен алманы досыңмен бірге жегің келеді. Бұл жағдайда не істейсің?" Оқушы жауап береді:
"Алманы ортасынан бөлу керек". Оқушылар толықты тең екі бөлікке бөлгенде, оның екінші үлестері тең, әр
түрлі толықтарды бөлуден алынған жартылар тең емес. Ол, үшін, мысалы, бір оқушыға көк шеңбер, ал басқа
оқушыға кіші қызыл шеңбер беріліп және оларды тең екі бөлікке бөлу қажет. 

Қорытындылау мақсатында мынадай сұрақтар беріледі.
- Қанша жарты шықты? Бір шеңберлердің жартылары тең бе? Екінші үлестерің тең екенін көрсетіңдер.

(Оқушылар  шеңбердің  жартыларын  бір-біріне  теңестіреді.  Көк  пен  қызыл  шеңбердің  жартыларын
салыстырыңдар. Қай шеңбердің жартысы үлкен? Неліктен?) Жаңа тақырып бойынша "Жай бөлшек" туралы
түсінік қалыптасады.

Алгебра  пәні  бойынша  түрлі  мысалдар  беру  арқылы  логикалық  ойлау,  тез  жүйрік  есептеуге
дағдыланады.  Мысалы:  Тынық  мұхитының  аралында  үлкен  тасбақалар  өмір  сүреді.  Олардың   үлкендігі
соншалық,  тіпті  балалар олардың қауырсындарына отырып сырғанай  алады.  Бұл тасбақалардың аты келесі
мысалдарда жасырынған. Есептерді шеше отырып,  тасбақаның атын анықтаңдар.

Үй тапсырмасын тексеру барысында  "Диалогтық сұрақ "  әдісі  арқылы топтарға сұрақтар мен қатар
сұрақтардың жауаптары таратылады. Оқушылар сұрақтың жауабын тауып,  лезде жауап  береді.  Оқушыларға
"Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу" тақырыбы бойынша төмендегідей сұрақтар берілді.

- Қандай теңдеулерді сызықтық теңдеу дейміз?
- Қандай теңдеу түрлерін білесіңдер?
- Теңдеу шешімі дегеніміз не?
Оқушыларды  қызықтыру  үшін,  ойға  шақыру  "Видео"  немесе  ойын  әрекетті  көрсету  арқылы  сабақ

тақырыбы анықталады, бағыт беретін үлестірмелі тапсырмалар таратылады.
Жаңа тақырыпты өз беттерімен ашуда оқушылар "Үшбұрыштар" тақырыбы бойынша постер қорғауда

Заманбек  қызығушылық танытып, суретті өзі салды.
Геометрия  сабағында  "Үшбұрыштар  түрлері"  сыни  тұрғыдан  ойлау  жобасының  стратегияларын

қолданып оқушының қызығушылығын ояту үшін "Бермуд үшбұрышының" сиқырлығы және қорқыныштығы
туралы  әнгіме  айтылып,   "Бермуд  үшбұрыш"  туралы  интернеттен  мәлімет  жинауға  тапсырма  берілді.  Бұл
оқушының танымдық шығармашылығын дамытады.

Сабақтың қорытынды бөлімінде "Сөйлейтін таяқ" ойыны арқылы кімнің қолына таяқ түссе, сол сөйлейді
немесе  есептің  шығару  жолын  түсіндіреді.  Бұл  ойын  оқушылардың  сабаққа  ынтасы  мен  белсенділігін
арттырады.   Сонымен қатар әр түрлі деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың алған білімдерін тексеру,
ережелерді айта білу, есептерді шығару барысында қолдана біледі.

Оқушыға  түрлі  әдіс-тәсілдерді  тиімді  пайдалана  отырып,  өз  бетімен  тапсырмаларды  орындауда,
қателіктерін табуға және оларды жоюға мүмкіндік береді.

Сондықтан  да  инклюзивті  білім  беруде  ақпараттық  -  коммуникациялық  технологияларды  мүмкіндігі
шектеулі  балалардың  жас  ерекшелігіне  сай  дайындап,  пайдаланып,  пәндер  бойынша  бағдарламаларын
құрастырып, түзете- дамыту жұмыстарын жүргізсе, мүмкіндігі шектеулі жандардың заман талабына сай тұлға
қалыптастыруға септігі зор екендігі белгілі.

Инклюзивті оқытуда мұғалім оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес  оқыту мен оқу туралы білу және
жаңа технологияларды игеріп, оқушы танымы мен қызығушылығын арттырып, ақпараттық–коммуникативтік
технологиялардың келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін
дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 
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ОРАЛ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНДЕ ОҚУ ІСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

МАСАЛИМОВА РАЙГУЛЬ САХЫПКАЛИЕВНА
Бірінші санатты директордың оқу ісі жөніндегі басшының орынбасары

Физика және информатика пәндерінің жоғары санатты оқытушысы
БҚО, ӘББ «Орал политехникалық колледжі» МКҚК 

Орал  политехникалық  колледжі  –  Батыс  Қазақстан  облысындағы 1956  жылдан  бері  құрылыс  саласы
бойынша  мамандар  дайындаушы  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  көне  оқу  орындарының  бірі.  
Орал политехникалық колледжінде 600-ге жуық білім алушы мемлекеттік тапсырыс негізінде Ғимараттар мен
құрылыстарды  салу  және  пайдалану,   Автомобиль  жолдары  мен  аэродомдар  құрылысы  және  пайдалану,
Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және   пайдалану, Дәнекерлеу ісі, Элекромеханикалық
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандықтары бойынша еңбек нарығындағы
жоғары сұранысқа ие құрылыс мамандықтары бойынша білім алуда.

Орал  политехникалық  колледжінің  материалдық-техникалық  базасы  заманауи  құралдармен
жабдықталған облысымыздағы бірден бір білім ордасы. Бүгінгі студент, ертеңгі маман, заманауи жабдықтарды
оқу процесіне енгізу нәтижесінде нарық сұранысына  жауап беретін, бәсекеге қабілетті жұмыс кадр даярлап,
кәсіби  құзыретті  маман  қалыптастыру  біздің  басты  мақсатымыз!
Колледждің инфрақұрылымына спорт залы, 250 орындық асхана, акт залы, 25 орындық оқу залы бар кітапхана,
медициналық кабинет, 24 пәндік сынып және 9 өндірістік оқу шеберханасы кіреді. 

Cпорт залында студенттердің сабақтан тыс дайындалатын жаттығу залы бар, колледж аумағында "Street
Workout" спорттық алаңы салынды. Колледждің оқу ғимараты мен шеберханалары интернетке толық қосылған.
Компьютерлік  кабинет саны 2, LSD панельдермен және мультимедиалық стендтермен жабдықталған бөлмелер
-5,  интерактивті  тақтасы  бар  аудиториялар-11  және  3D-үлгідегі  интерактивті  панельмен  -3.   «Жас  маман»
жобасы аясында 33 компьютер, 8 ноутбук, 17 моноблок және сәйкес лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз
ету сатып алынды. Жеке инвестор «Болашақ-Т» ЖШС есебінен 150 орындық бес қабатты жатақхана салынуда.
2022 жылдың мамыр айында қолданысқа беріледі.

Колледждегі оқу кабинеттердің заманауи техникалық құралдармен жабдықталуы теориялық сабақтарды
өткізуге, студенттерге толыққанды білім беруге, пәнге деген қызығушылығын арттыруға мол мүмкіндік береді.
Атап айтқанда, «Өңдеу жұмыстарының арнаулы технологиясы» кабинетінде 3D модельдеу компьютері және
принтерімен  жабдықталған.  Бұл  кабинетте  білім  алушылар  компьютерлік  бағдарламалармен  белгілі  бір
құрылыс  құрылымдарының  қаңқасын,  материалдар  пішінін  модельдеп,  принтерден  шығару  арқылы
практикалық  дағды  қалыптастыра  алады.  Сонымен  қатар,  «Еңбек  қорғау»  кабинеті  геодезиялық  өлшеу
құралдарымен жабдықталды. Бұл кабинетте құрылыс бағытындағы пәндерді оқыту кезінде студенттер нивелир,
тахеометр  құралдарын  қолдана  отырып,  бұрыштарды  өлшеу  және  геодезиялық  желілерге  негіздеме  жасау
арқылы  деформацияны  қадағалау,  жазықтық  және  көлбеу  беттерінің  биіктігі  бойынша  өлшеу  жұмыстарын
жүргізеді. Пластмасса дәнекерлеуші зертханалық кабинетінде студенттер пластмассамен пісіру жұмыстарының
түрлерімен біріктіруді толық меңгере алады. Сондай-ақ «Электрмонтаждаушы» зертханасында білім алушылар
термосезімтал кварц резонаторында оқытушының көмегімен виртуалды жұмыстар атқара алады.

Химия, биология, физика кабинеттері де зертханалық жұмыстар жүргізу үшін толық жағдай жасалды.  
Кабинеттердегі  интерактивті тақталар, LSD панельдер мен мультимедиалық подиумдар оқытушыларға сабақ
өткізу кезінде мол материал беруге, презентация, бейнероликтер көрсетуге, ал студенттерге жан-жақты білім
алуға қолайлы. 

Қазіргі таңда экономикамыздың дамуының негізгі принциптері, өндіріс орындарының заман талабына
сай,  жаңа  технологиялармен  жабдықталуы,  өндірістің  қарыштап  дамуы  және  отандық  өнімдердің  бәсекеге
қабілетті  дайындалып,  нарықтағы  сұранысқа  ие  болуы.  Аталған  жағдайларға  байланысты  өндіріс  орнын
дамытудың негізгі мәселесі білім стандарттары негізінде нормативттік регламент құжаттары бойынша, білікті
және білімді техникалық жабдықтарды толық меңгерген мамандар дайындау.

Инновациялық  даму  үшін  техникалық  кадр,  орта  кәсіптік  маман  дайындау  стратегиясы  маңызды.
Дегенмен елімізде өндіріс орындары орта кәсіптік білімді жұмыс күшіне зәру, техникалық кадрларға мұқтаж.
Сондықтан кадрлар дайындау жүйесін реформалау арқылы еліміздің экономикалық қуатын арттыруға болады.
Оқу ісінің ұйымдастырылуы оқу процесінің негізгі формасы болып табылады. 

Оқу ісінің  ұйымдастырылуы   –  оқу  процесінің  уақытпен  шектелген  ұйымдық  бірлігі,  оның  қызметі
аяқталған оқу мақсатына (толық немесе ішінара) қол жеткізу болып табылады. Бұл жоспарлауда оқытушының
шығармашылық  көзқарасын  және  оны  жүзеге  асыру  барысында  үлкен  шиеленісті  талап  ететін  оқу-тәрбие
процесін  ұйымдастырудың  бір  түрі.  Студенттердің  аудиториялық  және  сабақтан  тыс  өзіндік  жұмыстарын
ұйымдастыруға көп көңіл бөлінеді.
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Сыныптан тыс өзіндік жұмыс түрлері және оны орындауға қажетті сағат саны оқу пәндерінің, пәнаралық
курстардың және кәсіптік модульдердің жұмыс бағдарламаларында айқындалады және мақсатқа байланысты.
Тәжірибелік сабақтар оқу іс-әрекетінің бір түрі ретінде студенттердің лекцияда және өздік жұмыс процесінде
алған білімдерін бекіту және тереңдету,  теориялық білімдерін  практикалық есептерді  шешуде қолдана білу
дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізіледі.

Практикалық сабақтың негізгі кезеңдері:
• сабақтың мақсаттарын және оны орындау жоспарын анықтау;
• практикалық іс-әрекетке қажетті теориялық білімді өзектендіру;
• практикалық әрекеттердің алгоритмін құру (оқытушының практикалық дағдыларды көрсетуі;
• студенттермен практикалық дағдыларға еліктеу;
• студенттердің өзіндік жұмысы;
• алынған нәтижелерді жалпылау және жүйелеу (қорытынды бақылау);
• практикалық сабақтың қорытындысын шығару және студенттердің жұмысын бағалау;
• үй тапсырмасы.

Зертханалық  сабақтар  студенттердің  зерттеу  объектілерімен  және  зертханалық  құрал-жабдықтармен
жұмыс  істеу,  тәжірибелік  жұмыстарда  қолдану,  алынған  мәліметтерді  өңдеу  және  талдау  дағдыларын
қалыптастыруға арналған. Консультациялар (жеке және топтық) студенттерге пән бойынша өздік жұмыс үшін
анықталған мәселелерді зерделеуге және оның орындалуын кезең-кезеңімен бақылауға, сондай-ақ емтиханға
дайындық кезеңінде көмек көрсету мақсатында өткізіледі.

Жалпы  білім  беретін  және  кәсіптік  бағдарламаларды  жүзеге  асыра  отырып,  колледж  студенттердің
бейіндік дайындығын ескере отырып, оқу бағдарламаларын әзірлейді.

Оқытушылардың  оқу-тәрбие  жұмысын  жоспарлаудың  негізі  –  жылдық  оқу  жүктемесін  есептеу.
Директордың  бұйрығымен  оқытушыларға  оқу  жоспарлары  құрастырылады,  оқу  пәндері  және  кәсіптік
модульдер жылдық оқу жүктемесіне сәйкес бекітіледі.

Бұйрыққа қосымша оқу жоспарларының көшірмелері, алдағы оқу жылына оқу үдерісінің кестелері қоса
беріледі. Оқу жүктемесінің есебін директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары жәнепәндік - циклдік комиссия
төрағалары колледжде белгіленген нысан бойынша жүргізеді және директордың бекітуіне ұсынады. 

Жылдық  оқу  жүктемесі  негізінде  оқу  жұмыс  жоспарларына  сәйкес  оқытушылар  оқу  жұмыс
бағдарламаларын  жасайды.  Оқу  іс-әрекетінің  бір  түрі  ретінде  оқу  жұмыс  жоспарларында  көзделген
студенттердің  өздік  жұмыстары  оқытушының  тікелей  араласуынсыз,  бірақ  оның  басшылығымен  жүзеге
асырылады.

* * * * *

КОЖАХМЕТОВА АЙГЕРИМ ЖАКИПОВНА
Ақтөбе облысы «Ойыл аудандық білім бөлімі» ММ

«Сапақкөл орта мектебі» КММ. Тәрбиеші

Сынып:  Даярлық тобы
Пәні: Өзін-өзі тану.
Тәрбиеші: Қожахметова.А.Ж.
Тақырыбы: Сүйіспеншілік отбасыма
Оқыту мақсаты: Балаларға отбасы туралы түсіне алады, өз жанұясы туралы әңгіме айта алады. Жаңа сөздерді 
меңгереді.
Дамыту мақсаты: Ауызша сөйлеу дағдыларын дамытады. Ойын арқылы есте сақтау қабілеті, қарым қатынас 
дағдыларын дамытады.
Тәрбиелеу мақсаты: Сабақта өзін ұстау, әдепті болуға тәрбиелеу. Отбасына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Сабақ түрлері: жаңа сабақ
Әдіс - тәсілдері: 
Сұрақ жауап  
4К Коммуникативтілік
Сыни ойлау,
Топтық жұмыс
 Бала үні
Көрнекілік құралдар: суреттер, слайд
Құрал жабдықтары: Доп, шарлар, қима суреттер, таяқшалар,т.б
Сабақ барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі:
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1. Амандасу, сабаққа дайындықты тексеру.
2. Тіл дамыту. Отбасы мүшелерін қайталау. Сұрақ - жауап. 

II. Негізгі кезең:
Шаттық шеңбері:
Балалар ендеше дөңгеленіп отыра қалайық,барлығымыз күн шуақтай болып жарқырап,әдемі болып отырмыз.
-Ендеше бір-бірімізге жақсы-жақсы тілек айтайық
-Жарайсыңдар балалар.

  
-Енді,барлық тілектерімізге қол шапалақтап қояйық.
-Балалар өзін -өзі тану сіздерге сыйлық беріп жіберді,бұл тек қана сыйлық емес, тапсырмасы бар екен.
-Қараңдаршы бұл жүрекше,біздің бір мүшеміз.Яғни жүрекше арқылы біз ұнайтындарымызды жақсы көріп 
тұрамыз. Балалар сүйіспеншілік сөзін естігенде-, көз алдымызға,кім және нелер елестейді.Мен сол сөздерді 
жүрекшеге жазып қойдым
-Кәнекей балалар сөздерді оқып,өз сүйіспеншіліктеріңді айтып беріңдер.

-Жарайсыңдар балалар.

    
Балалар күн әлемі бізге шуағын ,мейрімін шашып тұратыны бәрімізге мәлім,сол сияқты адамның жүрегі 
сүйіспеншілікке толы болса,ол өмірімізге күн шуағын шашып  бізге сән береді.
-Балалар сабағымызды бастамас үшін дәйек сөзімізді анықтап алайық .
Олай болса бәріміз «Мозайка» әдісі құрастыру арқылы  белгілі бір сурет шығару керек.
-Жарайсыңдар балалар
Тақтаға назар аударайықшы.
Бұл суретте кімдердің суретін көріп тұрсыңдар?

           
- Иә, бұл суретте сүйіспеншілігі мол, бір - біріне ыстық ықыласпен, аялы сезіммен қарап отырған дастархан

басындағы отбасы мүшелерін көріп отырмыз.
Екінші суретте бесікті тербеткен ананың суретін көріп тұрмыз.
Бір қолымен бесікті,бір қолымен әлемді тербеткен-Ана.
Ананың құдіретті де мейірімді аялы алақанының сезімі шексіз.
Балалар анаға деген сүйіспеншіліктерің мол болсын. 
-Жарайсыңдар балалар
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III. Отбасы туралы тақпақтар айту
Мақсаты: Балаларды тапқырлыққа, есте сақтау қабілетін дамытуға баулу.

Анель.
Аяулы ана қымбаттым
Ұйқынды бөліп түн қаттың
Нәрін берді ақ сүтін
Құшағында гүл бақтың

Айсана.
Армандарға жетерміз
Құстай ұшып кетерміз
Ыстық құшақ анашым
Сізді бақытты етерміз

Альфинур
Әкем менің ардақты
Алтыннан да салмақты
Қиын-қиын жолдардан
Қорықпаймын ол барда
Әке деген ардақты ат
Өтемін оны ардақтап.

Әли.
Үнемі ақыл беретін,
Мен үшін әкем бәйтерек.

Әкенің алып тәрбиесін,
Азамат болып өсемін.
Мұхаммедияр
Аға деген,
Іні деген –
Бір-біріне туысқан.
Аға деген,
Іні деген
Жаралғандай құрыштан.

Ислам
Әпкетайым ұзақ болсын өмірің,
Қуанышқа толсын сенің көңілің.
Тірегімсің арқа сүйер қашанда,
Аман болшы, әпкетайым бауырым.

Ерасыл.
Аташым менің тірегім.
Көп еді- ау сенің тілегің.
Атыңды сенің  ардақтап,
Жүремін әр кез мақтанып.

IV. Сергіту сәтті:
Ойын сұрақ: " Көңілді доп"- Отбасы мүшесін ата.
- Отбасында кімді жақсы көресің?
- Отбасында кімге сыйлық жасайсың?
- Анаңа қалай көмектесесің?
- Үйге қонақ келгенді ұнатасың ба?
- Дастархан басында өзіңді қалай ұстайсың?
- Үйдегі ініңе, қарындасыңа қалай көмектесесің?
- Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы.

V.-Балалар отбасы болып біз қайда тұрамыз?
-Әрине  үйімізде тұрамыз, ендеше таяқшалар арқылы үй құрастырып шығарайық.  

Қорытынды: Біз бүгін өзімізге ең жақын, ең қымбат отбасымыз туралы әңгімеледік. Біз оларды жақсы көруді, 
сыйлауды, көмектесуді үйрендік. Отбасы ең жақын адамдардың ошағы екенін білдік. Ойын ойнадық. Бүгінгі 
сабаққа өте жақсы қатысып, сұрақтарға жауап бере білдіңдер. Бәріміз бірге отбасымызға тілек сөздер айтып, 
бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз!
Балаларды бағалау
Рефлексия: Үй құрастыру

Бағалау.
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САТЫБЕКОВА АСЕЛЬ ЕРИКОВНА
Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Бетқайнар ауылы 

№ 7 Бетқайнар колледжі. Ағылшын тілі пән оқытушысы

Unit:  3: Virtual reality. School:  Betkaynar college 7

Date: May, 16-21 Teacher name: Satybekova Asel
 Course: 1 Number present:

Theme of the lesson Virtual reality

Learning objectives(s) 
that this lesson is 
contributing to

11.L2  understand specific information in unsupported extended talk on a wide range of
general and curricular topics, including talk on a growing range of unfamiliar topics 
11.W6 develop with minimal support coherent arguments supported when necessary by 
examples and reasons for a wide range of written genres in familiar general and curricular 
topics
10.W2 write independently about factual and imaginary past and future events, activities 
and experiences on a wide range of familiar general and curricular topics

Lesson objectives All learners will be able to:
 Revise the structure of an essay and complete the task with a sample answer with 
mixed up sentences 
Most learners will be able to do:
 Find discourse markers in the essay
   Identify synonyms in the essay
Some learners will be able to do:
 Write a cohesive essay 

Assessment criteria Formative assessment by observation

Value links Intercultural awareness; collaboration; responsibility; transparency. 

Cross curricular links Social studies. 

ICT skills Internet resources, laptops, computer, interactive board 

Previous learning This is the first lesson

Plan

Planned timings

2 minutes

Planned activities 

Students are introduced with a topic and objectives for the lesson
Writing Task 2 Advantages & Disadvantages essay 

Get students to complete tasks from Handout 1 (practice Advantage & 
Disadvantages essay) tasks.

Teacher makes a revision on Writing task 2  (Advantage and Disadvantage 
Essay) and gives instructions how to do Task #1
Students look through the suggested structure and complete 
the task with a sample answer with mixed up  sentences.  Students are to 
match the sentences below to the suggested structure. 
This exercise will help Students to understand the structure.

Resources

PPT slide 1
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5 min

30 min

Teacher instructs how to deal with sample analysis tasks
Students are to answer the following questions. 
 1) Were all parts of the question addressed? Comment your answer. Yes / 
Students’ own answers.
2) Is it fully developed answer? Yes.
3) Highlight or underline Linking words/Sentence connectors/ Discourse 
markers in the essay :

With regards to
However

The problem is that
For instance

To sum up
In order to

Firstly
This may lead to

4) Lexical Resource. Can you identify any synonyms in the essay above?
a. Prolific use
b. Stab
c. Impact  
d. Adequate precautions 
e. Severity 
Students are to write their own essays on the given topic.
Differentiation: For less able Students teacher can hand out leading ideas.

PPT Slide 2

Handout1 
practice 
Advantages& 
Disadvantages 
essay

Handout 2

3 min Plenary
Learning objectives are shown at the the end of the lesson and clarified.
 learners reflect on their learning:
 What has been learned
 What remained unclear
 What is necessary to work on
Home task : Write an Advantage & Disadvantage essay.

Slide 1

Additional information

Differentiation – how do you plan to give more 
support? 
How do you plan to challenge the more able 
learners?

Assessment – how are 
you planning to check 
learners’ learning?

Health and safety rules are 
checked

Differentiation is provided by individual support 
(Teacher supports each of the students)

Formative assessment 
by observation how 
students can tackle the 
writing task2.

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? 
Did all learners achieve the LO? 
If not, why? Did my planned differentiation work well?  Did I stick to timings? 
What changes did I make from my plan and why? 

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:

2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: 

2:
What have I learned from this lesson about the class or achievements /difficulties of individuals that will 
inform my next lesson?

63



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

МАЗМҰНЫ

• БЕРДЕШОВА РОЗА ӨТЕГЕНОВНА
• ЖАҚСЫЛЫҚОВА ӘЛИЯ БЕКБОЛАТҚЫЗЫ
• СЕРГАЗИЕВА АЙНАГУЛЬ НАСИПКАЛИЕВНА
• НУРГАЛИЕВ МАРАТ РАКИМОВИЧ
• ОСПАНОВ САЯТ МОЛДЫБАЙҰЛЫ
• БАБАКОВА ЗАИРА ЖЕНИСБЕКОВНА
• МАРАТОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА
• АБИЛКАСИМОВА ГУЛМИРА БАЛТАБЕКОВНА
• СМАГУЛОВА БАЯН КАЙРАТОВНА 
• ПЕРНЕШОВА НАҒИМА ЖАҚЫПОВНА
• УАЛИХАН ЕРЛАН МАРАТҰЛЫ
• БАЛДАНОВА МАРАЛ БЕКБОЛАТҚЫЗЫ
• САРМАНТАЕВА КАРИМА
• АСИЛБЕКОВА САПАРКУЛЬ БЕГАЛИЕВНА
• КАСИМОВА ДАРИХА САПАРХАНОВНА
• БАЗАРБАЕВА АЙНҰР СМАЙЛҚЫЗЫ
• ЮЖАКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
• КРАСНОБАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
• ТАСИМОВ ГАЛЫМ ГАЙНИЕВИЧ
• БАЙЗАКОВА ГАЛИЯ АБДРАШИТОВНА
• ТУЛЕГЕНОВА САЛТАНАТ ГИЗАТОВНА
• БЕГЕНОВ САЛАУАТ КАЙЫРЖАНОВИЧ
• ДОСАЛИЕВА ГУЛЬСАЙРАН ПАЗЫЛОВНА
• ЕРЖАНОВА МЕНСУЛУ ГУМАРОВНА
• МАСАЛИМОВА РАЙГУЛЬ САХЫПКАЛИЕВНА
• КОЖАХМЕТОВА АЙГЕРИМ ЖАКИПОВНА
• САТЫБЕКОВА АСЕЛЬ ЕРИКОВНА
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