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21.10.2022 ж.  № W00067 

 

Художественный труд – как способ развития 

креативных способностей детей 

 

АМИРОВА ГУЛЬНАРА ДЮСЕНТАЕВНА 

Павлодарская областьгород Аксусело Айнаколь 

ГУ «СШ села Айнаколь» 

 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном обществе, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне - развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.  

Что же понимается под творческими способностями? Творческие 

способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые 

определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного 

рода. Известно, что детское творчество – явление уникальное.  

Многие педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, 

подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во 

всестороннем, особенно в эстетическом развитии личности ребенка.  

Детское творчество основано на подражании, которое служит важным 

фактором развития ребенка, в частности его художественных способностей. 

Задача педагога - опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им 

навыки и умения, без которых невозможна творческая деятельность, 

воспитывать у них самостоятельность, активность в применении этих знаний и 

умений, формировать критическое мышление, целенаправленность.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. Приобщение подрастающего поколения к различным видам 

прикладного искусства, связанного с рукодельными работами, можно считать 

значимой частицей трудового обучения и воспитания детей.   

Новизна программы состоит  в том, что деятельность детей направлена на 

решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с 

изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. Дети фантазируют, выражают свое мнение, 

доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают 

художественный вкус.  
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Я считаю, что для развития творческих способностей необходимо дать 

ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого 

диапазона  в разносторонности (она объединяет различные виды деятельности, 

не позволяя ребёнку устать от однообразия одной техники, что отвечает 

особенностям психологии детей детского дома) - использовании в работе новых 

видов прикладного искусства. Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики «Коммуникация» Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. «Познание» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических представлений. «Социализация» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок» «Труд» Формирование трудовых умений и 

навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам.  Содержание всех 

разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект  

2. Связь с современностью  

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий  

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 

коллективных).  

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный 

запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по со-

держанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. При 

выполнении задания перед учащимися ставится задача определить назначение 

своего изделия.  

С первых же занятий дети приучаются работать по плану:  

1. эскиз 2. воплощение в материале 3. выявление формы с помощью деко-

ративных фактур.  

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках ком-

позиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. Программой 

предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного искусства, а 

также в нее включены участие в конкурсах и на выставках.  

Приоритет отдается активным формам преподавания: - Практическим: 

упражнения, практические работы, практикумы; - Наглядным: использование 

схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; - Нестандартным: эстафета творче-

ских дел, конкурс, выставка-презентация, В проведении занятий используются 

формы индивидуальной работы и коллективного творчества.  
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Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. Теоретическая 

часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и подкреп-

ляется практическим освоением темы. Постоянный поиск новых форм и методов 

организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с 

детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Раз-

нообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям: эстетичность, практическая значимость, 

доступность детям этого возраста, целесообразность. Большое значение в работе 

придается результатам труда детского творчества и поэтому обязательно предпо-

лагается выставочная деятельность мастерской, которая планируется заранее для 

возможности подготовки к ней как имеющихся работ, так и изготовление новых. 

Традиционная выставочная деятельность:  выставка в группе;  участие в выстав-

ках п. Решетиха; В течение года возможны изменения в перспективном планиро-

вании в зависимости от различных обстоятельств: объявления конкурсов, твор-

ческого вдохновения, увлечения найденной нестандартной идеей.Салфетка — 

простая и необходимая вещь на столе. Но не каждый задумается использовать ее 

в ином ключе. Посмотрите на эту вещицу с другой стороны и тогда вы поймете, 

что тонкость бумаги, из которой она сделана, изящные принты и относительная 

дешевизна (по сравнению с другими материалами) делают салфетку уникальным 

сырьем для создания неповторимых поделок. Это неограниченная почва для фан-

тазии, ведь при помощи обычной салфетки сотворить можно любые формы. 

Начать стоит с простого. Например, сделать цветы из салфеток своими руками 

под силу каждому, достаточно только ознакомиться с несколькими техниками, а 

также проявить немного настойчивости и терпения. Совсем скоро и мы услышим 

звон бубенцов приближающейся повозки Деда Мороза! Наступает время чудес и 

волшебства! Каждая семья готовится встречать праздник, ставший с детства лю-

бимым, по - своему. Но без сомнения в каждом доме будет накрыт праздничный 

стол с угощениями! Эта традиция берет начало с языческих времен, когда было 

принято одаривать злых духов разными яствами, а особенно сладостями. Особое 

внимание хозяюшки уделяют сервировки стола. Неотъемлемой частью, которой 

являются салфетки - ажурные, кружевные, шелковые и льняные, вышитые и свя-

занные вручную! Более празднично и нарядно они смотрятся в оформлении де-

коративных колец. Набор таких колец для салфеток может не только украсить 

ваш праздничный стол, но и стать запоминающимся подарком для ценителей 

ручной работы. Ведь они изготовлены своими руками, а значит создают уют и 

хранят тепло ваших рук! 
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ТҰТЫҚПАНЫ ТҮЗЕТУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 

ОШАКБАЕВА ИНДИРА АНУАРБЕКОВНА 

Туркистан облысы Түлкібас ауданы Т.Рысқұлов ауылы 

Түлкібас ауданының «Психологиялық - педагогикалық  

түзету кабинеті» КММ. Логопед 

 

«Баланың тұтықпаны түзетуге деген қызығушылығын ояту үшін, оны өзін 

еркін ұстап, тұтықпасына немқұрайлы қарайтын және керісінше тұтықпаны 

түзетуге бар ынтасын салған үлгі тұтарлықтай адамдар ортасымен араластыру 

қажет.» А. Сикорский.  

 

Тұтықпа – сөйлеу мүшелерінің бұлшықеттерінің тартылу салдарынан 

сөйлеудің ырғақтығының, жылдамдығының бұзылуы. Тұтықпа органикалық 

немесе функционалды болып бөлінеді., көбінесе ол баланың тілін жедел даму 

кезеңінде пайда болады. Сөз басында сирек жағдайда сөз ортасында пайда 

болатын артикуляция қимылы мен басқа сөйлеу мүшелерінің тырыспасы 

салдарынан логопат белгілі бір дыбыста іркілуге мәжбүр.  

Аталған белгілер клоникалық және тоникалық тұтықпаға жатады. 

Тоникалық тұтықпада науқасқа бір дыбыстың тежелуінен екінші бір 

артикуляциялық қимылға ауысу қиынға соғады. Тұтықпа өзінің дамуында 

кенеттен пайда болатын қысқа мерзімдік мүдірістен бастап, адамның қарым-

қатынасқа түсуіне орасан зор қауіп төндіретін тұлғалық проблемаға әкеп соғуы 

ықтимал Невротикалық тұтықпа дені сау балаларда стресс пен невроз 

салдарынан пайда болады. Балаларда туа пайда болатын және жүре пайда 

болатын жүйке жүйесі ауру салдары неврозды тұтықпаға ұласуы мүмкін.  

Этиология мен патогенезі. Тұтықпаның пайда болу себептеріне байланысты 

ешқандай ғылыми теориялар мен жүйелі эксперименталды мәліметтер жоқ. 

Тұтықпа 2 түрлі себептерден болуы мүмкін: Біріншісі -тұқымқуалаушылық, 

энцефалопатиялық ауру салдарынан, жатырішілік немесе босану кезіндегі 

травмалар, инфекциялық ауру салдарынан жүйке жүйесінің зақымдануы; 

Тұтықпаның пайда болуына әкеп соғатын бірқатар себептер: моторика мен 

ырғақты сезінудегі бұзылыстар, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсе алмау, 

тұйықталу салдарынан пайда болатын, жасырын психикалық аурулар. Жоғарыда 

атап өтілген жағдайлардың бірінің пайда болуы жүйкеге әсер етпей қоймайды, 

салдарынан тұтықпа пайда болады. Екінші себебі : - кенеттен пайда болған 

психикалық травмалар (қорқу, шошыну) - Отбасындағы екі немесе одан да көп 

тілде қарым-қатынасқа түсу - Шет тілдерін үйрету. - Еліктеу - Тахилалия (өте 

жылдам сөйлеу)  
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Тұтықпа патогенезі қыртысасты дизартрия механизмімен ұқсас. Оның 

құрамындағы-дыбыс шығару, артикуляция мен тынысалу үрдісінің 

координациясы бұзылған. Сондықтан кей жағдайда тқтықпаны дизритмикалық 

дизартрия ретінде белгілейді. Басми қыртысы мен қыртысасты құрылымдардың 

өзара индукциялық іс-әрекеті ажыраса ми қыртысысының жұмысын реттеуге 

кедергі келтіреді. Осыған байланысты қимыл-қозғалысты алдын-ала 

дайындайтын стриопаллидарлы жүйе жұмысында ақау пайда болуы мүмкін. 

Қозғалысты 2 түрлі қызмет атқаратын бұлшықет топтамасы жүзеге асырады.-бірі 

жиырылады, келесі- демалады. Бұлшықет тонусының нақты және үйлесімді іс-

әрекетінің нәтижесінде тез және қатаң дифференсацияланған қимылдар жүзеге 

асуы мүмкін.Бұлшықет тонусының рационалды үйлесімін бақылау осы 

стриопаллидарлы жүйемен жүзеге асады. Мидың анатомо-патологиялық 

бұзылысы немесе эмоционалды қозу салдарынан сөйлеу тілінің 

стриопаллидарлы реттеуші қызметі төмендеп клоникалық қайталауға (тик) 

немесе тоникалық спазмаға әкеп соғады. Уақыт өте келе патологиялық рефлекс-

сөйлеу тілінің автоматизациясының бұзылысы мен сөйлеу тілі аппаратының 

мускулатурасының гипертонусы – шартты рефлекске ұласады. Тұтықпа 

бірқалыпты емес бұзылыс, мүдіріс форма бойынша, пайда болу орыны мен 

жиілігі бойынша бөлінеді. Форма бойынша: клоникалық, тоникалық, аралас 

болып бөлінсе, ал локализациялық орыны бойынша : артикуляторлық, дыбыс 

шығару, демалу орындарына бөлінеді. Локализациялық орыны Тыныстау орыны. 

Тұтықпада сөйлеу барысындағы тыныстау бұзылысы логопаттың инспираторлы 

дауысты немесе белгілі бір дауыссыз дыбыстарды дыбыстауда пайда 

болады.Яғни, Дыбыстауда дыбысты емес, тынысты пайдаланады. Қысқа тыныс 

шығару тек сөйлеу барысында ғана емес, тыныштық күйінде де 

байқалады.Өйткені сөйлеу барысында (қалыпты балада) демалу, жай демалудан 

айырмашылығы: дем жұту тез, дем шығару баяу, демалу көлемі молырақ, көбінсе 

ауызбен дем алынады, дауыс желбезегі демалу кезінде қашықтайды, ал дем 

шығару кезінде жақындайды. Дауыс Тұтықпа барысында дыбыстау дауыс 

байламдарындағы тырыспалармен қабат жүзеге асады да дыбыстың дұрыс пайда 

болуына кедергі жасайды.Тырыспалардың әсерінен дауыс байламы тез-тез 

жоғары – төмен көтеріліп әрекет етеді.Логопат сөзді жаймен созып айта алмаған 

соң, дауысты дыбыстарды қатты дыбыстауға тырысады. Ал жаймен сыбырлап 

сөйлегенде немесе әндеткенде тұтықпа байқалмайды. Артикуляция 

Артикуляцияда функционалды бұзылыстан басқа соматикалық бұзылыстар 

байқалады. Мыс: таңдайдың биік болуы, тілді ауыздан шығарғанда жанына 

қарай қисаюы, танау тесіктерінің гиперторфиясы. Ілеспелі ырықсыз қимыл-

қозғалыстар Сөйлеу барысында адамның саналы түрде орындайтын, бірақ қажет 

болып табылмайтын қозғалысы. Логопат басын артқа қарай шалқайтып, көзін 

жұмып, жұдырығын түйіп, иықтарын қозғалтып, аяғымен жер теуіп, бір аяғын 

екінші аяғымен басуы мүмкін. 
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Бір сөзбен айтқанда клоникалық немесе тоникалық тырыспа қимылдарын 

орындайды. Психика Тұтықпа дамыған жерде психикалық ауытқудың болатыны 

анық.Көп жағдайда кейбір буын, дыбыс немесе сөздерді дыбыстауда үрей сезімі 

болады.Көбіне логопаттар саналы түрде бұл дыбыс, буын, сөздерді атаудан 

қашқақтайды және оларды басқа сөзбен алмастыруға тырысады. Қатты асқынған 

жағдайда бала мүлде сөйлей де алмауы мүмкін.Қалыпты қарым-қатынасқа 

баланың түсе алмауы, оның өзін-өзі төмендетуіне , кем санауына және оның ішкі 

«менінің» жойылуына әкеп соғады.  

Тұтықпаның деңгейлері: Жеңіл. Тез сөйлегенде немесе толғанып сөйлегенде 

пайда болады. - Көп жағдайда сөйлемнің бастапқы сөздерін айтуда қиналады. - 

Сөйлеу тілінің қысқа бөлімдерін айтуда байқалады: қосымша, жұрнақ-жалғау, 

шылау, үстеу, одағай, қаратпа сөздер т.б. «Коммуникативті қысым» тұтықпаны 

асқындыра түседі. Бала өзінің тұтығып сөйлегеніне мән бермейді, ұялмай 

сөйлейді. Сөйлеу барысында ешқандай қорқыныш сезімі болмайды,бірақ 

кенеттен пайда болған толғаныстан тұтықпа өршуі мүмкін. Орташа Бала өзіне 

таныс ортада жеңіл сөйлеп, аз тұтығады. Қоршаған ортмен қарым-қатынасқа 

түсуге кедергілер мен ырықсыз қимылдар пайда болады, біртіндеп шиеленісті 

жағдаяттар көбейеді.Тұтықпасы бекіп, созылмалы күйге ауысады. 

Алайда , логопаттың өзінде ешқандай қорқыныш, үрей сезімі болмайды, 

қарым-қатынасқа түсу үшін кез-келген мүмкіндікті пайдаланып, айтуға қиындық 

тудыратын сөздерді басқа сөздермен ауыстырады.. Тұтықпаны емдеу, түзету 

туралы ой немесе қызығушылық болмайды Олар өздерін тыныштандырып 

бағатын тәрізді. Ауыр Бала барлық сөйлеу түрінде тұтығады, ылғи ілеспелі 

қимыл- қозғалыстар пайда болады. Тұтықпаға эмоционалды реакциялар пайда 

болады. -тұтықпаны тосу (антиципация) -белгілі бір дыбыс, сөздерді айтудағы 

қиындықтар -мінез көрсету -логофобия (Сөйлеуден қорқу) -сұраққа-жауап 

берулен қашу.  

Тұтықпаның асқынуы сөйлесуден бас тартуға әкеледі, нәтижесінде қарым-

қатынасқа түсу ортасы азаяды. Бұл оның жоғарғы психикалық дамуына кері 

әсерін тигізеді. Өзін өзге де өзі сияқты құрбыларынан ерек санайды, 

құрбыларымен аса байқампыздықпен, абайлап араласады. Нәтижесінде бала мен 

ата-ана , құрбылар, сыныптастар арасындағы түсініспеушілік әсерінен өзінің 

толыққанды екендігіне күмәнмен қарайды. Ашулану, шошу сөзімдері жиіленіп, 

жүйкеге салмақ түседі.Баланың мектептегі тұйықтығына, ынжықтығына, 

ебедейсіздігіне байланысты оқу үлгерімі нашарлайды.  

Тұтықпа болашақта мамандық таңдауда, отбасын құруда кедергілер әкелуі 

мүмкін. Тұтықпаны түзетудің тиімді жолдары. Тұтықпаны сәтті түзету, 

уақытылы диагностикалауға байланысты. Түзету сабақтары топтық және жеке 

формада өтеді. Бұнда ең басты назар ұжымдық ойын психотерапиясына және 

логопедиялық ритмикаға бөлінеді.  
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Сонымен қатар,отбасылық психотерапия, баланың және отбасының көңілін 

түзетуге бөлу, релаксациялық жаттығуларды қолдану.Балаларды такт ырғақты 

қозғалыспен немесе монотонмен сөйлеу, әндету тәсілдерін қолданады.. 

Десенбилизация, аутогенді жаттығуларды қолдану арқылы, өз-өзін тәрбиелеуге 

баулу. Көмекші медикаментозды емдеудің мақсаты – қорқыныш, депрессия 

белгілерінен арылту қажет. Тұтықпамен профилактикалық жұмыс 2 – ге бөлінеді, 

бірі – баланың денсаулығын нығайтуға , екіншісі – сөйлеу тілінің дамуын 

түзетуге бағытталған. Дұрыс тамақтану, күнделікті күтімі, күн тәртібін сақтау 

және жеке бас гигиенасын күту-бұл баланың психикасымен сөйлеу тілінің дұрыс 

дамуын қалыптастыруға жәрдемдеседі. Жүйке жүйесінің қалыпты 

функционалды дамуына және оның шаршамауына ұйқы мен ояу жүру үрдісін 

дұрыс ұйымдастыруға да байланысты. Баланың психикасына шамадан тыс 

салмақ түсірмеу керек. Мысалы: ересектер көретін телебағдарламалар көсетпеу, 

ұйқы алдында гиперэмоционалды ертегілер айтпау қажет. Баланың сөйлеу тілі 

толыққанды дұрыс дамуы үшін үш түрлі бағытта жұмыстану қажет: біріншісі-

баланың қоршаған орта туралы, құбылыстар мен заттар туралы түсінігін кеңейту: 

ойын, серуен, кітап оқу. Екіншісі – баланың сөйлеу тіліндегі тырыспалар жөнінде 

ескерту, профилактикалық алдын-алу жұмыстары. Сөйлеу тілі жаймен, асықпай 

созып айтуға, өз ойын ойланып кезең-кезеңімен жеткізуге баулу. Үшіншісі – 

Баланың дұрыс дыбыстау, ырғақты, темпті ұстауға үйрету. Бірақ балаға 

жаңалықты баяу екпінмен, жаймен ғана түсіндіріп отыру керек. Тұтықпаны 

түзеткен соң, қайталанбас үшін соған сай шарттар мен режімді сақтап, қолайлы 

психологиялық жағдай туғызу керек.  

Қолданылған әдебиеттер:                                                                                       

1. Н.А. Чевелева « Профилактика заикания»                                                                                                                                               

2. Г. А. Волкова «Устранения заикания школьников»                               3. 

Логопедия Под ред Л.С. Волковой –М 1989 ID: 440 | Просмотров: 12168 
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№  W00068    22.10.2022 ж. 

                                           

Литосфералық   катаклизмдер 

 

КУЛМАГАМБЕТОВА АЛИЯ СЕРИКОВНА                                                                                

Алаты облысы Бақаш ауданы                                                                              

«Н.Бозжанов атындағы орта мектебі МДШО»МКМ.                                         

География пәні мұғалімі 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

тарауы:  

3.1. Литосфера 

Мектеп:  

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Литосфералық катаклизмдер 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

7.3.1.4 -литосфералық катаклизмдердің себеп-

салдарын, таралуын түсіндіреді 

Сабақтың 

мақсаты 

Барлық оқушылар: литосфералық катаклизмдердің 

себеп-салдарын, таралуын түсіндіреді; 

Көпшілік: литосфералық катаклизмдердің түрлерін 

атайды; 

Кейбіреулер: литосфералық катаклизмдер 

зардаптарының нәтижелерін айтып, олардың қоршаған 

ортаға тигізетін әсерін түсіндіреді 

Ойлау 

деңгейлері 

Қолдану  

Бағалау критерийі - литосфералық катаклизмдердің себеп-салдарын 

атайды; 

- литосфералық катаклизмдердің түрлерін көрсетеді; 

- литосфералық катаклизмдердің қоршаған ортаға 

тигізетін әсерін айтады. 
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Тілдік 

мақсаттар 

 

Тілдік мақсаттар:  
оқылым: географиялық карталарды, мәтіндерді оқиды, 

талдайды; 

тыңдалым: бейнематериалдарды, бір-бірінің 

пікірлерін тыңдайды; 

айтылым, жазылым: географиялық карталарды, 

мәтіндерді ауызша және жазбаша сипаттайды. 

Диалогқа / жазылымға қажетті тіркестер:   
Литосфералық катаклизмдердің негізгі себептері ....  

Жер сілкінісі кезінде ..................................... қауіпсіздік 

шаралары ескеріледі. 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

сейсмикалық аймақтар, катаклизмдер, жер сілкінісі, 

жанартау атқылауы, цунами, сырғыма, опырылма, қар 

көшкіні. 

Құндылықтарға 

баулу 

Жер сілкісінің қауіпсіздік мәселелерін жаһандық 

тұрғыдан қарастыру 

Пәнаралық 

байланыс 

Физика пәні – тербелістер мен қозғалыстар, судың 

қозғалысы, жер сілкінісі кезінде кинетикалық 

энергияның бөлінуі 

Химия пәні – улы газдардың зияны. 

Биология пәні – жер сілкінісінің тіршілікке келтіретін 

зияны  

Геология пәні – тақталардың қозғалысы; 

Экология пәні – қоршаған ортаның ластануы, жер 

бедері көрінісінің бұзылуы. 

Алдыңғы білім 

 

Оқушылардың 6-сыныптағы  Жаратылыстану пәнінен 

Жер қабықтарының өзара әрекеттесуі тақырыбынан 

білімдерін толықтырады. 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

01-05 
І. Ұйымдастыру кезеңі:   
Оқушылармен амандасып, көңіл  - күйін 

сұрау.  

Өткен сабақты қайталау ретінде «Cheek  

List» парақшасы арқылы сұрақтарға  

«Ия»,  «Жоқ»  жауаптарын алу 

АКТ, презентация 
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Сабақтың 

ортасы 

06-11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-17мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Психологиялық ахуал орнату 

арқылы сабақтың тақырыбына шығу: 
Мұғалім жаңа сабақты бастау үшін  

оқушылардың назарын суретке аударып 

сұрақ қояды: 

Суреттерде не ортақ?  

Оқушылар жеке ойланады, бірнеше 

оқушы жауап береді.   Сабақтың 

тақырыбы анықталады. Тақырып атауы 

дәптерге жазылады. 

 

«Жер сілкінісі, күші, салдарлары» 

тақырыбындағы шағын бейнематериал 

көрсетіледі.      Көрсетілімнің алдында 

нұсқаулық беріледі. Бейнематериалды 

көрместен бұрын, тыңдалым мен 

көрсетілім алдында,  фотосуреттердегі 

катаклизм түрлерін  ауызша атайды. 

Мұғалім оқушыларға сұрақтар қою 

арқылы, оқу мақсаттарын анықтауға 

жетелейді.  

Бейнематериалды  көру барысында  

жасалынатын әрекеттер:   

1. 6-сыныпта оқып білген түсініктерді ой 

елегінен өткізіп, жер сілкінісін тудыратын  

факторларға мән беру 

2. Маңызды ақпараттарды жазып отыру. 

 

Бейнематериалды көріп болғаннан кейін, 

тыңдалым мен көрсетілімнен кейін: 

терминдерді еске түсіре отырып, дәптерге 

жазу ұсынылады.  

 

ІІІ. Оқушылардың іс-әрекеті.  
Тапсырма1.  

Топтық жұмыс.  

Суреттерде апат түрлері берілген. 

Тақырыптық карталарды қолданып, 

кестені толтырыңыз. Постерге ассоциация 

жасау. 

 

 

 

 

География. Жaлпы 

бiлiм бepeтiн 

мeктeптiң 7 – 

cыныбынa apнaлғaн 

oқyлық /А. Егорина, 

С. Нүркенова, Е. 

Шимина–Aлмaты: 

Атамұра,2017.- 46б. 

 

 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk

/courses/geografiya-

kk/litosfera-zhane-

zher-

qabyhy/lesson/zher-

silkinisi Билимленд 

сабағынан алынған 

 

 

 

презентация 

Қалыптастырушы 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сынып атласы, 

ватман қағазы, 

қажетті құрал-

https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
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18-24мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет Аппат

тың 

түрі 

Себебі  Зардап

тары  

1-

сурет 

   

2-

сурет 

   

3-

сурет 

   

 

Дескриптор 

Білім алушы 

-апат түрін анықтайды; 

-апат болу себебін түсіндіреді; 

-апат түрінің негізгі зардаптарын 

талдайды 

Бағалау: Оқушылар бір-бірінің топтарын 

«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

Тапсырма 2. 
Оқу сауаттылығы мен жаратылыстану-

ғылыми сауаттылықты дамытуға 

бағытталған тапсырмалар.  

Жұмыc түpi: тoптық 

Мaқcaты: Caбaқтың бaрысындa 

oқyшылapдың білімдерін жетілдіріп, 

мұқият бoлyғa, тoппeн бipлeciп жұмыc 

жacayғa үйpeтy. 

Жанартау атқылауы атмосферадағы 

көмірқышқыл газының концентрациясына 

қандай әсерін тигізеді? 

жабдықтар, өздігінен 

жабысатын 

стикерлер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«PISA2015/компьюте

рлік формат 

халықаралық 

зерттеуі құралдары»: 

Жинақ - 

«Ақпараттықталдау 

орталығы» АҚ. 

Астана, 2016 – 30 

бет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«PISA2015/компьюте

рлік формат 

халықаралық 

зерттеуі құралдары»: 

Жинақ - 

«Ақпараттықталдау 

орталығы» АҚ. 

Астана, 2016 – 28 бет 
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Бағалау: Топтар бір-бірін «Бас бармақ» 

тәсілі арқылы бағалайды.   

Тапсырма 3. 
Жұмыc түpi: жеке жұмыс 

Мaқcaты: оқушылардың картамен 

жұмыс жасай отыра, деректерді түсіндіру 

Ғылыми -жаратылыстану сауаттылығы 

аспектілері. Мәнмәтіндер.  

Жанартау белсенділігінің немесе жер 

сілкінісінің болу ықтималдылығы аз жерді 

таңдаңыз.  

Бағалау:  Бірін-бірі тексеру кезінде 

стикерлер арқылы бағалайды. «Жасыл» 

стикер дұрыс, «қызыл» стикер дұрыс 

еместігін білдіреді. 

Сабақты бекіту: 

 Литосфералық катаклизмдерге қандай 

апаттар жатады? 

 Жанартау атқылау, жер сілкінісі, цунами 

туындауының қандай себептері бар? 

География. Жaлпы 

бiлiм бepeтiн 

мeктeптiң 7 – 

cыныбынa apнaлғaн 

oқyлық /А. Егорина, 

С. Нүркенова, Е. 

Шимина–Aлмaты: 

Атамұра,2017.- 46б. 
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 Апатты жағдайлардың салдары қандай? 

Мысалдар келтіріңдер. 

Сабақтың соңы 

37-40мин 

 

IV. Рефлексия. 
«Чемодан, еттартқыш, қоқыс жинайтын 

себет» әдісін ұйымдастыру. 

Сары стикер: сабақтан алған ең 

маңыздысы, нені осы сабақтан өзімен 

алып кетесіз (чемоданға іледі); 

Көк стикерде: не тиімді болған жоқ, нені 

керек емес деп санайды (себетке); 

Қызыл стикерде: не қызықты болды, бірақ 

әлі де түсініксіз, нені әлі еттартқышта етті 

қалай айналдырады, солай өз ойымызда 

айналдырып түсіну қажет. 

Үйге тапсырма:  

Билимленд сайтынан сабақпен танысып 

шығып, тапсырмаларды орындау.  

Кескін картаға литосфералық 

катаклизмдер тараған аудандарды түсіру. 

Кері әсер. «Басбармақ» әдісі бойынша. 

Стикерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk

/courses/geografiya-

kk/litosfera-zhane-

zher-

qabyhy/lesson/zher-

silkinisi 

Саралау – Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз басқаларға 

қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз?   

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

 

 

Дарынды және тез орындайтын 

оқушыларға практика ретінде 

жетілдіру және постер жасау 

үшін шығармашылықтарын 

дамыту, сонымен қоса  білім 

мен дағдыларын тек география 

пәнімен ғана емес, сонымен 

қатар басқа да пәндермен 

талдау жасау.  

Барынша қолдау көрсету: 

берілген оқыту әдістері арқылы 

литосфералық катаклизмдердің 

себеп-салдарын, таралуын 

Тапсырма1. 

Дескриптор 

Білім алушы 

-апат түрін анықтайды; 

-апат болу себебін 

түсіндіреді; 

-апат түрінің негізгі 

зардаптарын талдайды 

Бағалау: «Екі жұлдыз, бір 

тілек» әдісі. 

 

 

 

Сыныпта 

қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

туралы нұсқаулық 

(инструктаж) 

беріледі. 

Литосфералық 

катаклизмдер 

кезінде ҚТ сақтау 

туралы нұсқаулық 

беріледі. 

https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
https://bilimland.kz/kk/courses/geografiya-kk/litosfera-zhane-zher-qabyhy/lesson/zher-silkinisi
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түсіндіреді; 

 

Біршама қолдау көрсету: Оқу 

барысында меңгерген білімдері 

мен дағдыларын өмірлік 

жағдайларда қолдана біледі. 

 

Ең төменгі шектегі қолдау 

көрсету: алған білімді 

пайдалана отыра, апаттар 

туралы нақтырақ ақпарат бере 

алады. 

Тапсырма 2. 

Бағалау: Топтар бір-бірін 

«Бас бармақ» тәсілі 

 

Тапсырма 3.  

Бағалау:  Бірін-бірі тексеру 

кезінде стикерлер арқылы 

бағалайды. «Жасыл» стикер 

дұрыс, «қызыл» стикер 

дұрыс еместігін білдіреді. 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия  
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер оқушылар оқу мақсатына 

жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 

Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ жоспарынан 

ауытқулар болды ма және неліктен? 
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№ W00072     24.10.2022 ж.  

 

Физика – табиғат туралы ғылым 

 

КАНЖИГИТОВА ГҮЛНАЗ БАКЫТЖАНОВНА                                                                     

Астана қаласы, Сарыарқа ауданы                                                                                        

КММ  №39 кешкі (ауысымды) мектебінің                                                                    

физика пәні мұғалімі 

 

Педагогтің аты-

жөні: 

 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Физика – табиғат туралы ғылым 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

12.1.1.1 – Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар істей алады: Оқулықта берілген және 

қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс 

жасайды. Сұраққа жауап береді.Физикалық құбылыстарға 

мысалдар келтіре алады, оқулықтағы тапсырмалармен 

жұмыс жасайды. 

 Көптеген оқуышылар істей алады: Топтық жұмысты 

брлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа 

жауап береді.  

Кейбір оқушылар істей алады:  

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады 

орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен 

дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау 

критерийлері 

 

- Физикалық құбылыстарға мысал келтіреді 

- Физикалық және табиғат құбылыстарын ажырата біледі 

Құндылықтарға 

баулу 

 

Шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау,  қарым 

қатынас жасау, көзқарастарына құрметпен қарау 

.Оқушылар өз бетімен жұмыс жасау,іздену қабілеттерін 

арттыру. 

Мәңгілік ел идеясын дамытуға тәрбиелеу. 
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Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/ 

Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушын

ың іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурс

тар 

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ой қозғау 

әдісі”  

 

«Мозаика» 

әдіс 

Ұйымдастыру кезеңі 

Оқушылармен амандасу, 

түгендеу, сабаққа дайындығын 

бақылау. 

– жағымды психологиялық 

ахуал қалыптастыру 

– топтарға бөлу. 

“Конверт әдісі”бойынша 

оқушыларды топқа бөлу  

1-топ: Дене 

2-топ: Зат 

3-топ: Физика  

Бүкіл сыныпқа”ТАБИҒАТ 

ҚҰБЫЛЫСТАРЫНА” 

видеоролик көрсетіледі 

Оқушылар сабақтың мақсатын 

анықтайды. 

  

І.Білу кезеңі. «Жасырын 

сұрак» әдісі арқылы топтар 

ұяшықтарда жасырылған 

сұрақтарды табады. 

 

ІІ. Түсіну.  «Мозаика» 

әдісі арқылы тапсырмалар 

беріледі. Тапсырманы 

орындап болған топ белгілі 

бір физикалық құбылысқа 

мысал келтіреді, 

құбылыстардың түрлерін 

ажырату. 

 

Дене, 

зат, 

физика 

сөздерін, 

оқушыла

р бір-

бірлеп 

конвертт

ен 

суырады

, кімге 

қандай 

сөздер 

келеді 

сол 

бойынша 

топқа 

бөлінеді. 

 

 

Окушыл

ар 

табиғат 

құбылыс

тары 

туралы 

өз 

ойларын 

айтады. 

 

Оқушыл

ар 

ұяшықта

рдағы 

жасырыл

ған 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипто

р 

-Физика 

ғылымы 

туралы 

түсініктері 

қалыптаса

ды; 

Жалпы 

балл -1 

Дескрипто

р 

-

Физикалық 

құбылыста

рдың 

түрлерін  а

жырата 

алады;  

- 

Физиклық 

және 

табиғат 

құбылыста

рын 

 

Дене, 

зат, 

физика 

сөздері 

жазыл

ған 

кағазд

ар, 

конвер

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ, 

плипча

рт , 

маркер 

АКТ, 

плипча

рт , 

маркер 
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сұрақтар

ға жауап 

береді. 

 

 

 

Оқушыл

ар 

физкалы

қ 

құбылыс

ға 

мысалда

р 

келтіріп, 

түрлерін 

ажырата

ды. 

ажырата 

алады 

Жалпы 

балл -2 

 

 

Сабақтың 

ортасы. 

12 мин 

«Мюнстенб

ІІІ.Қолдану. «Мюнстенберг» ә

дісі бойынша кестеде шыққан 

сөздерге байланысты 

құралдарды қолдана отырып 

тәжірибе жасау 

Оқушыл

ар 

кестедегі 

құралдар 

бойынша

Дескрипто

р 

-

Физикалық 

құбылыста

АКТ 

Құрал

дар: 

магнит

, шам, 
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ерг» әдісі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин 

“Физикалық 

диктант” 

әдісі 

 

қ т м а й 

 

ы ш а м 

ф к а м е р т о н 

о қ г а т а р а қ 

н с н ш ә й н е к 

а т и и қ р т ж к 

р б т н л а з е р 

ь у к а к т ж р п 

ІV.Талдау. “Физикалық 

диктант” әдісін қолдана 

отырып төмендегі мәтіндегі 

сөздердің сөз тіркестерін 

толықтыру. 

 Табиғаттағы денелердің 

пішінін және қасиетін өзгерту 

процесін 

………..құбылыс  дейміз.Кең 

мағынада алғанда бүкіл 

Ғалам: Жан -жануарлар және 

өсімдіктер , Жер, Ай, Күн мен 

алыстағы жұлдыздардың 

барлығы ….. деп аталады. 

Әлемде орын алатын сан 

алуан өзгерістер …… 

құбылыстары деп аталады. 

…….. – табиғатта болып 

жатқан әр түрлі физикалық 

құбылыстарды зерттеп, 

оларды өзара 

байланыстыратын заңдарды 

ашу. 

, 

тәжірибе 

жасайды

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыл

ар сөз 

тіркестер

ін 

толықты

рып, 

диктант 

жазады 

 

 

 

 

 

 

 

 

рдың 

түрлерін 

бір-

бірінен  аж

ырата 

алады; 

-

Физикалық 

құбылыста

рға 

күнделікті 

өмірден 

мысалдар 

келтіреді 

- 

Физикалық 

құбылыста

рды 

күнделікті 

өмірде 

құралдард

ы 

пайдалана 

отырып,  т

әжірибе 

жасай 

алады 

 

Жалпы 

балл -3 

 

 

Дескрипто

р 

- Мәтіннің 

мағынасын 

түсінеді; 

- Алған 

білімдерін 

жинақтай 

алады; 

фанар, 

машин

а, 

тарақ, 

лазер, 

шәйне

к, 

камерт

он 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парақ

шалар 
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Жалпы 

балл -2 

 

Сабақтың 

соңы. 

  8-мин 

“Трек-

сызба” әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия  

 

 

 

 

Бағалау 

 

Үй 

тапсырмасы 

V. Жинақтау. “Трек -сызба” 

әдісі бойынша  оқушылар 

кестемен жұмыс 

жасайды. Кестені 

толтырыңдар 

Құбылыс Мысал 

Жарық  

Магниттік  

Жылулық  

Дыбыстық  

Механикалық 

  

 

  + Плюс  

Сабақта қызық болған, 

пайдалы нәрселер жазылады 

– Минус  

Сабақта сәтсіз шыққан 

,пайдасы жоқ не шамалы 

болды деген нәрселер 

жазылады 

  ?- Қызықты- «Не білгім 

келеді? Не «Бұл мен үшін 

қызық болама деген 

сұрақтарға жауап келтіру. 

Әр тапсырманың бағалау 

критериилері бойынша 10 

баллдық жүйемен бағалау 

Физика (мектеп баспасы 

)оқулығынан 10 беттегі 

кестені толтыру 

 

Оқушыл

ар 

кестемен 

жұмыс 

жасайды 

  

Дескрипто

р 

- Физикал

ық 

құбылыст

ың 

анықтамас

ын біледі. 

-

Физикалық 

және 

табиғи 

құбылыста

рдың 

айырмашы

лығын 

біледі. 

 

Жалпы 

балл-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы 

тапсырмал

ар 

бойынша 

10 балл 

ДК 

экраны

, 

дәптер

, 

оқулы

қ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикер

лер 

 

 

Оқулы

қ 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  

Сіз 

оқушылард

Денсаул

ық және 

қауіпсіз
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ың 

материалды 

игеру 

деңгейін 

қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

дік 

техника

сын 

сақтау 

 

 

Оқушыларға өткен білімдерін еске түсіру арқылы 

сұрақ қойып, жаңа тақырып мазмұнын ашуға көмек 

беремін. «Ой қозғау» әдісі арқылы тақырыпты  терең 

әрі жан –жақты зерттеуге үйретемін. «Мозаика» әдісі 

арқылы, оқушылардың тез ойлау қабілеттерін 

жылдам ашуға мүмкіндік беремін. Жұппен, топпен 

жұмыс жасау арқылы, оқушыларға бір – біріне 

көмектесу арқылы, түсінбей тұрған өткелден бірлесіп 

өту, бауырмалдық , ынтымақтастыққа баулыймын.  

Оқушылар 

бұл сабақта 

физикалық 

құбылысты

ң 

анықтамас

ын біледі, 

физикалық 

және 

табиғи 

құбылыстар

дың 

айырмашыл

ығын 

біледі. 

Физика 

кабинеті

ндегі 

қауіпсіз

дік 

ережесі 

еске 

салынад

ы. 

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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23.10.2022 ж.   № W00069 

 

Тарихи деректерді қолдану арқылы оқушылардың  

сын тұрғысынан ойлау дағдысын қалай дамытуға болады? 

 

ДОЛАЕВА АЙНУР ЖЕТПИСБЕКОВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы «Кішішыған орта мектебі» КММ 

Тарих пәні мұғалімі 

 

Әрине, тарих сабағында оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауының 

дамуына мүмкіндік беретін, коммуникативтік мәдениетті және ел алдында 

сөйлей білуді үйрететін тиімді педагогикалық технологиялар болып 

табылады.Себебі деректі әр қырынан қарастыру, түрлі түсінік беру сыни 

ойлаудың алгоритмі.Әр әдісті дұрыс әрі тиімді ұйымдастыру мұғалімнің жұмыс 

жасау білігі мен тәжірибесіне байланысты. Осы орайда, 

мұғалімніңсабақтарындасын тұрғысынан ойлау дағдысынмеңгертуді жоспарлы 

ұйымдастыруы сол сыныптардағы барлық оқушылардың ойын нақты 

дәлелдермен салыстырмалы түрде тез әрі нәтижелі орындайтындығының кепілі 

болары анық.Бұл тақырыпты іс-әрекетті зерттеу жұмысына таңдап алған 

себебім – оқыту барысында оқушының өз ойларын анық және дәл 

тұжырымдауда ақсаулар болуы, сонымен тарихихи деректерге жылдам анализ 

жасау, тез ұғындыру мәселесі болды. 

Іс-әрекетті зерттеуімнің мақсаты - оқушылардың сыни ойлау арқылы 

айтылым, коммуникативтік дағдыларын дамытып, қоғамдық жағдайларға баға 

беруге, көшбасшылық дағдыларын дамыту және мәселені терең түсінуге, өз 

пікірін қорғауға, танымдық қызығушылықты ынталандыру, оқушыларды қандай 

да мәселе бойынша түрлі ғылыми көзқарастарды белсенді түрде талдауға 

қатыстыру, басқа жеке тұлғанық және өзінің көзқарастарының негіздерін 

түсінуге, болжам жасауға үйрету мен ең маңыздысы сыныпта ынтымақтастық 

ортасын қалыптастыру. 

Зертеу барысында куратор, психолог, әріптестерімен ой бөлісу мен үшін 

тиімді болды.Әр оқушыны сабаққа қызықтыра білу, жақсы тіл табысу, тиімді 

тәсілдер арқылы оқу мақсатына жету мен үшін маңызды болды. 

· Жоба негізінде оқыту 

· SWOT-анализ 

· SMART мақсат Сонымен қатар оқушылардың шығармашылық 

дағдыларын қалыптастыруда Г. Гардердің жиынтық зият теориясын 

басшылыққа алдым. 

Тарихи деректерді қолдануда көптеген дәледер мен нақтылық керектігіне 

оқушылардың көзі жетті. Сонымен қатар пәнге деген қызығушылы мен 

оқушының өзіне деген сенімінің артқанын аңғардым. Жеке, жұптық, топтық 
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жұмыста жеке тұлға ретінде өз пікірін білдіруге, әр оқушы бойындағы 

жауапкершілік пен еңбексүгіштік сонымен қатар зерттеушілік дағдыларының 

дами түскенін байқадым. 

Жоба негізінде оқыту арқылы үлкен оқыту табысына қол жеткіздім. Нақты 

айтар болсам әскери бекістердің салынуы, хандық биліктің жойылуы, XIX ғ.  

60-70 жылдарындағы реформалар, XIX ғ. ұлт-азаттық көтерілістердегі 

халық талаптарының сабақтастығы, қоныстандыру саясаты қазақ қоғамының 

өміріне әсері, сауда қатынастарының дамуында жәрмеңкелер қызметі 

тақырыптарын жақсы меңгерді.Оқушылар зерттеумен айналысып жүлделі 

орынға ие болды. Шынайы өмірмен байланыстыруда SWOT-анализ арқылы 

көптеген мысалдар келтіре қоғам үшін әлсіз және күшті, оң әсері, 

мүмкіндіктерін айқындауда оқушылардың ұтқыр пікірлерімен сабақты 

қызықтыра түсті.SMART мақсат- 

S - нақты, M - өлшемді, A - қолжетімді, R - шындыққа негізделген,T - 

уақытпен шектелген дегенді білдіреді. Сабақ барысында мақсатқа негізделіп 

жүргізілген шартқа сай оқушылардың зерттелімі, бірін-бірі оқыту, сыни талдау 

жасау арқылы оқу мақсатына қол жеткізу тиімділігін байқадым.Қолданған 

әдістердің ішінде «Жоба негізінде оқыту»оқушыларға қолайлығын байқадым.  

Г. Гардердің жиынтық зият теориясында анықталған әр оқушының 

қызығушылығынан бөлек, жоба негізінде оқытуда дәлелмен, сыни анализ жасау 

арқылы, сөз саптауда ерекше, сабаққа ынтасы оянғаны, дәлелдемені тарихи 

дерек көздерден ізденгенін байқадым. 

Зерттеу барысында жүргізілген жұмыстар оң нәтиже берді 

 Оқушылардың өздеріне деген сенімділігін, сабаққа деген қызығушылығы 

артты 

 Жауапкершіліктері артты 

 Сабақтағы шағын топтағы зерттеу оқушы өзгелердің пікірлерін тыңдау 

арқылы өз аргументтерін жасау тәжірибесіне ие болады 

 Топтағыынтымақтастық артты 

 Бірін-бірі оқыту мүмкіндігі 

 Бірін-біріне баға бере алады 

 Тақырыптыжан-жақтыталқылауды 

 Проблемалықсұрақтартабабілу 

 Шынайы өмірмен байланыстыру 

 Оқушының өздігінен жобалық тапсырмаларды орындай алуы 

 Оқушылардың мотевациясы жағарылады 

Зерттеудің мұғалім үшін тиімділігі 

 Кері байланыс арқылы үнемі мәселені анықтау 

 Оқытуда оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау 

 Оқушыларға мәсенің зерттеуде өзектілігіне бағыттау 

 Тарихи деректердің құндылығына объективті көзқарас қалыптастыру 
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 Іс- тәжірибемді жетілдіругекөмектесті 

Қорыта келе зерттеу нәтижесінде оқушылар тарихи деректерді қолдану 

арқылы сын тұрғысынан ойлау дағдысын дамытуда ақпараттарды ажырату, 

өзіндік пікірдің қалыптасуы, өзгенің пікірімен санасу, деректің құндылығы, 

хронологиялық ерекшелігі, тұлғатану мен салыстырмалы тапсырмаларды 

меңгеруде ілгері жылжуды айқадым. Кері байланыс беру арқылы 

қызығушылығы жоғары оқушы өздігінен жобалық тапсырмаларды орындай 

алуы, топты зерттеу арқылы әр оқушының өзінше қабілетті тұлға екеніне көзім 

жетті. 
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