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Мен – жаңа ғасыр педагогімін
БЕРДИЕВА РАИСА ЭСЕНГАЛЫЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім
беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
«Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді.
Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады»
«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш
отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен
үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол.
Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі
Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне
икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен
өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер
Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық
соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі
мен үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45
минуттық білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман
желкені салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп
болды.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мектеп ұжымындағы
әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік,
еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі
ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді,
көңілін таба білуді үйрендім Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол
болған еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа
ұмтылып, ақпарат ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр
оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік
мақсаттарға жетелеу.
Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен
үшін биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің.
Ал сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да
қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол.
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Осындай жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің
бойына ұлттық рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ
оқыту, тәрбиелеу барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің
мойынына жүктелетін міндет зор. Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының
алдында тұрған басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде
ұстаздар қауымы үстелдің бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай,
бақылаушы, жазалаушы, тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші,
зерттеуші, шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын.
Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең
білу барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық
тәжірибеде тиімділікке қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын жеті
модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және
алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын
тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағытбағдар беремін, ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз
пікірлерін айтып, ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер
мен тәсілдер заман талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма ұнайды.
Жаңа ғасыр педагогі, бұл – рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі
жетілдіріп және де рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді.
Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар
және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде
жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде
қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы Генри
Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға
болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдістәсілдерге сүйенемін.
Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар күтеді және олардың
сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды
талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін
барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды»
оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық
болашақ мамандарын даярлаймын.
Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім
көзі болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы
оқу үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені
жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады.
Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме
сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын, сабаққа
дайындыққа шығармашылықпен келемін.
Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын!
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«Қош келдің, Наурыз!» .Міржақып Дулатұлы
РАМАЗАНОВА АЙНУР РАМАЗАНОВНА
Атырау қаласы. №7 М.Әуезов атындағы орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі.
Білім беру ұйымының атауы
Пәні:
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сынып: 4

Әдебиеттік оқу

Қатысушы
Қатыспағандар
лар саны:
саны:
«Қош келдің, Наурыз!» .Міржақып
Сабақтың тақырыбы:
Дулатұлы.
4.1.1.1. Шығарманың мазмұнын
Оқу бағдарламасына сәйкес
толық түсіну, кейбір тұстарын
оқыту мақсаты:
нақтылау, оқиғаның себеп-салдарын
анықтау үшін сұрақтар қою және жауап
беру
1.Шығармашылық жұмыс
Сабақтың мақсаты
дағдыланады.
2.Өз ойын білдіреді.
Сабақтың барысы
Саб
Педагогтің әрекеті
Оқу
Б
Ре
ақ тың
шы ның ағалау сурста
кезеңі//у
әрекеті
р
ақыты
Ұйы
-Сәлеметсіздер ме, оқушылар!
Қ
мдастыр
-Көңіл-күйлерін қалай?
Сәлемет Б.
Әд
у
сіз дер
1- ебиетті
Психологиялық ахуал
ме!
10
к оқу
туғызу.
бағала оқулығ
“Сиқырлы қапшық” әдісі
арқылы оқушылар бір-біріне жақсы Өте
у
ы
тілек айту арқылы жағымды ахуал
жақсы,
қалыптастырады.
керемет!
Мақсаты: Оқушылар бойында
идея немесе тілек білдіру, тыңдау
Оқу
дағдыларын дамытуға бағыттау,
шылар
сондай-ақ барлық оқушыларды
3
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қатыстыру арқылы оқыту
жағдайларын теңестіру.
Тиімділігі: Оқушыны бірбіріне тілек айту арқылы
жақындастырады, көңіл -күйін
көтереді, бауырмалдығын оятады.
Топқа бөлу: Оқушылар
«Ұшақ билеттері» әдісі арқылы
топқа бөлінеді.
І топ «Бауырсақ»
ІІ топ « Бешбармақ»
Үй тапсырмасын сұрау:
Өтк
ен
білімді
еске
түсіру

Қап
шық
ішіндегі
сөздер
арқылы
мақсаты
нда тілек
айтады.

Б.
110
бағала
у

Оқу
шылар
топқа
бөлінеді. Б.

«Қалташадағы сұрақтар»
әдісі Әрқайсысы қағаз қиындысына
өзі білгісі келген немесе өзі жауап
бергісі келген сұрақтарды жазып,
қалташаға салады. Араластырылған
сұрақтар еркін түрде қатысушыларға
Оқу
таратылып беріледі. Әркім өзіне
шылар
түскен сұрақтарға жауап береді.
үйге
берілген
тапсырм
Дескрипторлар:

Өткен тақырыпты еске аны
түсіреді.
сұрақтар

Өз ойларын толық
арқылы
жеткізеді .
жауап

Бір –бірін толықтырып береді.
отырады .
Тақырыпты ашу: Оқушыларға
интербелсенді тақтадан видео
Оқу
көрсетіледі, сол арқылы тақырыпты шылар
ашып мақсаты жарияланады
видео
.«Наурыз туралы аңыз»
арқылы
мульфильмін көрсету.
тақырып
Жаң
Мультфильмде ты
а білім
«Наурыз туралы
ашады.
аңыз» айтылады.
Оқу
4

Қ

Қ
1-

10
бағала
у

Дә
Қ
Б.
1-

п
тер,оқу
лығы

10
бағала
у
Ай
тылым
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Наурыз қарияның сөздерін мұқият
тыңда.
Сабақтың мақсатын және
тақырыбын айту.
«Ой қозғау» айдары
«Тыңдалым» дағдысы
«Наурыз- думан» әнін тыңдап,
өз ойыңмен бөліс, тыңдаған ән
сөзінде наурыз мерекесі қалай
сипатталған?
Дескриптор:

Оқушылар өз ойларың
толық жеткізе алады.

шылар
тақырып
пен
мақсатпе
н
танысад
ы.

дағды
сы
қалып
тасады.

Қ
Б.
1Ән 10
арқылы бағала
тақырып у
туралы
мағлұма
ттарды
толықты
ра ды.

Айтылым дағдысы бойынша
« Қаламгер айдары »
тапсырмасын айтады.
1-тапсырма:
Автор танысу мақсатында ең
алдымен «Жасырын бейне» әдісі
арқылы ақын суретін пазл беріліп,
Оқу
оны құрастырады.
шылар
( М. Дулатұлының өмірі мен
шығарма
шығармашылығы жайлы
ны
мағлұматтар жинақтау)
тыңдау
Міржақыпарқылы
Дулатұлы
Аты-жөні
айтылым
1885 – 1935ж.ж
Туған жылы
мен
Қостанай облысы
Туып-өскен
тыңдалы
Жангелдин ауданы
Қызбел
жері
м
ауылы
дағдысы
Қ
«Азамат»,«Терме»,
Шығармалары
н
Б.
«Оян, қазақ»
1ақын қалыпта
Ақпарат
с тырады 10
бағала
Мақсаты:Авторға қатысты
Бері у
мәлімет алады;
лген
Тиімділігі: Барлық автордың
тапсырм
шығармашылығымен толық
а
танысады.
5
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тапсыр
ма
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Саба
Дескриптор:
қ тың

Оқушылар кестені
ортасы
талдау арқылы автормен танысады;
Оқылым дағдысы
«Түсініп оқы» айдары
«Наурыз» өлеңі
а)іштей оқу
ә) тізбектей мәнерлеп оқыту
Наурыз мерекесін біздің қазақ
халқымыз ерекше тойлайтынын
білеміз. Толығырақ білу үшін
Міржақып Дулатұлының «Наурыз»
туралы мәліметімен танысамыз.
Өлеңнен түсінгені туралы
«Қызғалдақ» әдісі арқылы жеткізеді.
Сұрақтарға жауап береді

бойынш
а мәтінді
оқиды.
Өзіндік
ойын
тұжыры
мдайды.
Оқып,
танысқа
н
кеңестер
ді
басшыл
ық қа
алып,
сұрақтар
ға жауап
береді.

Қ
Б.
110
бағала
у

Қ
Б.
Дескритор:

Оқушылар сұрақтарға
жауап береді;

Оқушылар шығарма
ойымен толық танысады.
«Жаңа сөздер сандығы»
айдары
Қостанып – қос тігу (жұмыс
басындағы баспана)
«Құра» айдары бойынша
«жыл құстары» түсіндермесінің
тіркесін жазып, ойларын білдіреді.
Дескриптор:

Оқушылар «жыл
құстарын» ажырата үйренеді;
Сергіту сәті. «Қара жорға» биі
«Айтылым» дағдысы
«Білгенге маржан» айдары
Наурыз туралы берілген мәтінді
оқып «Көршінмен бөліс» әдісі
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бойынша қасында отырған
көршісімен бар білгенімен бөліседі.

аны
орындай
ды.

Дескритор:

Жұптық жұмыс арқылы
ұйымшылдықпен шығарман мұқият
түсінеді.
Мақсаты: Жұптық жұмыс
арқылы мазмұнын ашады;
Тиімділігі: Айтылым дағдысы
қалыптасады.
«Ойлан» айдарына
Берілген кестеден сөздерді
тауып боя.
Л
С
О
Р
И Н К
Б
Ү П
С
Ү Т
М
Сер
И Р
Б
У
Г
Ұ Р
Д
Е
Ұ
Н З
Т гіту
А Т
Р
Ы П П Асәтін
Й Д
Ш А
Қ
С
Ожасайды
.
Сүрі ет, бидай, тары, су, сүт,
тұз, бұршақ.
Оқу
Бұл нелердің атауы?
шылар
Бір сөзбен қалай атауымызға
жұптық,
болады?
топтық
Неше түрлі тағам берілген?
тапсырм
7 түрлі тағам дегенде, біздің
есімізге қандай ұлттық тағам түседі? алары
орындал
Наурыз көже қандай мерекеде
ады
дайындалады?
«Жазылым» дағдысы
«Орында» айдары бойынша
берілген тапсырманы орындап
жазады.
1.Қою әріппен берілген
сөйлемнің мағынасын сызба немесе
Кері сурет арқылы бейнелеңдер.
байла
2.Оқушының жазғанына қара.
ныс
Көп нүктенің орнына тиісті сөзді
қойып оқы.
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Мақсаты: Сөздің мағынасын
толық түсініп, оны жеткізе біледі;
Тиімділігі: Жазылым дағдысы
қалыптасады.
Дескриптор:

Көп нүктенің орнына
тиісті сөзді қояды;

Кес
темен
жұмыспе
н
орындал
ады

қатысу
белсен
ділігін
е қарай
бағала
йды.
Қ

«Киіз үйлер» рефлексиясы

Сұр
ақтарға
жауап
береді.

Б.
110
бағала
у

Оқушылар сабақтан алған
әсірлерімен бөліседі.
Жаз
ылым
дағдысы
мен
жұмыста
нады
О
қушы
лар
бірбірінің
сабаққ
а
қатысу
белсен
ділігін
Оқу е қарай
шылар
бағала
кері
йды.
байланы
с береді.
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06.05.2022 ж. № T00012
Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны
ТУЛЕГЕНОВА АРАЙЛЫМ МЫРЗАБАЙҚЫЗЫ
Қызылорда қаласы Көмекбай Қаракөзов атындағы №235 орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың
бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында:
«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру
жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын
жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі
оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін
жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін
меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен
зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген.
Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды
болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім
саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым
бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін
өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі.
Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық
экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030
стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен
және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне
кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта
білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының
Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – білім
беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген.
Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін, ең
алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына
үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру
жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің өткені мен
бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға
негіз болады.
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Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің
қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне
байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі
өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің
мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар
алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды
меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын
білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.
Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл,
ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім
алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын
жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін
арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша
жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. Қазіргі білім
беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа
айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің
шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза
алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде
қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи қоғамның зиялы
азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және
жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай
алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту
ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты - жоғары білімді,
шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру
кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұрғысынан
ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ
дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған
міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады.
Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы
дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас
ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны
білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін
нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр
оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады.
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Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу
үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг
жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту
мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл
білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық
құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру
үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы өзінөзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп,
әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс
жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен мазмұнына
сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін қалыптастыруға
себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің
барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен оқушылардың оқу
жетістіктерін салыстырылады.
Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік
Ел» идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер,
зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі.
Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық
патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда қарым-қатынас
жасай алуға үйрету болып табылады.
Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық
мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты
үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін
ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада
көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – негізгі
білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп отырған
және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру ұлттық
құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл
жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - жиһанкез Шоқан
Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен
азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің үшінші
жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім дағдыларымен
және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін ынталандырушы күш болып
табылады.
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Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын
жаңа құрылымы болып табылады:
1. Пәннің маңыздылығы;
2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;
3. Үштілділік саясатты іске асыру;
4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;
5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер;
6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет;
7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі;
8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;
9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары;
10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.
Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге
түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында
шәкірттердің жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті
болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел
боламыз. Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме
пайдамды тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.
Негізінен жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған
бағдарлама екендігіне көз жеткіздім.
Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде.
Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының
парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың
талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып,
ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл
үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады.
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен
озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның,
қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді.
Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз
үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай
еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады.
Елді өсіретін де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді
пайдалана білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай
қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып,
өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты
ұстаз болайық.
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11.05.2022 ж. № T00043
Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері
КУНЧИНОВА САЛТАНАТ НУРЛАНКЫЗЫ
ШҚО Күршім ауданы, Қаратоғай ауылы
«Қаратоғай орта мектебі» КММ. Физика пәні мұғалімі
Бөлімі:

Тербелістер және толқындар

Педагогтің аты-жөні:

Кунчинова Салтанат Нурланкызы

Сыныбы: 9
Сабақтың тақырыбы:
Оқу бағдарламасына
сәйкес оқу мақсаты:
Сабақтың мақсаты:

Саб
ақ кезеңі
Сабақ тың
басы
2
минут
Үй
тапсыр
масы
3
минут

Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
Математикалық және серіппелі маятниктердің
тербелістері
9.2.5.6 әртүрлі тербелмелі жүйедегі тербелістің
пайда болу себептерін түсіндіру;
9.2.5.7 маятниктер тербелісі периодының әртүрлі
параметрлерге тәуелділігін зерттеу
-Маятник түрлерін ажыратып, формулаларын
біледі. -Формулаларды түрлендіріп,есептерді шығара
алады.

Сабақтың барысы:
Педагогтің іс-әрекеті
Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен сәлемдесу,
оқушыларды түгелдеу.
Оқушылардың сабаққа
дайындығын тексеру.
Оқушылардың назарын сабаққа
аудару.
Формулаларды қайталау,
жаңа сабаққа бағыттау.
Тербеліс периоды
Жиілік формуласы
Циклдік жиілік

Оқушыны
ң
ісәрекеті
Оқушылар
өткен тақырып
сұрақтарына
жылдам жауап
береді.
Үй
тапсырмасына
берілген
формулаларды
көрсетеді.
Бүгінгі
тақырыппен
танысады.
Оқушылар
бейнебаянға
13

Бағалау
Дескрип

Ресу
рстар

Оқул
тор;
ық,жұмы
-Үй
с дәптері,
тапсырмасын слайд.
а берілген
1
формулалард слайд.
ы дұрыс
2
айтады.
слайд.
3
Жалпы
слайд.
балл-2
4
слайд.
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Математикалық
3
маятник тербелісінің периоды
минут
Бейнекөрсетілім:
«Математикалық маятниктер»
Саб
Математикалық маятник
ақ тың
деп созылмайтын салмақсыз
ортасы
жіңішке ұзын жіпке ілінген
кішкентай ауыр шарды айтады.
.

1Тербеліс периоды маятник ұзындығына тәуелді болады.
2 Маятниктің тербеліс периодының еркін түсу үдеуіне
тәуелді болады

Серіппелі маятниктің
тербеліс периоды тек жүк
массасы мен серіппенің
қатаңдығына тәуелді болады

T=2π√m/k
Маятниктердің
тербелісінің графигі синусоида
немесе косинусоида түрінде
болады.

назар
аударады.

Оқушылар
бүгінгі
күнді
дәптерлеріне
белгілеп, жаңа
тақырыпты
жазады.

Оқул
ық,
жұмыс
дәптері,
слайд,
көрнекілі
ктер.

Оқушылар
көрсетілген
формулаларды
дәптерлеріне
жазып алады.

5
слайд
Дескрип
тор;

-Есептің
6
берілгенін
слайд
және шығару
жолын дұрыс
жазады
7
Жалпы слайд
Оқушылар балл- 2
тақтада
көрсетілген
8
есептідәптерле
слайд
ріне жазады.
Дескри
Оқушылар птор:
берілген
-Есептің
есептерді
берілген
шығарады.
шартын
Оқушылар дұрыс
жұмыс
жазады
дәптеріне
-Есептің
жұптық жұмыс шығару
Оқул
есептерін
жолын дұрыс ық,
шығарады.
жазады
Жұм
Оқушылар
Жалпы ыс
бір-бірінің
дәптері,
балл- 2
14
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дәптерлерін
тексереді.
Оқушылар
өздеріне
таратылған
құралдар
арқылы
маятник жасап
және де сол
маятниктің
көмегімен есеп
құрастырып
шығарады.

Оқулықтан 157-беттегі
26 жаттығудың 1 есебін
шығарып көрсету.
Берілгені; Қатаңдығы
160Н/м серіппеге ілінген
массасы 400г жүктің тербеліс
жиілігін анықтаңдар.
Жеке жұмыс:
1. Қатаңдығы 93,2 Н/м
серіппеге ілінген массасы
1,97кг жүктің тербеліс тербеліс
периоды мен жиілігі неге тең?
Жұптық жұмыс:
1. Ұзындығы 2м маятник 1
сағатта 1268 рет тербеледі.
Ауырлық күшінің үдеуін
табыңдар.
2. Қатаңдығы 0,5к Н/м
серіппеде тербеліп тұрған
жүктің амплитудасы 6 см, ең
үлкен жылдамдығы3 м/с болса,
оның массасы неге тең?
Топтық жұмыс:
Математикалық
және
серіппе маятнигін құрастыру,
осы маятниктің көмегімен есеп
шығару.
Саб
Оқушылар
Тест тапсырмалары:
ақ тың
1.Дененің тепе- теңдік берілген тест
соңы.
күйінен ең үлкен ығысу тапсырмаларын
шамасы?
орындайды.
а) амплитуда б) жиілік
в) пероид
Реф
2.Дене қозғалысы жуықтап
лек сия қайталанатын
ең аз уақыт
аралығын......
15

Дескри
птор;
Оқушылар өз
қолымен
белгілі бір
уақыт ішінде
маятник
құрастырады
-Есептің
шартын
дұрыс
орындайды
Жалпы
балл-3

Үлес
тірмелі
тапсырма
лар

Дескрип

Үлес
тір ме
стикерлер

тор
-Тест
тапсырмалар
ын дұрыс
орындайды
-ХБЖ
өлшем

Көрн
екілік
құралдар,
жіп,
маятникс
ызғыш,сх
ема,
қайшы,
парақ
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а) амплитуда
б) жиілік в) пероид
3.Бірлік
уақытта
тербелістердің саны
а) амплитуда б) жиілік
в) пероид
4.Тербелістердің периоды
Бағ ХБЖ өлшем бірлігі?
алау
а) с б) Гц
в) м
5.Тербеліс
жиілігінің
Үй өлшем бірлігі
тапсырм
а) с б) Гц
в) м
асы
6. Дене қозғалысының
сипаты
қандай
физикалық
шамаға тәуелді?
а) үдеуге
б)
жылдамдыққа в)
күшке
7.
Тербелмелі
қозғалыстардың
негізгі
ерекшелігі
а) периодты б) периодсыз
с) үдеуге тәуелді
Жауаптары: 1 а 2. с 3.б 4.а
5.б 6. с 7.а

бірліктерін
біледі
Жалпы
балл- 2
Оқул
ық,
Баға
Жалпы
сабақты
бағалау
критерийлер
бойынша ең
жоғарғы
10 балл

26-жаттығу, есеп 1
157-бет.
Сабақ соңында әр
тапсырманың бағалау
критериилері бойынша жалпы
баллдық жүйемен бағалау
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лау
парақшал
ары
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14.05.2022 ж.

№ T00058

География пәні сабақтарында оқушылардың
шығармашылық қабілетін дамыту
АБИЛЬДИНОВА АЙНАГУЛ БОРАНБАЕВНА
Нұр-Сұлтан қаласы
Мұстафа Шоқай атындағы №51 мектеп-гимназиясының
география пәнінің мұғалімі
Қaзaқстан Pеспубликасының бүгінгі таңдағы білім жүйесінің негізгі
стратегиялық мақсаты: жоғары білімді, бәсекелестікке қабілетті, шығармашыл
жеке тұлғаны қалыптастыру. Сондықтан педагогикалық үрдістегі басты міндет
білім дамытушылық сипатта болуы тиіс. Көптеген педагог-психологтар
оқытудың дамытушылық рөлін зерттеп, оны ғылыми түрде жаңа әдіс-тәсілдерді
пайдалану арқылы жетілдіруге атсалысуда. Осыған орай Ж.Қараев, М.Монахов,
Ф.Я.Вассерман, М.Жанпейісовалардың жаңа технологияларын толық меңгеріп,
тиімді пайдалана білген жөн. Шәкірттің білім дәрежесіне қарап, ұстазын
бағалауға болады деген ұлағатты сөз бар.Әрбір ұстаз кәсіптік білімін шыңдай
түсетін, сондай-ақ білім берудің жаңа технологияларын тиімді пайдалана алатын,
өзінің нақты мақсатын айқын көре алатын әлемдік ақпараттық қоғамның
толыққанды мүшесін қалыптастыра алатын кәсіби шебер болуы керек.Қазіргі
кезде білім берудегі негізгі мақсат – жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім, іскер,
өзіндік ой талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру.Оқушылaрдың білім сапасын көтеру әрбір сабақта қолданатын
оқытудың жаңа формалары мен техникаларыоқушылардың пәнге деген
қызығушылығы, ізденімпаздығын байқау қабілеттерін жетілдіруге, білім
сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Жаңа технологияларды оқытудағы негізгі
мақсат баланың ашылмаған қабілетін ашу дамыта оқыту белсенділігін, арттыру
өзіне деген сенімін арттыру, іздендіру қосымша пәнге қызығушылығын арттыру.
Мұғалімнің міндеті пәннің ғылыми сипатын арттырып , білім беруде тек мәлiмет
жиынтығын меңгертумен шектелмей, терең білімді, ізденiмпаз, баpлық ісәpекеттерде, шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыдан болмысын таныта
алатын жеке тұлға тәрбиелеу. Мұның бәрін жүзеге асыратын мұғалім сабақтың
сапалы болуының толып жатқан шарттары, әдіс тәсілдері бар. Соның бірі оқушылармен жүргізетін шығырмашылық жұмыс. Шығармашылық дегеніміз адамның белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғары формасы. Ж. Дистервег
«жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін
ізденуге жетелейді» - дейді.
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Шығармашылық іс әрекеттерді дамыту арқылы оқушылар бойында
мынадай қасиеттер қалыптасады:
 бір-біріне жолдастық, достық қарым-қатынасы арта түседі.
 Бір-біріне бар ынта-жігерімен көмектеседі.
 өз білімімен жолдастарының білімін саралай бағалай білуіне толығырақ
мүмкіндік туады.
 Оқушылардың өзіндік шығармашылығын байқатады.
 Жаңа тақырыпты оқушылар шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен
меңгереді, көптеген қосымша әдебиеттермен жұмыс жасайды.
 Оқушының өз бетімен жұмыс істеуі, баланың мінез-құлқына, яғни тиянақтылыққа тәрбиелеп, жауапкершілігін оятады.
Балаға тиянақты білім беру арқылы шығармашылық пен ізденімпаздыққа
баулу әрбір пән мұғалімінің міндеті. Бұл тұлғадан алғанда менің мақсатын,
оқушыларға үздіксіз білім алуға, өз беттерімен білім жинақтап өмірге
бейімделуіне жағдай жасау. География өте қызықты, жан-жақты пән. Оқушылар
бойында пәнге деген қызығушылығын ояту мақсатында мынадай әдістәсілдерді қолданып жүрмін.
1.
Махмудовтың проблемалық әдісі.
Мәселен, тақырып бойынша сұрақ қою, жаңа сабаққа бала ойын аудару,
ал соңында эвристикалық әділ қолданылады, яғни оқушының өзіне ереже
шығарту арқылы сабақ қорытылады.
Мысалы:
Ауаның жер бетіне таяу қабаты көп жылынып ,биіктеген сайын неге
төмендейді? Себебі
Немесе Таудың басы күнге жақын,бірақ неге тау басында қар мен мұз жатады
үнемі
Себебі.
2.Жұптық оқыту әдісі.
Баланы бір-біріне тексерту, бірінің білім деңгейін біріне бағалату,яғни
оқушыларды өзара байланыстыру мұны 9-10 сыныптарда,кескін картамен
жұмыс істеу кезінде «өзіңді-өзің және жолдасыңды тексеру » тапсырмаларында
іске асыруға болды.
3.Көп деңгейлі тапсырма беру әдісі.
Оқушының қабілетіне байланысты жеке де жалпылама да жүргізуге болады.Бұл
әдісті Қазақстанда өңдеп, зерттеуші- Ж.Қараев.
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы 1998-1999 оқу жылынан бастап
мектептің барлық сатысына,барлық пәндерге еніп,оқу үрдісін жандандыруға
үлкен үлес қосып келеді.
Профессор Ж.Қараевтың деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы жаңаша
өзгерген мақсатпен оқушылардың өздігінен танып, іздену іс-әрекеттерін
меңгертуді талап етеді.
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Бұл технологияда бірінші орында оқушы тұрады және өз бетімен білім
алудағы белсенділігіне назар аударады.
Оның 4 деңгейлі әдіс бөлімі бар.
1.
Оқушылық деңгей
2.
Алгоритмдік деңгей
3.
Эвристикалық деңгей
4.
Шығармашылық деңгей.
1-деңгей. Сабақта қандай оқушы болмасын жақсы оқитынына қарамастан
жұмысты І деңгейден орындайды. І деңгейді орындаған оқушы «3» деген
бағамен бағаланады Әр бір оқушы І деңгейді орындауға міндетті және одан
жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындауға құқылы.
1.
Жаттап алуға лайықталған болуы керек;
2.
Алдыңғы сабаққа жаңадан меңгерілген білімнің өңін өгертпей қайталап, пысықтауына мүмкіндік беруі тиіс.
3.
Тапсырмлар жаңа тақырып үшін типті және өмірмен байланысты
болуы керек.
2-деңгей.Өтіп кеткен материалды реттеуге және жүйелеуге берілген
тапсырмалар, яғни, бұрынға тапсырмаларға ұқсас бірақ оларды орындау үшін
алғашқы алған білімдерін түрлендіріп пайдалану қажет болады.
2. Оқушының ойлау қабілетін жетілдіруге берілетін тапсырмалар. Оларда
біздің ұлттық ерекшелігіміз ескеріліп, танымдық және үйретілімділік маңызы
болуы шарт. Бұлар ребустар мен сөзжұмбақтар.
3-деңгей.Танымдық іздену /эвристикалық/ түрдегі тапсырмаларды орындау
барысында оқушыларға жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы білімдерін
( заңдарды шығару анықтамалар, формулалар жаттау тсс)
жетілдіріптереңдетумен қатар, тағы да жаңа білім меңгеріп өзі үшін жаңалық
ашуы тиіс. Мұндай жұмыс анализ бен синтез және салыстыру арқылы негізін
анықтау, қорытындылау сияқты ой жұмыстарын қажет етеді.
2. Өмірден алынған мәліметтер негізінде диаграмма, графиктер салу,
жергілікті жағдайда өлшеу жұмыстарынжүргізу, көрнекі құрал дайындауға
берілетін тапсырмалар.
4-деңгей.Оқушылардың жинақталған өмірлік тәжірибесі мен қалыптасқан
ұғым-түсініктерінің, қиялы мен белсенді ой еңбегінің нәтижесінде жаңашы
дүние жасап шығару.
2. Олимпиадалық есептер, тапсырмалар.
3. Берілген тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндама дайындау.
Демек, бұл тапсырмалар – оқушылардың біліктігі мен дағдыларын
қалыптастыру және оны бағалау деңгейі болады.
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«Модель жасау» әдісі
Балалардың сабаққа қызығушылығын ояту үшін, бұл кезеңде шөл дала мен
орманды даланың модельдерін жасау ұсынылады. Модель жасауға әрдайым
оңай табылатын заттар қолданылады:құм,топырақ, қатты қағаз,қағаз
кесінділері,шыны, ағаш бұтақтары,таяқшалар, тиісті ірілі-ұсақты
тастар,су,ермексаз т.б.Арнайы уақыт беріледі.
Модель жасаудың дидактикалық бағалылығы,оны оқушылар бір жағынан
көзімен көріп қабылдаса,екінші жағынан модель жасаған кезде олардың өз
беттерінше шығармашылық жасауында.
Әр топ жинаған ұпайы бойынша бағаланады.
Тірек - сызба әдісі.
Оқытуда тірек белгілерді қолдану педагогикалық жағынан өте тиімді.
Алғаш рет сызықтық хаттар ежелгі Қытай, Египетте пайда болды.
Ақпаратты айтайын деген ойды әріп емес, сызықтар арқылы жеткізу өте ерте
кездегі тәсілдердің бірі бір ғана сызу белгісі арқылы бір түсінік немесе «сөз»,
«берілген» белгіленген.
Сызықтық жазулардың тиімділігі.
1.
Тірек белгілер арқылы оқушылар алған білімдерін жүйелі түрде кері
айтып бере алады және алдарындағы сызық арқылы есту, көру, есте сақтау
қабілеті дамиды.
2.
Оқыту кезінде сызықтық бейнені қолдану үлкен ми сыңарларының
қызметін жетілдіреді.
3.
Тірек белгілер арқылы ойдағы ақпараттардың мағынасын нақтылы
бөліктерге немесе блоктарға бөлуге болады.
Мұның өзі оқу материалдарын басқаша құруға және сабақты түсіну үшін
жаттығу жұмысын жүргізуге, бекітуге арналған тақырыпты жинақталған
дидактикалық бірлік арқылы оқытуға мүмкіндік береді. Сызықтық бейнені
мұғалім тақтаға бормен сызады. Егер мұғалім өтілетін тақырып бойынша
сызықтық бейнені сабаққа дейін бөлек қағазға салып, дайындап әкелетін болса,
оны статикалық белгі деп атайды. Дидактикалық және статикалық тірек белгісі
арқылы жаңа тақырып түсіндірілген соң, оқушылар алған білімдерін бірнеше
рет мұғалімге баяндап береді.
Қандай әдіс - тәсілдерді пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі мен
мақсатқа ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшаңдығы мен еркіндігі,
шығармашылығы, көңіл-күйдің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі.
Білім негізі мектепте қаланатын болғандықтан, оқушының жеке тұлғалық күшін
дамыту, оның шығармашылық мүмкіндігінің дамуы басты рөл атқарып отыр.
Мұғалім алғашқы сабақтан бастап әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін,
ынтасы мен бейімділігін, оқу мен еңбекке ұқыптылығын ескере отырып оқу
үрдісін жүргізуі керек.
20

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

14.05.2022 ж. № T00061
Сөз және оның мағынасы
БАБАЕВА ГУЛСАРА ИКРАМОВНА
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы №19 "Шұғыла" жалпы
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Бөлім:
«Мамандықтар әлемі»
Педагогтің
Т.А.Ә. (болған
Бабаева Гүлсара
жағдайда)
Күні:
09 .12.2021 ж
Сынып: 4
Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақтың
Сөз және оның мағынасы
тақырыбы
Оқу
4.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба,
бағдарламасына
кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу
сәйкес оқыту
мақсаттары
Барлық оқушылар:
-Мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте
бойынша мәтіннің мазмұнын болжай және өз ойын дәлелдей
алады.
Сабақтың
Оқушылардың басым бөлігі:
мақсаты
-Мәтінді болжауда және өз ойын дәлелдеуде мысалдар келтіру
арқылы ойларын жеткізеді.
Кейбір оқушылар:
-Мәтінді болжауда және өз ойын дәлелдеуде өмірмен
байланыстыра отырып, өз көзқарастарын білдіреді.
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Сабақтың барысы
Сабақт
ың
Педагогтің әрекеті
кезеңі/
уақыт
Ынтымақтастық атмосфера
Басы қалыптастыру
(3минут Қима қағаздар арқылы екі топқа
)
бөлу
Сыныпты қалыпқа келтіру
-Сабағымызды бастайық.
Алдыңғы білімді еске түсіру
(ұжымда)
«Бір қадам алға...» әдісі арқылы.
Мұғалім сынып бөлмесінің
есігінен қайта кіреді. Өткен
(7мину ережелерге байланысты
т)
сұрақтар қояды. Жауап дұрыс
болса, бір қадам алға жылжиды,
қате болса, бір қадам артқа
шегінеді.
«Мағынаны ашу»
-Балалар, қазір мен қойған
сұрақтарға жауап беру арқылы
бүгінгі сабағымыздың
тақырыбын болжай алатын
боламыз.
«Таза тақта» әдісі арқылы
Балалар, бұл қандай ауыз
әдебиеті үлгісіне жатады?
1.Көз- қорқақ, қол-батыр.
Жауаптарын айтайық.
2.Табиғаттағы ауаның
қозғалысы. 3. Еуразия
құрлығының ортасында
орналасқан тәуелсіз мемлекет.
Мәтел, жел, Қазақстан сөздерін
тақтаға іледі.
-Бұл жазулар туралы не айтуға
болады?
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Оқушының
әрекеті
Оқушылар
шаттық
шеңбер
құрады
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«Антоним»

Бағалау
ҚБ:
«Мұғалім
нің
ауызша
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ы»
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ережелер
ҚБ:
бойынша
«Мұғалім
қойылған
әрбір
сұрақтарға оқушы ны
жауап береді. смайлик
Қате
арқылы
жауаптар
бағалай
түзетіледі. ды
1б

Ресурс
тар
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- Балалар, дұрыс айтасыңдар,
Ортас бұлар-сөздер. Біздің бүгінгі
ы
сабағымыздың тақырыбы- «Сөз
(30
және оның мағынасы»
минут) Өткен сыныптардан сөз
тақырыбы бойынша тағы нелер
естеріңде?
Сөз дегеніміз не?
Сөз сөзіне дыбыстық талдау
жасату (ауызша)
-Дұрыс айтасыңдар, балалар,
Қазақ тілі оқулығын бізбен бірге
оқып келе жатқан Әли досымыз
сендерге хат жазып
жіберіпті.Әлидің жазған хатын
оқып берейін.
(Ұ) «Жауабын тап» ойынжаттығу. 1-жаттығу 101-бет.
«Жауабын тап» ойынның
шарты: бағанның сол жағында
синоним, омоним, антоним
сөздері жазылған қима қағаз, оң
жағында сол сөздердің
анықтамасы берілген.Оқушылар
сұрақтың жауабын өзі дұрыс
тауып айтуы керек.
2-жаттығу 101-беттегі
«Сөздер банкісі» әдісі
Келтірілген сөздер синоним,
антоним, омоним деп жазылған
банкілерге салады.
Неліктен солай жіктегендерін
түсіндіреді.
-Бұл сөздердің қай мамандыққа
қатысы болуы мүмкін?
Дескриптор:
-Синоним, омоним, антоним
сөздерді таба алады.
-Сөздерді мағынасына қарай
жіктегендерін түсіндіреді.
Дәптермен жұмыс
23

Оқушылар
мәтел,
жел,
Қазақстан
деп жауап
береді.

Қима
қағаздағы
сөздер
ҚБ
смайлик
1б

-Сөздер деп
жауап береді.

Сөз
дегеніміззаттың,
қимылдың,
сапаның,
ҚБ:
санның
«Көңілатауы.
күй»
Дыбыстық баром
талдау-сөз трі
сөзінде 3 әріп, 1б
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Өздік жұмыс
3-жаттығу 102-бет
Дескриптор:
-Сурет пен тірек сөздерді
пайдаланады.
-2-3 сөйлем құрастырып
жазады.
-Берілген сөздер сөз
мағынасының қай түріне
жататынын біледі.
-Бірін-бірі тексеріп, бағалайды.
Сергіту сәті
ҚБ:
6-жаттығу «Ойлан, тап»
«Смайлик
ойыны (Ойынның шарты 103»
бетте
1б
Мұғалімнің сөзі:
Балалар өмірде мамандықтың
түрі көп.
Қандай
ҚБ:
мамандықтарды білесіңдер?
Өзара
Жарайсыңдар!
бағалау
Әр мамандықтың өзіндік
Дәрігер,
1б
ерекшелігі бар. Дәрігер
мұғалім,құрл 1б
адамдарды емдесе, мұғалім
ысшы,тігінші ҚБ:
Саралау
оларды оқытады, әнші ән
т.б
«Смайлик парақшал
айтады, құрылысшы үй салса,
Саралау
»
ар
тігінші киім тігеді. Тағы басқа да парақшаларға
мамандықтар туралы айта
жазады
беруге болады.
Теңізшінің кәсібі қандай екен?
Жақынырақ танысу үшін 102беттегі 4-жаттығуды
орындайық.
А) Мәтінді тізбектей оқыту
Ә) Саралау тапсырмалары
А деңгейі:
-Теңіз сөзінің бірінші әріптерінен
теңізшінің бойында болатын
қасиеттерін жазу.
В деңгейі:
Мәтіннен синонимдерді тауып
жазу.
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С деңгейі:
Мәтіндегі қарамен жазылған
сөздердің антонимін тауып,
параққа жазу.
Дескриптор:
мәтіндегі қарамен жазылған
сөздердің антонимін тауып,
жазады.
- Мәтіннен синонимдерді тауып
жазады.
-Шығармашылықпен жұмыс
жасайды

Жеке тапсырма ұсыну
Қорытынды
Симатикалық карта
Сөз
С
А
О
Соң
Сема
және оның
инон нтон мон
ы
нтикалық
мағанасы
им
им
им
(3
Оқушыла
карта
мин)
р шеңбер
ҚБ:«
Түзу +
жасап
Смайлик»
қисық
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Сұлу,әде

тұрады. Бірбіріне кішкене
допты
+
лақтырады.
Доп қолына
тиген оқушы
сабақ туралы
бір сөйлем
айтады.
+

+

мі
Кері
Қой,
байланы арық
с
Жақсы+
(2минут жаман
)
Биік,зәул
+
ім
Жаз,бұр
ыш
Үйге
«Шеңбердегі доп»
тапсыр
5-жаттығу. 103-бет
ма
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14.05.2022 ж.

№ T00053

Музыкалық тәрбие берудің маңызы
ҚАСЫМ ГУЛСАРА ӘРІПХАНКЫЗЫ
Түркістан облысы Отырар ауданы, Шытты ауылы
А. Дарибаев атындағы жалпы орта мектебінің музыка пәні мұғалімі
Әсем ән мен тәтті күйден, өнер атаудан ләззат алып, адамгершілік биік
мұраттарға ұмтылады. Оқушылардың музыканы қабылдауы негізінен мектептегі
музыка сабағында қалыптасады. Мектептегі музыка сабағының мақсаты рухани
дүниесі жан-жақты дамыған, салауатты өмір салтын берік ұстаған өз халқының
өнеріне, оның ішінде дәстүрлі музыкалық өнеріне (жыр, терме, толғау, дастан,
ән, т.б.) дұрыс көзқараспен қарайтын жеке адам тәрбиелеу болып табылатын
болса, оқушының жеке тұлға болып қалыптасуына ықпалы сөзсіз.
Музыка өнерінің мақсаты - өскелең ұрпақты терең ұлттық өнер
қазыналарымен сусындату, дүниежүзілік үздік музыка өнерінің шығармаларына
баулу, олардың әсемдік пен эстетикалық көзқарасын кеңейте отырып, оған деген
аялы қатынасын орнату. Көркем талғамын қалыптастыру, сұлулықпен әсемдік
дүниесіне өз тарапынан ойлы пайымдауларын білдіруге тәрбиелеу.
Міне, осыған байланысты жеткіншектердің музыкалық тәрбиесі әлеуметтік қоғам өмірінде маңызы арта түсуде.
Қоғам өмірінде жеткіншектердің музыкалық тәрбиесі мен білім алуында
халықтың мәдени мұрасының, кәсіби музыка үлгілерінің рөлі ерекше.
Қазіргі бүгінгі қоғамда жеткіншектерді тәрбиенің мазмұнын халықтық
ғасырлар бойы тарихи даму барысында жинаған өнер туындыларымен
сапаландыру қажеттілігі туындайды.
Музыка - қоғамдық сананың формасы ретінде адамдардың эмоционалдық
сезіміне тікелей ықпал етуші эстетикалық тәрбие құралы.
Музыкалық
шығармаларды аспаптарда ойнап үйрену, орындау
жеке
тұлғаның
эстетикалық,
эмоционалды-сезімдік, құндылықты сана-сезімін дамытып,
қалыптастырады, әсемдікті қабылдап, сезінуге талпындырады. Ол эстетикалық
тәрбиенің басты мақсаты болып табылатын жеке тұлғаның эстетикалық
талғамын, эстетикалық идеалын қалыптастырады, болмыстағы құбылыстар мен
өнер туындыларындағы әсемдікті саналы түрде қабылдай білуге үйретеді және
өздік шығарымпаздық қабілеттерін дамытады. Музыкалық шығармаларда өмір
құбылыстарының сан қырлы бейнеленуі, поэзия мен музыканың өзара
байланыста болып, бірін-бірі толықтыра келуі бала жанына жағымды ықпал
етеді. Рухани қазынаның мөлдір бастау-бұлағынан жас кезінен нәр ала білген
бала адамгершілік асыл қасиеттерді бойына сіңіріп өседі.
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Сөйтіп, қоғамдық, педагогикалық маңызы жоғары адамгершілік тәрбие
мақсаттарын жүзеге асыруға қолайлы жағдай туындайды.
Мектепте жүргізілетін музыка пәні қоғамның әлеуметтік сұранысына жауап
бере отырып, оқушыларды қоршаған ортада болып жатқан түрлі құбылыстардың
шын бейнесін танып білудегі ой-өрісін байытып, дүниетанымын кеңейтеді.
Мектептің музыка пәні – білім мен тәрбие беру не ісіндегі маңызды саланың
бірі. Сондықтан жалпы сабақтың дәстүрлі, дәстүрлі емес, сайыс, ойын,
кіріктірілген сабақ, саяхат аралас сабақ түрлерін жиі өткізу әдетке айналғаны
жөн. Заман талабына сай оқытудың жаңа технологиясын игере отырып, пән
аралық байланысқа көңіл бөлген жөн.
Кез келген сабақтың мазмұнды өтуі оның негізгі тірегі оқу бағдарламасы
екені белгілі. Оқыту, тәрбиелеу, дамыту бірлігі ретіндегі музыкалық өнертұлғаның музыкалық мәдениетін қалыптастырудағы музыкалық білім.
Оқушылар тұлғасының психологиялық қасиеттерінің ерекешеліктерін ескере
отырып, мінез-құлық пен қарым-қатынас нормаларын меңгеруде адамгершілік
түсінігін, музыкалық талғамын, ұғымын, пікірін, бағалауын және өзін-өзі
бағалауын қалыптастыру болып табылады.
Музыкамен шұғылдану барысында еңбек тәрбиесі міндеттері жүзеге
асырылып отырады. Бір жағынан, тыңдалатын музыкалық шығармаларды
қабылдау, есте сақтау қабілеттері дамытылса, екінші жағынан, ән салған
кездегі дауыс аппаратының іс-қимылы немесе
музыкалық-ырғақтық
қозғалыстар жасау сияқты еңбек процестері жүріп жатады. Бұндай ісәрекеттер
өз
кезегінде оқушылардьң ынта-ықыласымен еңбектенуін,
тәіртіптілігін, іске деген жауапкершілікті қарым-қатынасын талап етеді,
әрі тиянақтылықпен еңбек ету іскерліктерін қалыптастырады.
Ән салу, музыкалық шығармаларды түрлі аспаптарда орындау
физиологиялық процесс болғандықтан, балалардың дене тәрбиесіне,
денсаулығына жағымды ықпалын тигізеді. Осындай іс-әрекетпен жүйелі түрде
шұғылдану өкпедегі оттегі алмасуын белсендіріп, дауыс аппаратының, дем алу
органдарының шымыр да, икемді жетілуіне, жалпы денсаулығының жақсы
болуын қамтамасыз етеді. Ән салу, музыка тыңдау адамның тонусын, яғни жүйке
жүйесі мен бұлшық еттерінің физиологиялық жағдайдағы күш-қуатын
арттырады. Отырып немесе түрегеп ән салу процесінде дене бітімін, басты,
қолдарды дұрыс ұстауға дағдыландыру сияқты талаптардың қойылуы
балалардың дене қозғалысы мәдениетін қалыптастыруға көмектеседі.
Музыкалық есту қабілеттерін дамытуға бағытталған жүйелі түрде жүргізілетін
жаттығулардың да мәні зор. Ондай жаттығулар жасау барысында оқушылар тек
дыбыстардың биіктігі мен ұзақтығын, тембрін, күшін бір мезгілде немесе бір
ізділікпен сабақтаса естілетін дыбыстар кешендерін ажырату қабілеттерін
иеленеді.
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Музыкалық тәрбие – жеке тұлғаның ақыл-ойы мен дене бітімін жетілдіріп,
жан-жақты өмір тәжірибесін кеңейтуге, қызығушылық, біліктілігін және ойлау
қабілетін дамытуға, шығармашылық іскерлікке тәрбиелеуге мүмкіндік туғызады,
оқушырды халықтық музыкаға баулиды, сонымен бірге музыкалық тәрбиенің
ерекшелігі – музыка пәні арқылы сөзбен тіл жеткізіп айта алмайтын, адамның
жан дүниесіндегі құбылыстарды сезімді дыбыс арқылы беруге мүмкіндік
тудырады.
Міне, музыкалық білім мен тәрбие берудің маңызы аса зор рөл атқара
алады екен. Музыка тәрбиесі оқушыларға өнер құндылықтарын үйрете отырып,
олардың бойына адамгершілік эстетикалық мәдениетті, көркемдік талғамды,
шығармашылық қабілетті дамытады. Осыған орай қазіргі таңдағы музыка пәні
мұғалімінің де жауапкершілігінің артумен қатар, жан-жақты болуы талап етіледі.
*****
14.05.2022 ж. № T00055
Ойын кеңістігіндегі бағыт-бағдар дағдысы
МУРАТОВ СЕРИК ЖУСИПОВИЧ
Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент кенті
"Абылайхан атындағы №2 жалпы орта мектебі" КММ.
Дене шынықтыру пәні мұғалімі
Ойын кеңістігіндегі бағыт-бағдар дағдысы
Спорттық және қозғалмалы ойындар. Аяқ добы
ойыны: Допты серіктесіне беру әдістерін үйрету.
10. 2. 8. 8 Рөлдерді орындауда туындаған әртүрлі
қозғалыс контекстің жеке ерекшеліктерін қарау
Оқу мақсаттары
Спорттық ойын ережелерін және әдіс-тәсілдерін
меңгеру
Түрлі қимыл-қозғалыстарына негізделген
Сабақ
рөлдерді орындау және олардың айырмашылықтарын
мақсаттары
сезіне білу
Бағалау
Қимыл-қозғалыс рөлдерін анықтайды
критерийлері
Жаттығуларды тиянақты әрі сапалы орындайды
Оқушылар: Спорттық ойындардағы тактика мен
стратегия туралы түсініктерін көрсету, рефлексия
Тілдік
жасау, талқылау. Пәндік лексика және терминология
мақсаттар
мыналарды қамтиды: ойыншының шабуылда,
қорғаныстағы іс-әрекеті, әділ ойын, ойыншылардың
Сабақ
тақырыбы
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командадағы өзара әрекеттестігі, жарыс, ойын
кеңістігінде бағдарлау, төреші, ойыншылар,
командалық жұмыс, әдіс, тактика, стратегия, жүгіру,
бағытты өзгерту, допты алып жүру, беру, офсайт,
пенальти, бұрыштама, гол.
Талқылауға арналған сұрақтар:
- белсенді қызмет түрі дегеніміз не?
- ойын алаңында жауапкершілікті өзіне алудың
қандай тәсілі ең тиімді?
- команда ретінде ойын алаңында қалай тиімді
жұмыс істеуге болады?
- көшбасшы болу үшін қандай қасиетке ие болу
керек?
- ойыншы бірнеше рет тәртіп бұзатын болса,
қандай жаза болуы мүмкін?
- ойын кезіндегі үзілісте өзінің іс-әрекеті туралы
талқылаудың қажеті бар ма?
Ынтымақтастық: өзара жақсы қарым-қатынас
орнатады, ынтымақтастық дағдыларын
қалыптастырады, бір-біріне көмек көрсетеді.
Академиялық әділдік: бір-бірін әділ бағалайды,
идеялары мен ой-пікірлеріне құрметпен қарайды.
Өмір бойы оқу: алған білімін өмірмен
байланыстырады, кері байланыс орнатады, білім алуға
Құндылықтарды
деген сүйіспеншілікті қалыптастырады.
дарыту
Патриотизм және азаматтық борыш: отанға деген
сүйіспеншілікті, адалдықты, өз іс-әрекеттерімен
дәлелдейді.
Өзіне және өзгеге құрмет: топтық жұмыс, жұптық
жұмыс кезінде жүзеге асырады.
Еңбек пен шығармашылық: альтернатив ойынды
ұйымдастырады, ойын барысында жеңіске талпынады.
Пәнаралық
Биология, физика, математика, қазақ тілі, өзін-өзі
байланыстар
тану, музыка
АКТ қолдану
Ұялы телефон, планшет, ноутбук
дағдылары
Сабақтан тыс іс-шаралар кезінде, спорттық,
Бастапқы білім
командалық ойыныңдарында тәжирібесі бар
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Педагогтің
әрекеті

Оқушылардың
қатарда түзу тұруың
қадағалау. Келмеген
оқушылардың
себебін анықтау.
Оқушылардың
сабақтың тақырыбы
мен мақсатын
мұқият тыңдауын
қадағалау. Бой жазу
жаттығуларын
ережеге сай
орындалуын
қадағалау.

Топтардың
жұмысын талдап,
қатемен жұмысты
жүргізіңіз
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Оқу ресурстары

Ысқырық, секундомер, футбол доптары, бағаналар, алаңды белгілеу үшін фишкалар
http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B
0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&gp=813090&frc=813090&d=1912293098&
sig=fa7038c623&s=Youtube

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ
Сабақтың
Оқушының
кезеңдері
әрекеті
Дайындық
бөлімі:
Оқушыларды
қатарға тұрғызу.
Сәлемдесу.
Рапорт қабылдау.
Оқушылардың
спорттық
киімдеріне назар
аудару. Сабақтың
тақырыбымен
Сабақтың
және
басы
мақсатымен
10 минут
таныстыру.
Бағалау
критерийлерін
анықтау. Техника
қауіпсіздігін
ескерту. Бой
жазу
жаттығуларын
орындау. Тыныс
жолдарын
қалпына келтіру.
(Т, К, Ф)
Оқушылар
топтарға бөлініп,
стратегия мен
тактиканы
құрастырады.
Сабақтың
Соққы
ортасы
аймағындағы
25 минут
комбинациялар,
допқа иелік
еткен ойыншы
соққы жасауға
бос аймақта
қалады.
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(С, Ж)
«Жалаған
қимыл». Допқа
орталық
жартылай
қорғаушы иелік
етеді. Оң жақ
шеткі
шабуылшы (7),
тыл жақтан
шабуылға
жартылай
қорғаушы (6),
дайын екендігін
көріп, ортаға
қарай жалған
қимыл жасайды.
Босаған жерге
әріптесі (6)
барынша тез
келеді. Доппен
сол жақ
жартылай
қорғаушы (8).
Қарсыластың
ортаңғы бос
қорғаушысы (5)
шеткі әріптесіне
(2) көмектесу
үшін қапталға
жылжиды.
Ортаңғы
шабуылшы (9)
осы қапталға
жанында жүрген
қарсыласын (3)
өзімен апарып,
қарсы
қапталдағы
шеткі
шабуылшыға (7)

Маневр
жасаудың басты
мақсаты
қарсыластан босап
шығып, бос орынға
шығу, қарсыласты
қателестіру,
әріптесіне орынды
босатып,
«күзетшіні»
аймақтан алып
шығаруға. Маневр
жылдам, әрі
қарсылас анықтай
алмайтындай
орындалу керек
Футбол ойынында
ашық аймақтар
болмаса шабуылдау
қиын болып келеді.
Сондықтан
қорғаушылар
шабуылшылардың
маневрлерін мұқият
қарауы керек.
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немесе бір
жартылай
қорғаушыға
аймақты
босатады.

Спорттық және қозғалмалы
ойындар.
Аяқ добы ойыны:
Допты серіктесіне беру әдістерін
үйрету;
Сабақты қорытындылау:
Мақсаты: Қол жеткен нәтижелер
туралы ойлану, өзіндік талдау
жүргізуге дағдыландыру. Тақырыпты
меңгеру деңгейін анықтау.
Сипаттама: Оқушылар өз
беттерінше сабақтың басында
қойылған сұраққа жауап береді. Өткен
тақырып туралы кері байланыс беру
үшін мұғалім сұрақ қояды, оқушылар
ауызша жауап береді.
Мұғалім әрекеті: Сұрақ-жауап
Сабақтың арқылы кері байланыс жүргізеді. Сабақ
соңы
басында қойылған сұрағына әр
5 минут
оқушыдан жауап сұрайды. Жақсы
нәтижеге қол жеткізген оқушылар мен
үздіктерді атайды. Жетілдіру
жаттығуларын ұсынады.
Оқушының әрекеті: Қиын болған
немесе жүзеге асыра алмаған
мәселелер бойынша сұрақ қояды. Үздік
нәтиже көрсету үшін өзіндік ойлармен
бөліседі. Сабақ басындағы мұғалім
сұрағына жауап береді.
Бағалау: Мұғалім оқушыларына
өзіндік және бірін бірі бағалау арқылы
білім бекітеді.
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ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Саралау-оқушыларға
Бағалауқалай көбірек қолдау
оқушылардың
көрсетуді жоспарлау?
материалды
Қабілеті жоғары
меңгеру деңгейін
оқушыларға қандай
қалай тексеруді
міндет қоюды жоспарлау? жоспарлайсыз?
Саралау барысында
оқушылардың деңгейін
Оқушылар
анықтап, деңгейлері
бір-біріне кері
бойынша тапсырмалар
байланыс берді.
бердім. Сабаққа белсенді
«Қолмен белгі
қатысып тапсырманы
беру», «Бір
дұрыс орындаған
минуттық эссе»,
оқушыларды ауызша
«Ауызша бағалау»
мадақтау арқылы
әдісі арқылы
бағаладым. Деңгейі
рефлексия
жоғары оқушылармен
жасалды.
араластырып білім
деңгейлерін көтердім.

Денсаулық және
қауіпсіздік техникасының
сақталуы

Тапсырмаларды
орындау кезінде спорттық
құралдардың дұрыс
орналасуына көңіл бөлу.
Дене қыздыру
жаттығуларының
орындалуына аса көңіл бөлу,
икемділікті дамытуға
септігін тигізеді. Дене
қуатын үнемдеу шарттары.
Дұрыс тыныс алу. Сабақтың
барысында техника
қауіпсіздік ережелерін сақтау
Сабақ мақсаттары, оқу
мақсаттары жоспар бойынша
Сабақ бойынша рефлексия
нақты қойылған. Сабақ
-Сабақ мақсаттары, оқу мақсаттары дұрыс
соңында барлық оқушы оқу
қойылған ба?
мақсатына қол жеткізді.
-Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді
Сабақ соңында саралау
ме?
жүргізіліп, сабақ
-Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
қорытындыланды. Кіріспе
-Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды
бөлім 10 минут, негізгі бөлім
ма?
25 минут, қортынды 5 минут
-Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар
регламент сақталды. Сабақ
болды, неліктен?
жоспарынан ауытқулар
болған жоқ
Жалпы баға
Caбaқтың жақсы өткен eкi acпeктici (оқыту туpaлы дa, oқу туpaлы дa
ойланыңыз)?
Caбaқты жaқcapтуғa не ықпал ете aлaды (оқыту туpaлы дa, oқу туpaлы дa
ойланыңыз)
Caбaқ бapыcындa cынып туpaлы нeмece жeкeлeгeн oқушылapдың
жeтicтiк/қиындықтapы туpaлы нeнi бiлдiм, кeлeci caбaқтapдa нeгe көңiл бөлу
қaжeт?
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№ Т00052 13.05.2022 ж.ж.
МУЗЫКАНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ЫҚПАЛЫ
АЙТЖАНОВА КУРАЛАЙ БЕКБОЛОВНА
Атырау қаласы
КМҚК № 21 «Алтын кілт» бөбекжай-бақшасы саз жетекшісі
Ең алдымен музыка арқылы балаларды тәрбиелеу дегеніміз не екенін
айтпас бұрын, музыканың қандай ұғым екенін айтқанымыз жөн. Сонымен бәрін
мазалайтын сұрақтардың бірі, музыка деген не? Адам өмірінде, қоғамда
музыка қандай орын алады? Әлемнің көркем мәдениетінің ерекше форма
ретіндегі маңызы неде? Оны қалай танимыз? Осыған музыкатану жауап береді.
Музыкатану – музыка өнерді ізденуі, оның әлеуметтік – тарихи шындыққа
қатысуы, басқадай адамзат рухының мәдениеті саласына оның ішкі көзқарас
заңдылықтары мен ерекшеліктері. Музыкалық өнерді, музыкалық мәдениетті,
оның жүйесін, нақты болмысты, музыкалық шығармаларды, жанрларды,
шығармашылығы, тарихы, стиль процесінің өзгеруін, музыкалық жанр
эволюциясының өзгеруі, әлеумет мәдениеті, музыкалық шығармашылықтың
ұлттық негізі деп сеземіз. Музыкалық білім туралы зерттеуі көне заманнан
дамып, қалыптасып келеді. Музыка табиғатын, оның қызметтерін осы білім
арқылы байытып, толықтырып, музыкатанушылық білімі музыкалық –
педагогикалық көзқарастарда көрінеді. Сондықтан, музыкатану мен музыкалық
білім беру педагогикасы өзінің тарихи дамуында өз-өздерін толықтыру
жолында болды. Жаңа музыкалық – педагогикалық технологиялар жалпы
музыкалық мәдениетінің дамуына себеп болды.Музыкатану ғалымға, педагог —
музыкантқа, музыка саласы оның ғылымилығына, ізденісіне, шығармашылық
әлеуетіне әсер етеді. Музыкатану зерттеулері музыкалық өнер, музыкалық
мәдениет ізденісіне бағытталған, оның күрделі жүйелеріне, нақты
құбылыстарына, мысалы музыкалық шығарма, музыкалық жанр, музыканттың
шығармашылық өмірбаяны және жалпы құбылыстарына, мысалы тарихи
процесінде болып жатқан түрлі стильдер, музыкалық жанрлардың
эволюциясына, әлеумет мәденілігіне, музыкалық шығармалардың ұлттық
контекстіне.Қазіргі кезде даму сипаттамасында музыкатану ғылыми саласында
қызығушылықпен кеңейіп, музыкалық өмірде, мәдениетте, шығармашылықта,
орындаушылықта, музыка қабылдауында және олардың заңдылықтарын,
әдістерін зерттеу барысында байқалады.
Енді тәрбие дегенімізге тоқтала кетсек, тәрбие - қоғамның негізгі
қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі қалыптастыру процесі, аға
ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға меңгертіп, олардың сана-сезімін,
жағымды мінез-құлқын дамытушы.
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Ересек буын қоғамды тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, білімді жас
буынға тәрбие процесі арқылы береді.Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге
қабілетті, іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы
қалыптасқан идеяны, саяси және моральдық көзқарастарды, сенімдерді
қоғамдағы адамдардың өмір сүру тәртібін меңгереді. Тәрбие процесінде бала
өзінің дамуына қажетті жағдайларды пайдалануға тиіс. Табиғи және әлеуметтік
орта оның көзқарасын дамытады.Ал музыкалық тәрбиенің ерекшелігі
музыкалық тәрбие - тұлғаны қоғамның музыкалық мәдениетіне қатыстыру
процесі. Мақсаты - музыкалық тәжірибені (жасау, орындау, қабылдау,
музыкалық шығарманы анализдеу) жас ұрпаққа жеткізу. Музыкалық тәрбие
дегеніміз индивидке мақсатты түрде педагогикалық әсер ету, ол тұлғаның
жалпы үйлесімді дамуының ізгіліктік-эстетикалық сезімінің, идеалдарының,
музыкалық талғамы мен талаптарының қалыптасуының бір құралы ретінде
қаралады.Музыкалық тәрбие мазмұны, формасы және әдістері қоғамда
танылған әлеуметтік, философиялық, жалпы педагогикалық ұстанымдарға,
музыкалық мәдениеттің қалыптасқан типіне, адамды қоршаған музыкалық
әрекет түрлері мен «дыбыстық ортаға» байланысты. Музыкалық тәрбие
эстетикалық тәрбиенің ерекше саласы. Елеулі компоненті музыкалық
қызметпен айналысуға қажет музыка тілін игеруге, музыкалық қабілеттерді
дамытуға үйрететін музыкалық оқыту мен білім. Сәйкесінше, музыкалық
тәрбие тек арнаулы мектепте болуы мүмкін.
Балаларды әдеттегі сабақта музыкаға қызықтыруға, оны тындауға және
түсінуге болады. Негізі сабақта музыканы үш бағытта қарастырады:
·
Жай ғана тындау;
·
Тыныш отыруға арналған музыка;
·
Тыныштыққа отырып жағымды ойларды шоғырландыруға музыканы
пайдалану.
Әрқайсысына тоқтала кетсек, жай ғана тыңдау –бұған классикалық
музыкалық шығармалар қолайлы келеді. Балаларға олардың тыныш, денені бос
ұстаумен көзді жұмып отыруға болатынын түсіндірген жөн. Тыңдап болған соң
балалардан түрлі-түсті бейнеде айтып беруін сұрауға болады. Бұл қызық
сараптама ғылымда дыбыстың түспен белгілі бір дәрежеде байланысы бар
екенін дәлелдейді. Музыка шығармашылыққа дем береді, сондықтан балалар
сурет салумен, жабыстырумен, әдеби шығарма жазумен шұғылданған кезде
тыңдап отырғаны дұрыс. Музыканың тамаша үлгілері адамның санасын оятуға,
оның бойынан күтпеген талант пен қабілетті ашуға себепкер болады.
Ал музыкалық тәлім-тәрбие адамзат қауымының түрлі іс-әрекеттерінде,
ойын-сауықта, еңбек ету әрекеттерінде берік орын алып отырды.
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Ол қоғамның мәдениетін, әлеуметтік тәжірибесін жеткізудің құралы
болуымен қатар, сол қоғамның дамуына, музыкалық білімнің жинақталуына,
адамдардың өмір әрекеттерінің түрленуіне байланысты әлеуметтік категория
ретінде өзі де үнемі дамып, қалыптасу үстінде болды.
Музыка өнері жасөспірімдердің жеке тұлға ретінде дамып, қалыптасуында
аса маңызды роль атқарады. Музыка адам саласына, жүйке жүйесіне ықпал
ететін ерекше психофизиологиялық құбылыс болып табылатын дыбыстар
арқылы бейнеленеді. Ал ол дыбыстар – түрлі биіктік пен күштіліктегі жай
дыбыстар емес, адам сезімін бейнелеуші, реттеуші сұлулық заңына
сәйкестенген әсерлі әуен өрнектері.
Әуен-саздың жеке тұлғаның дамып, қалыптасуындағы әсер-ықпалына
адамдар өте ерте кезде-ақ назар аударған. Адамзат қоғамының дамуының ең
алғашқы кезеңдерінің өзінде оны идеялық-психологиялық қару ретінде қолдана
білген.
Музыка – қоғамдық сананың формасы ретінде адамдардың эмоционалдық
сезіміне тікелей ықпал етуші эстетикалық тәрбие құралы. Музыкалық
шығармаларды аспаптарда ойнап үйрену, орындау жеке тұлғаның эстетикалық,
эмоционалды-сезімдік, құндылықты сана-сезімін дамытып, қалыптастырады,
әсемдікті қабылдап, сезінуге талпындырады. Ол эстетикалық тәрбиенің басты
мақсаты болып табылатын жеке тұлғаның эстетикалық талғамын, эстетикалық
идеалын қалыптастырады, болмыстағы құбылыстар мен өнер
туындыларындағы әсемдікті саналы түрде қабылдай білуге үйретеді және
өзіндік шығарымпаздық қабілеттерін дамытады. Музыкамен шұғылдану
барысында еңбек тәрбиесі міндеттері жүзеге асырылып отырады. Бір жағынан,
тыңдалатын музыкалық шығармаларды қабылдау, есте сақтау қабілеттері
дамытылса, екінші жағынан, ән салған кездегі дауыс аппараттарының ісқимылы немесе музыкалық-ырғақтық қозғалыстар жасау сияқты еңбек
процестері жүріп жатады. Бұндай іс-әрекеттер өз кезегінде оқушылардың ынтаықыласымен еңбектенуін, тәртіптілігін, іске деген жауапкершілікті қарымқатынасын талап етеді, әрі тиянақтылықпен еңбек ету іскерліктерін
қалыптастырады.
Ән салу, музыкалық шығармаларды түрлі аспаптарда орындау
физиологиялық процесс болғандықтан, балалардың дене тәрбиесіне,
денсаулығына жағымды ықпал тигізеді. Осындай іс-әрекетпен жүйелі түрде
шұғылдану өкпедегі оттегі алмасуын белсендіріп, дауыс аппаратының, дем алу
органдарының шымыр да икемді жетілуіне, жалпы денсаулығының жақсы
болуын қамтамасыз етеді. Ән салу, музыка тыңдау адамның тонусын, яғни
жүйке жүесімен бұлшық еттерінің физиологиялық жағдайдағы күш-қуатын
арттырады. Отырып немесе түрегеп ән салу процесінде дене бітімін, басты,
қолдарды дұрыс ұстауға дағдыландыру сияқты талаптардың қойлуы
балалардың дене қозғалысы мәдениетін қалыптасуына көмектеседі.
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Музыкалық есту қабілеттерін дамытуға бағытталған жүйелі түрде
жүргізілетін жаттығулардың да мәні зор. Ондай жаттығулар жасау барысында
оқушылар тек дыбыстардың биіктігі мен ұзақтығын, тембрін, күшін бір
мезгілде немесе бірізділікпен сабақтаса естілетін дыбыстар кешендерін
ажырату қабілеттерін иеленеді. Сөйтіп, есту рецепторларының қызметі
белсендіріледі. Басқа да өнер түрлері сияқты музыка – танымдық процестерді
белсендіру құралы. Музыкалық шығармаларды тыңдау, ойнап үйрену, орындау
барысында оқушылардың өмір тәжірибесі байытылады, болмысты байыптау
өрісі кеңейеді, ойлау процестері жеделдетіледі. Музыкамен қарым-қатынаста
болу әуен-саздың өзара байланысын, мәнерін, бірізділіктегі құрылымын (әуенді
образды қабылдау), олардың кешенділігін (тембірі мен гармонияның мәнерлігін
қабылдау), сонымен қатар шығарманың түрлі фактураларының
айырмашылықтарын (гомофония, полифония) танып білуге көмектеседі.
Оқушылардың музыкалық іс-әрекеттерінде дамитын ойлаудың осы сферасы
олардың болмысты тануына көмектеседі, дүниетанымын кеңейтеді, ақыл-ой
қабілеттерін жетілдіреді. Қиялдың, фантазияның дамуы – тәлім-тәрбиенің
маңызды жақтарының бірі. Осы ретте бала қиялын шарықтатып, арманмақсатының өресін биіктетуде шығармашылыққа жетелеуде музыканың маңызы
зор.
Осы тұрғыдан алғанда, музыканың бала тәрбиесінде алатын орны ерекше.
Абай атамыз айтқандай:"Әннің де естісі бар, есері бар, Тыңдаушының
құлағын кесері бар, Ақылдының сөзіндей ойлы күйді, Тыңдағанда көңілдің
әсері бар»" деген. Ендеше өзіңнің тындаған әніңе қара,есірген бе? әлде,есті ән
бе? Есірген адамдарды қарасаңыз,сол өлеңге де есіріп билеп,бар уақытын
клубта өткізіп,онымен қоса күнәға да барып жатады. Үйінде тыңдап билеген
есірген өлеңді,сол есіргендей жерге де барғысы келеді. Ал, мағыналы,естігу
лайықты адамдар сөзсіз-ақ әсерлі адамдар болады,өйткені олардың тыңдаған
әндері де,әсерлі және бос сөзсіз. Мағыналы өлеңмен қоса олар уақытында
тиімді пайдаланып жатыр. Қазақтың тарихын қарасаңыз,талай өзекті
мәселерді,тартыс-таластарды бір шумақ мағыналы әнмен ой салған. Талай
зиялы қазақтарымыз әсерлі ән қалдырған,талай жүректі жаңғыртқан,осылардан
үлгі алайық.
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14.05.2022 ж. №
Эффективность использования ИКТ на уроках
русского языка и литературы
ТАСТАНБЕКОВА ГУЛЬМИРА ШАЛХАРКЫЗЫ
Шымкент қаласы Ы.Алтынсарин атындағы №65 мектеп-гимназия
Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
На мой взгляд,персональный компьютер и является организатором учебной
деятельности, дающим толчок к саморазвитию, самообразованию ученика
(поиск нужной информации, совершенствование грамотности, подготовка
компьютерной презентации по заданной теме и т.д.).
Я глубоко убеждена в том, что информационно-компьютерные технологии,
применяемые на уроках русского языка и литературы, повышают интерес к
изучаемым предметам, активизируют познавательную деятельность учеников,
развивают их творческий потенциал, позволяют эффективно организовать
групповую и самостоятельную работу, осуществляют индивидуальнодифференцированный подход в обучении, способствуют совершенствованию
практических умений и навыков школьников, обеспечивают надёжность и
объективность оценки знаний учащихся, повышают эффективность обучения,
качество образования (развитие интеллекта школьников и навыков
самостоятельной работы по поиску информации, разнообразие форм учебной
деятельности детей на уроке), включают школьников и педагогов в современное
информационное пространство, способствуют самореализации и саморазвитию
личности ученика.
При обучении русскому языку и литературе я использую ИКТ на уроках
закрепления ЗУН (совершенствование орфографических и пунктуационных
умений и навыков при выполнении тренировочных заданий как для групповой,
так и для индивидуальной работы); на уроках обобщающего повторения
(использование разнообразного иллюстративного материала: таблицы, схемы,
алгоритмы по теории языка, орфографии, пунктуации); на уроках –
лекциях (сведения о языке, выдержки из работ лингвистов, словарные статьи); на
контрольных уроках и уроках – зачётах.
Что использую на уроках? Самые различные обучающие программы, от
продукции известных фирм до самостоятельно выполненных мною и учениками
материалов с использованием универсальных инструментальных комплексов для
разработки и редактирования различного рода учебных программ (PowerPoint –
для создания презентаций, текстовые редакторы Word, Excel – для тестов).
Использую представленные на дисках словари и энциклопедии, (например:
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“В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка”, «Русские
словари», «Большая русская биографическая энциклопедия»).
Организуя урок с использованием ИКТ, я планирую как фронтальную, так и
самостоятельную работу, сочетаю задания на компьютере с обсуждением и
общением с детьми, стараюсь оперативно реагировать на изменение
педагогических ситуаций, возникающих в ходе учебно-воспитательного
процесса.
На уроках русского языка и литературы использую следующие варианты
применения ИКТ:создание слайдов с текстовым изображением, компьютерные
тесты, электронные учебники и электронные конспекты уроков, снабжённые
анимацией, речью диктора, мультимедийными эффектами.
На моих уроках литературы ученики выполняют задания творческого
характера (сочинения, статьи, рисунки, фотографии). Например, оформление
сборника стихов любимого поэта с использованием технологий обработки
информации исследовательского характера, создают проекты, составляют
обобщающие таблицы, алгоритмы действий, схемы, выступают в различных
ролях (фотографа, режиссёра видеоматериала, художника); на уроках русского
языка готовят слайды по следующим разделам: словарно-орфографическая
работа; изучение любого раздела языка (фразеология, орфоэпия,
словообразование), а также по литературе – обзор творчества поэта, писателя;
работа с литературоведческой статьёй.
При компьютерной демонстрации мультимедийного урока или отдельной
его части моя деятельность заключается в управлении темпом подачи материала,
акцентировании внимания ученика на наиболее важных моментах, повторении и
разъяснении непонятных положений. Ребята в тетрадях делают пометки,
выписки, цитаты, составляют конспект излагаемого материала. У школьников,
таким образом, формируются учебно-информационные умения и навыки.
В последнее время использование информационных технологий при
обучении русскому языку и литературе значительно расширилось. Помимо
перечисленных выше вариантов я в своей работе применяю стандартные
программные модули, входящие в состав программно-методического комплекса,
мультимедийный проектор для подготовки фрагментов уроков и учебных
презентаций по русскому языку и литературе; электронные учебники по
русскому языку, компьютерные программы-репетиторы на CD-дисках, например,
а также разнообразные компьютерные программы, предназначенные для работы
на интерактивной доске.
Используя ИКТ на своих уроках, я решаю не только задачи развивающего
обучения и подготовки ученика, умеющего применять новые технологии в своей
деятельности, но и специальные практические задачи, записанные в программе
по русскому языку и литературе.
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Всё это способствует формированию разносторонне развитой личности.
Урок русского языка на тему «Обобщение изученного об однородных членах
предложения».
Тип урока:
урок обобщающего повторения.
Форма урока:
заочная экскурсия в Ясную Поляну Л.Н.Толстого (урок с
использованием ИКТ).
Обучающие
обобщить изученное о предложениях, осложнённых
цели:
однородными
членами;
углубить знания учащихся об обобщающих словах при
однородных
членах;
совершенствовать умение различать однородные и
неоднородные
определения;
отрабатывать навык расстановки знаков препинания в
предложениях
с
однородными
членами;
закрепить умение составлять схемы подобных
синтаксических конструкций;
Развивающие
развивать умение школьников работать с книгой, со
цели:
справочной
литературой,
с
компьютером,
с
интерактивной
доской;
совершенствовать монологическую речь учащихся, их
умения правильно и лаконично излагать свои мысли.
Воспитывающие опираясь на личные впечатления школьников,
цели:
воспитывать любовь к родному краю, уважение к
русскому языку, его богатству.
Оформление урока: презентация к уроку на интерактивной доске (портрет
Л.Н.Толстого и его высказывание о Ясной Поляне, репродукции и открытки с
видами Ясной Поляны, опорные сигналы, алгоритмы, схемы предложений),
книги о доме-музее писателя, путеводители по заповеднику, карточки с
индивидуальными заданиями для учащихся, книжечки с заданиями к уроку,
словари, справочная литература.
Ход урока:
Слово учителя. Сообщение целей и задач урока. Сегодняшний урок – один
из многих, на котором нам предстоит, обобщая изученное об однородных членах
предложения, повторяя орфографию и пунктуацию. С этой целью мы продолжим
отрабатывать орфографические и пунктуационные навыки, систематизируем
наши знания об однородных членах предложения; будем совершенствовать
умение выполнять комплексный анализ текста, поработаем с тестами.А помогут
нам в этом заочная экскурсия в яснополянский дом-музей Л.Н.Толстого и,
конечно, бессмертные произведения нашего великого писателя.
41

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

Ясная Поляна – этому простому, светлому названию суждено было стать
синонимом бессмертия человеческого гения и вечной красоты природы. Этот
уголок тульской земли на особом счету у людей всего мира – здесь родился, жил
и творил Лев Николаевич Толстой. И как мы не представляем себе русской
литературы без Толстого, так и писатель не представлял Россию без своей Ясной
Поляны.
Обращаю внимание на портрет Л.Н.Толстого и читаю его высказывание (на
интерактивной доске).
I. Синтаксическая разминка.
Давайте запишем известное высказывание Л.Н.Толстого в форме прямой
речи и найдем в нём однородные члены предложения (ученики на протяжении
всего урока работают с книжечками – заданиями к уроку).
“Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить себе Россию и моё
отношение к ней”, – писал Л.Н.Толстой. Ученик комментирует, к его ответу
подключается весь класс, рассказывая об однородных членах предложения.
II.
Фронтальный блиц-опрос. Давайте
же
вспомним признаки
однородных членов предложения, а поможет нам в этом компьютерная
программа “1С: Репетитор” (выход в программу, повторение теоретического
материала).
1) Однородные члены предложения:
а) отвечают на один и тот же вопрос;
б) связаны с одним и тем же словом в предложении;
в) образуют сочинительное словосочетание;
г) соединяются интонацией и сочинительными союзами.
2) Когда между однородными членами не ставится запятая?
а) если они соединены одиночными союзами: И, ДА (=И), ИЛИ, ЛИБО;
б) если они входят в состав фразеологизма.
В остальных случаях запятая нужна.
3) Вспомним признаки обобщающих слов при однородных членах.
Обобщающие слова при однородных членах:
а) обозначают какое-либо широкое понятие, которое конкретизируется
однородными членами;
б) отвечают на те же вопросы, что и однородные члены;
в) являются теми же членами предложения, что и однородные члены.
4) Какие знаки препинания ставятся при обобщающих словах в
предложениях с однородными членами? (Двоеточие, тире). Отвечая на вопросы
и приводя примеры, вы можете пользоваться опорными сигналами по этой теме.
(Они есть у каждого, а также следующий слайд на интерактивной доске).
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Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

III. Параллельно фронтальному опросу идёт проверка домашнего
задания. (Выписать из учебников “Теория”, “Практика” примеры из
художественных произведений Л.Н.Толстого).
1. Кое-где при дороге попадаются угрюмая ракита или молодая береза.
2. Меня поразили звуки странной, но чрезвычайно милой и приятной музыки.
3. На большой части их лиц выражались если не боязнь, то беспокойство.
4. Мне была закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям.
Слово учителя. Вот мы с вами и не заметили, как проникли в творческий
мир Толстого и находимся в его знаменитой усадьбе, у дома, в котором родился
Лев Николаевич (на интерактивной доске меняются слайды с видами дома-музея
Л.Н. Толстого). А проникнуть вовнутрь нам поможет следующий вид работы.
IV. Комментируя предложения, обозначьте орфограммы, расставьте знаки
препинания. Воспользуйтесь схемами предложений, которые перед вами на
интерактивной доске.
1. Внешний облик дома, распол..жение комнат, обстановка – всё ..вляется
подли..ым5.
V. Давайте воспользуемся помощью компьютера и определим лексическое
значение слова «подлинный».
Подлинный, -ая, -ое, -нен, -нна. 1. Настоящий, оригинальный, не
скопированный. Подлинная картина. 2. Самый настоящий, подлинный.
Подлинный ученый. // сущ. подлинность, -и (к 1-му знач.). На интерактивной
доске написаны слова “подлинный, подлинность, подлинник”. Учитель обращает
внимание учеников на правописание этих слов.
2. В гостиной Л.Н.Толстой часто беседовал с выдающ..мися
современниками: А.А.Фетом, И.С.Тургеневым, А.М.Горьким, И.Е.Репиным.
3. Шедевры русской литературы: …, …, …, – были написаны за старинным
столом в к..бинетеЛ.Н.Толстого. (В последнем предложении нужно вставить
названия романов писателя:“Война и мир”, “Анна Каренина”, “Воскресение”.)
VI. Слово учителя.
Особая атмосфера царит в библиотеке писателя. И литературная страничка,
которую вы подготовили сами (индивидуально), поможет нам вспомнить строчки
из хорошо известных произведений Л.Н.Толстого. Ваша задача записать
предложения, составить (теперь уже самостоятельно) их схемы и догадаться, о
каких произведениях Льва Николаевича идёт речь.
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Ученики выходят к интерактивной доске и выступают в роли учителя. (На
интерактивной доске появляются слайды с примерами из художественных
произведений Л.Н. Толстого и иллюстрации к ним.)
1. Пошёл он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами и
собрался ехать. (Жилин из “Кавказского пленника”.)
2. Я вспомнил всё: луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, синее
небо и пахучие копны свежего сена. (Николенька Иртеньев из “Детства”.)
3. Я не пил, но танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, все
только с нею. (Иван Васильевич из рассказа “После бала”.)
VII. А теперь я всем предлагаю поработать индивидуально и
самостоятельно заняться конструированием предложений. А помогут вам в
этом открытки со всевозможными видами Ясной Поляны, которые вы выбрали
сами перед уроком. Ученики составляют предложения и читают свои примеры.
Слово учителя. Удивительна природа Ясной Поляны (фрагмент
документального фильма о Толстом). Сам Лев Николаевич очень любил эти
замечательные места, часами бродил по аллеям усадьбы, частенько засиживался
на берёзовой скамейке. Давайте и мы присядем на неё и вспомним, какие
определения называются однородными, а какие – неоднородными. Как
характеризуют предмет однородные (неоднородные) определения?
Какими определениями обычно являются рядом стоящие прилагательное и
причастный оборот?
Однородные
определения называют
различительные
признаки
однотипных предметов, характеризуют предмет с одной стороны, выражены
качественными прилагательными (бесплодная, засушливая земля).
Неоднородные определения характеризуют предмет с разных сторон,
часто
выражены
сочетанием
качественных
и
относительных
прилагательных (молодой сосновый бор).
VIII. Давайте закрепим умение различать однородные и неоднородные
определения в форме выборочного диктанта. Ваша задача – выбрать из
предложений однородные (неоднородные) определения, правильно поставив
знаки препинания.
1. Толстой любил побродить ранним, тихим утром. 2. Старая липовая
аллея яснополянского парка была любимым местом прогулок Льва Николаевича.
3. На уютной берёзовой скамейке часами в одиночестве сидел писатель. 4. Прямо
из усадьбы мы выезжаем на великолепную, сияющую под солнцем поляну.
Слово учителя. Многочисленные пейзажи яснополянских окрестностей
описаны во многих произведениях Льва Николаевича, его дневниках,
воспоминаниях, набросках. Об этом наш следующий текст.
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IX. Работа с текстом.
Родина нашего сердца. Родная земля и её люди быт и п..йзажи всё
оказывало2 на Толстого постоянное и громадное воздействие. Лев Николаевич
писал в своём дневнике До умиления трогает природа луга пашни покосы парк.
Липы и дубы и клёны и ели уд..вительноперемеша(н,нн)ые2 в яснополянском парке
ещ... помнят писателя4. Эти живые реликвии5 помогают убеди(ться, тся) в том
что даже самое значительное питается обычными земными соками. (По С.
Борисову.)
Определить тип и стиль речи (художественная публицистика,
повествование), связь предложений в тексте (цепная). Записать предложения,
вставляя пропущенные буквы, обозначая орфограммы (особое внимание
уделяется повторению Н – НН в причастиях – работа с алгоритмом),
расставляя недостающие знаки препинания (повторяется обособление
согласованных определений, выраженных причастным оборотом).
Выполнить виды разбора, указанные в тексте цифрами. (К интерактивной доске
приглашаются учащиеся и поэтапно выполняют задания по тексту.)
Обособление согласованных определений, выраженных причастным
оборотом.
Индивидуальная работа со справочной литературой. (Словарь
иностранных слов на компьютере). Реликвии (от лат. – остатки, останки) – 1)
предметы религиозного поклонения, например мощи; 2)свято хранимые как
память о прошлом вещи.
X. Последний этап урока – самостоятельное тестирование (с учётом
индивидуально-дифференцированного подхода в обучении). Тесты рассчитаны
на два уровня подготовки (средний, высокий). Работа каждого будет оценена.
Вариант I.
1. Назовите неверное утверждение. Однородные члены предложения а)
отвечают на один и тот же вопрос; б) связаны с одним и тем же словом; в)
образуют подчинительное словосочетание; г) соединяются интонацией и
сочинительными союзами.
2. Назовите предложения с однородными определениями. (Знаки
препинания не расставлены.) А) Он легко справлялся с трудными
математическими заданиями. Б) Тёмные плотно стоящие ели отражались в воде.
В) День стоял туманный безветренный. Г) Вечернее бледное море лежало
спокойно.
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3. Найдите предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки. А)
Нехлюдов смотрел на освещённый луной сад и крышу, и на тень, и вдыхал
живительный воздух. Б) Белые облака, бор, тянувшийся вдоль дороги, – всё
радовало глаз. В) Посаженные заботливыми руками деревья: тополь, акация, а
также клён зеленели свежо и приветливо.
Вариант II.
1. Назовите неверное утверждение. Обобщающие слова при однородных
членах а) обозначают какое-либо широкое понятие, которое конкретизируется
однородными членами; б) отвечают на те же вопросы, что и однородные члены;
в) не являются членами предложения.
2. Назовите предложения с однородными определениями. (Знаки
препинания не расставлены.) А) Приятно возвратиться на старое давно
понравившееся место. Б) Летние московские вечера бесконечны. В) По темной
пыльной дороге бежала собака. Г) Свежий морской ветер принёс прохладу.
3. Найдите предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки. А)
На земле как-то тихо и голо без пшеницы, и ржи, и овса. Б) Гимнастика и
обтирание водой всё это укрепляет и закаляет человека. В) Со всех сторон: из-за
заборов, из калитки и изо всех углов посыпались пули.
XI. Подведение итогов и результатов урока.
Учитель комментирует оценки и, выступая с заключительным словом,
сообщает о творческом (индивидуально-дифференцированном) домашнем
задании.
Л.Н.Толстой не представлял Россию без своей Ясной Поляны, а мы не
представляем себе русской литературы без Толстого. Ваше открытие
богатейшего духовного наследия Льва Николаевича ещё впереди. На уроках
литературы мы не раз обратимся к творчеству великого писателя. Но уже дома я
попрошу вас осмыслить всё, о чём мы говорили на уроке и тем, кому уже
посчастливилось побывать в этом удивительном уголке этого края, советую
написать лирическую миниатюру на тему «Мои воспоминания о Ясной Поляне»,
а остальным предлагаю в небольшой творческой работе поделиться своими
впечатлениями об уроке. Используйте предложения с однородными членами.
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МАЗМҰНЫ
 БЕРДИЕВА РАИСА ЭСЕНГАЛЫЕВНА
 РАМАЗАНОВА АЙНУР РАМАЗАНОВНА
 ТУЛЕГЕНОВА АРАЙЛЫМ МЫРЗАБАЙҚЫЗЫ
 КУНЧИНОВА САЛТАНАТ НУРЛАНКЫЗЫ
 АБИЛЬДИНОВА АЙНАГУЛ БОРАНБАЕВНА
 БАБАЕВА ГУЛСАРА ИКРАМОВНА
 ҚАСЫМ ГУЛСАРА ӘРІПХАНКЫЗЫ
 МУРАТОВ СЕРИК ЖУСИПОВИЧ
 АЙТЖАНОВА КУРАЛАЙ БЕКБОЛОВНА
 ТАСТАНБЕКОВА ГУЛЬМИРА ШАЛХАРКЫЗЫ

47

