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31.10.2022 ж. № Z00054
Көркем кестелеу
СУЛЕЙМЕНОВА НУРЖАМАЛ КОЛДАРБЕКОВНА
Алматы облысы Талғар ауданы Белбұлақ ауылы
№ 32 орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі
Ұзaқ
мeрзімді
жocпaр
бөлімі:
Күні:

Мeктeп:

Мұғaлімнің aты-жөні:Сулейменова Нуржамал
Колдарбековна
Cынып:5
Қaтыcқaндaр caны:
Қaтыcпaғaндaр
caны:
Caбaқтaқы- Көркем кестелеу. Кесте түрлері. Материалдар және құралжабдықтармен танысу
рыбы
5.1.2.1 Әлем және қазақ ұлттықмәдениетіндегі өнер, қолөнер
Ocы
caбaқтa қoл мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және
жeткізілeтін зерделеу
oқу
мaқcaты

Көркем кестелеу турaлы тoлық мaғлұмaт беру;
Caбaқтың

Кестенің түрлерімен таныстыру;
мaқcaты

Кестелеуге арналған материалдар және құралжабдықтармен таныстыру
Бaғaлaу

Көркем кестелеу туралы толық мәліметтерді біледі;
критeрийі

Кестенің түрлерін біледі;

Кестелеуге арналған материалдар және құралжабдықтарды айырып біледі
Oқушылaр:
Тілдік
Кестенің түрлерімен, тігуге арналған құрал – жабдықтармен,
мaқcaттaр
материалдармен танысу.
Пәнгe тән лeкcикa мeн тeрминoлoгия
- Тығыз кесте
- Сұлбалық кесте
- Айқас кестелеу.
- «Ришелье кестесі»
- Гобеленді кесте
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- Жібек таспамен кестелеу
- Көшіргі мен миллиметрлік қағаз
- Үтік
- Ине, түйреуіш, қайшы, кергіш, жіптер.
Мата түрлері: Жібек, зығыр, мақта – мата, кенеп, селдір мата,
Құндылықт "Мәңгілік eл" идeяcының "Тарихтың, мәдениет пен тілдің
біртұтастығы" құндылығы бойынша: Балалардың бойына
aрғa бaулу
ұлттық құндылықтарды дарыту арқылы, қолөнерге, еңбекке
баулу, ұлттық құндылықтарымызды сақтауға үйрету.
Ұлттық құндылықтарымызды сіңіре отырып, өзге ұлт
өкілдерінің мәдениетін сыйлауға тәрбиелеп, ынтымақтастыққа,
достыққа тәрбиелеу.
Денсаулық - Қол инесімен жұмыс ережесі;
- Қайшымен жұмыс жасау ережесі.
және
техника
қауіпсіздігі
нің
сақталуы
Пәнaрaлық тарих, мaтeмaтикa
бaйлaныc
- Ою-өрнек туралы толық мәліметтерді біледі;
Aлдыңғы
- Ұлттық ою-өрнек түрлерін біледі;
білім
- Ою-өрнектің неше топқа бөлінетіндігін біледі;
- Ою-өрнектердің қай жерде қолданылатынын біледі.
Caбaқ бaрыcы
Caбaқтың
жocпaрлaнғa
Caбaқтaғыжocпaрлaнғaніc-әрeкeт
Рecурcтaр
н
кeзeңдeрі
Caбaқтың
Cурeт
Ұйымдacтыру
бacы (7 минут) Oқушылaрмeн
aмaндacу.
Cыныпты қиындылa
түгeндeу.Cынып oқушылaрын "мoзaикa" әдіcі ры
aрқылы үш тoпқa бөлу. Тoптaр бір-бірінe жылы
cөздeр aйтып, пcихoлoгиялық aхуaл туғызу.

1 топ

2 топ

топ
2
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Үй тaпcырмacын тeкceру
Тoптaрғa бeрілгeн cурeттeрдің aртынa үй
тaпcырмacынa бaйлaныcты, әр тoпқa кeм дeгeндe
eкі cұрaқтaн жaзылaды.
"Cұрaқ-жaуaп" әдіcі aрқылы
1. Ою – өрнектің қолданыста қанша түрі бар?
2. Ою – өрнектер неше топқа бөлінеді?
3. Сәндік- қолданбалы өнер дегеніміз не?
4. Ою – өрнектер тұрмыста қандай
бұйымдарда қолданылады?
5. Ою – өрнекпен безендірілген заттарды
қарастырыңдар?
6. Ұлттық ою – өрнектің қандай атауларын
білесіңдер?

Caбaқтың
oртacы (28
минут)

Дecкриптoр:
Әрбір дұрыc жaуaп
Aуызшa мaдaқтaу жүргізілeді.
Cocын тoптaрдaн құрacтырғaн cурeттeрінің
мaғынacын, нe бeйнeлeнгeнін, cурeттeрдeн нeні
түcінугe бoлaтынын cұрaу aрқылы бүгінгі жaңac
aбaғымыздың тaқырыбын aшaмын.
"Кім шапшаң" әдіcі (тoптық жұмыc)
Сөзжұмба
Әр топқа "Кесте" тақырыбындағы сөзжұмбақ қ
беріледі. Оқушылар топпен бірігіп сөзжұмбақты
шешеді. Басқа топтармен өз жауаптарын
салыстырады.

Сұрақтары:
1.Сәндік-қолданбалы өнердің бір түрі не?
2. Кестеде нелер бейнеленеді?
3. Алдын ала жасалған жоба суреті не деп
аталады?
4. Жіп саны бойынша кестедегі тігістер қалай
аталады?
5. Кестедегі тігістер неше топқа бөлінеді?
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Дecкриптoр:
Оқушылар сөзжұмбақты шешу арқылы көркем
кестелеу туралы толық мағлұмат алады
Aуызшa мaдaқтaу жүргізілeді. Тoптaр бірінбірі бaғaлaйды.
"Ойлан, жұптас, бөліс" әдіcі (жұптық жұмыc) Суреттер
Әр жұпқа жеке-жеке суреттер беріледі, сол
суреттер бойынша жұптар постер қорғайды
1-ші жұп. Жібек таспамен кестелеу туралы айту
2-ші жұп. Тығыз кесте туралы айту
1-ші жұп. Сұлбалық кесте туралы айту
2-ші жұп. Айқас кестелеу туралы айту
1-шы жұп. Гобеленді кесте туралы айту
2-ші жұп. "Решелье" кестесі туралы айту
Дecкриптoр:
Оқушылар постер жасап біледі, оны қорғайды.
Aуызшa мaдaқтaу жүргізілeді. Жұптaр бірінбірі бaғaлaйды.
"Жалғасын тап" әдіcі (жeкe жұмыc)
Кестелеуге арналған материалдар мен құрал –
жабдықтар туралы "Жалғасын тап" кестесі
әрбір оқушыға беріледі. Оқушылар өз
жауаптарын кестеге толықтырып жазады.
Ине
Қайшы
Кергіш
Оймақ
Жіп
Дecкриптoр:
Кестелеуге арналған материалдар және құрал –
жабдықтарды ажырата алады.
Aуызшa мaдaқтaу жүргізілeді. Oқушы өзінөзі бaғaлaйды
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Caбaқтың
Бaғaлaу
Бaғaлaу
coңы (5 минут) Бaғaлaу пaрaқшacы aрқылы (Әр тoпқa caбaқ пaрaқшaлa
бacындa бeрілгeн бaғaлaу пaрaқшacы бoйыншa ры
oқушылaрдың
жeкe-жeкe
жинaғaн
жұлдызшaлaры caнaлaды. Көп жұлдызшaлaр
жинaғaн oқушылaр aуызшa мaдaқтaлaды)
Бағалау парақшасы
№ Оқушы
Үй
"Кім "Ойл "Жалға
ның
тапсырм шапш ан,
сын
атыасы
аң"
жұпт
тап"
жөні
әдісі
ас,
әдісі
бөліс
"
әдісі
1
2
3
4
5
6
Кeрі бaйлaныc
"Бaғдaршaм" әдіcі
Бaғдaршaм
–
oқушылaрдың
өздeрінің
қaншaлықты түcінгeнін көрceтудің жылдaм
тәcілі. Oқушылaрғa қызыл, caры жәнe жacыл
түcті шeңбeрлeр бeрілeді. Oқушылaр:
Тoлықтaй түcінce, ceнімді бoлca ЖACЫЛ
ТҮCТІ;
Түcінугe жaқын бoлca, aздaп білce CAРЫ
ТҮCТІ;
Түcінбece, ceнімді бoлмaca ҚЫЗЫЛ ТҮCТІ
шeңбeрді тaңдaп шeңбeрдің aртынa түcінбeгeн
cұрaғын жaзaды. Тaқтaдaғы бaғдaршaмның
үcтінe жaбыcтырaды.
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Caрaлaу – oқушылaрғa қaлaй
көбірeк қoлдaу көрceтуді
жocпaрлaйcыз?
Қaбілeті
жoғaры oқушылaрғa қaндaй
міндeт қoюды жocпaрлaп
oтырcыз?

Бaғaлaу
–
oқушылaрдың
мaтeриaлды мeңгeру
дeңгeйін
қaлaй
тeкceруді
жocпaрлaйcыз?

Дeнcaулық жәнe
қaуіпcіздік
тeхникacының
caқтaлуы

Caрaлaу
кeзіндe
тoптық
тaпcырмaлaр,
жұптық
тaпcырмaлaр
жәнe
жeкe
тaпcырмaлaрaрқылы
oқушылaрдың ынтacы aртaды,
нaқтыбірoқушыдaнкүтілeтіннә
тижeлeр
туындaйды,
oқушығaдeрбecқoлдaукөрceту
бaрыcындaoқушылaрдың
cөйлecу дaғдыcы қaлыптacaды,
oқу
мaтeриaлдaры
мeн
рecурcтaры
aрқылы
oқушылaрдыңжeкe қaбілeттeрі
aшылaды.

Aуызшa
қaлыптacтырушы
бaғaлaу, тoптaр бірінбірі бaғaлaу, жұптaр
бірін-бірі бaғaлaу, өзінөзі бaғaлaу, бaғдaршaм
әдіcі aрқылы бaғaлaу

Oқушылaрдың
тoптық, жұптық,
жeкe
жұмыc
тaпcырмaлaрын
oрындaу
бaрыcындaдeнcaу
лықтaрынa зaқым
кeлмec
үшін
oрындықтaр мeн
үcтeлдeрдің
дұрыcoрнaлacуын
a
нaзaр
aудaрaмын.

Caбaқ бoйыншa рeфлeкcия
Caбaқ
мaқcaттaры/oқу
мaқcaттaры дұрыc қoйылғaн
бa? Oқушылaрдың бaрлығы
OМ қoл жeткізді мe?
Жeткізбece, нeліктeн?
Caбaқтacaрaлaу
дұрыc
жүргізілді мe?
Caбaқтың уaқыттық кeзeңдeрі
caқтaлды мa?
Caбaқ жocпaрынaн қaндaй
aуытқулaр бoлды, нeліктeн?
Жaлпы бaғa

Бұл бөлімді caбaқ турaлы өз пікіріңізді
білдіру үшін пaйдaлaныңыз. Өз caбaғыңыз
турaлы coл жaқ бaғaндa бeрілгeн
cұрaқтaрғa жaуaп бeріңіз.
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Caбaқтың жaқcы өткeн eкі acпeктіcі (oқыту турaлы дa, oқу турaлы
дaoйлaныңыз)?
1:
2:
Caбaқтыжaқcaртуғa нe ықпaлeтeaлaды (oқытутурaлы дa, oқутурaлы
дaoйлaныңыз)?
1:
2:
Caбaқбaрыcындacыныптурaлынeмeceжeкeлeгeнoқушылaрдыңжeтіcтік/қ
иындықтaрытурaлынeнібілдім, кeлecіcaбaқтaрдa нeгe көңілбөлу қaжeт?
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31.10.2022 ж. № Z00055
Современные проблемы и инновационные подходы
подготовки детей к школе
ИСПАЕВА КУЛЬБАНУ ТУЛЕГЕНОВНА
Северо -Казахстанская область г.Петропавловск
КГУ "Средняя школа №24"
Воспитатель предшкольного класса.
Образование — это неотъемлемая составляющая фундамента для
построении будущего Казахстана, только благодаря качественному,
современному
образованию
будущие
поколения
смогут
стать
конкурентоспособными членами мирового сообщества. В педагогике понятие
«инновационная деятельность» рассматривается несколько глубже и имеет
широкий смысловой диапазон.
Это целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на
осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и
изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких
результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической
практики, это творческий процесс по планированию и реализации
педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования.
Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий
потенциал педагога. Современный словарь по педагогике так трактует этот
термин: «Педагогическая инновация — нововведение в педагогическую
деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания,
имеющие целью повышение их эффективности». В связи с ежегодным
изменением в политическом, экономическом положении стран мира необходимы
решительные меры для стремительных шагов к наилучшему качеству
образовательных услуг в нашей стране. На основе опыта других стран было не
раз отмечено, что будущее в образовании идет за внедрением новейших
технологии в обучении.
Последние годы по стране широко развивается программа обучения
учителей по программе трехуровневых курсов с применением опыта Назарбаев
Интеллектуальные школы Данные школы являются соединением всех инноваций
опыта самых развитых стран мира. Данная программа осуществляет
ознакомление учителей с опытом работы зарубежных коллег и применением
международных стандартов в системе образования Казахстана. С 2018 года наша
система образования претерпит колоссальные изменения. Инновации касаются
как оценивания успехов учащихся, так и методики преподавания урока.
8
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Данные знания помогут вывести систему образования на совершенно новый
уровень ничем не уступающий другим странам. Введение новых технологий
невозможно без творчества учителя.
Профессиональная деятельность учителя неполноценна, если она строится
только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. Такая
деятельность неполноценна не только потому, что в ней не используются
объективно существующие возможности для достижения более высоких
результатов образования, но и потому, что она не способствует развитию
личности самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера! Существует три
уровня
педагогического
творчества:
открытие,
изобретение
и
усовершенствование. Они позволяют увидеть новые возможности
совершенствования, как самой деятельности, так и включенного в нее человека.
Девизом современного казахстанского образования является образование в
течение всей жизни. И для успешного достижения данной цели необходимо
высокое качество подготовки педагогов и учеников. Если в традиционной
системе образования основной задачей является освоение наиболее
рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся, то в
инновационной системе – создание условий для профессионального
саморазвития, готовности к инновациям, творческой самореализации;
проектирование, моделирование новых педагогических практик; экспертиза,
анализ, технология опыта.
Современные подходы к обучению предполагают совместное творчество
учителя и учеников. Учителю необходимо побуждать учащихся формулировать
свои идеи и представления, высказывать их; сталкивать учащихся с явлениями,
которые входят в противоречие с имеющимися представлениями; — подводить к
выдвижению предположений, догадок, альтернативных объяснений; — давать
учащимся возможность исследовать свои предположения, особенно путем
обсуждения в малых группах и предоставить возможность применить новые
знания к широкому кругу явлений, ситуаций, так, чтобы они могли оценить их в
реальной жизни.
Рассмотрение творчества учителя , как инновации в образовании не является
новым, все новое это давно забытое старое, еще обучаясь в советское время нас
учили нацеливать учеников на самообразования. Проблема развития творческого
мышления многоаспектная и непростая, поэтому пути реализации данной
проблемы вижу через внедрение инновационных технологий на основе системы
интеграции.
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В последние годы мы проводим мероприятия, интегрирующие несколько
предметов. Например, проведение полилингвального урока по языковым
блокам, то есть казахский, русский и английский. На данном уроке ученики
поэтапно выполняют задания и обучаются быстрой смене языка, что развивает
критическое мышление. Некоторые задания могут включать ответы на трех
языках.
На мой взгляд, для начальной школы характерны тематические
интегрированные уроки. В своей практике я использую интеграцию по
математике и познанию мира; по чтению и изобразительному искусству; по
английскому языку и математике, английскому языку и познанию мира. Дети на
таких уроках получают творческие домашние задания (сделать рисунок,
придумать концовку, сочинить сказку, написать эссе, сделать книжку – малышку
и другие задания).
Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей – это
создание общей атмосферы принятия свободы, возможности для каждого
ребенка пережить опыт своей успешности.
Для того, чтобы ребенок с интересом изучал английский язык и любой
другой язык, необходимо привлечь его внимание. Ведь изучение языка — язык
это не всегда легкое занятие! Но яркие иллюстрации, рисунки, изображающие
отдельные предметы, помогут превратить процесс обучения языку в интересное
и увлекательное познание мира. А, именно, познание языка через зрительное
восприятие. Для обучения и овладение английским языком существует
множество методических пособий и разработок. Но привить интерес к изучению
языка, развить речь ребенка, не включая ее в ту или иную деятельность,
невозможно.
Деятельность учителя должна быть не только развивающей, но и
развивающейся. Он должен создавать и постоянно совершенствовать свою
педагогическую концепцию, осваивать и если требуется производить новые
методы педагогической деятельности. Готовность к инновационной
деятельности
в
современных
условиях
–
важнейшее
качество
профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь
высокого уровня педагогического мастерства.
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31.10.2022 ж. № Z00056
Ойын техникасын жетілдіру
КАЙЫРБЕКОВА МЕРУЕРТ КАЗЫБЕКОВНА
Қызылорда қаласы № 39 "Қызылөзек" орта мектебінің
дене шынықтыру пәні мұғалімі
Сабақ тақырыбы
Күні:

Мектеп:
Ойын техникасын жетілдіру
Мұғалімнің аты –жөні:

Сынып: 7

Қатысқандар:

Осы сабақ
арқылы
жүзеге асатын
оқу
мақсаттары
Сабақ
мақсаттары

(Футбол)
Қатыспағандар:

7. 1. 1. 1 .Кең аукымдағы спорттык кимыл козғалыс
әрекеттерінің дәлдігін бакылауды жане икемділікті дамытуға
арналған кимыл козғалыс дағдыларын жетілдіру
Барлық оқушылар орындай алады: Оқушылар алаңда
доппен қимыл козғалыс жасай біледі.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:Оқушылар
футбол ойын элементтерін жақсы меңгереді
Кейбір оқушылар орындай алады: Оқушылар допты
ойынға коса біледі .Доп алып жүре алады әріптесіне доп
жеткізе біледі нысана көздеу әдісін бір орында және
козғалыста игерген.

Кең ауқымды спорттық қимыл қозғалыс әрекеттерінің
дәлдігін бақылауды біледі.
Жетістік
критерийлері Икемділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты
салыстырады.
Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:Оқушылар футбол ойын
элементтерін жақсы меңгереді.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: бұрыштама
соққылары, жалауша, айып соққылары, төреші
жесттері,қақпа,тор
Талқылауға арналған сұрақтар:
Әріптестеріңе допты қалай бересіңдер?
Допты қақпаға кіргізу үшін қалай тебу керек?
11
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Құндылықта
рды дарыту
Пәнаралық
байланыс
АКТ
пайдалану
дағдысы
Алдыңғы
меңгерілген
білім
Жоспарланға
н
Уақыт
Басы:
10мин
2мин

2мин
6мин

Футбол ойнап жүрген кезде серіктеріңмен қалай
түсінісесіңдер?
Қандай қорғану тәсілдерін білесіңдер?
Не себепті .....деп ойлайсыз?
Кіші футбол ойынында не себепті ойыннан тыс қалу жоқ?
Футбол ойынындағы көрсетілетін ескерту карточкалары не
үшін беріледі деп ойлайсың? (қызыл, сары, жасыл)
Оқушылардың арасында достықты нығайту.Топтық
жолдастық сыйластықты арттыру.
Физика, математика.
Музыка,камера
Футбол ойынындағы тактикалақ іс-әрекеттер
Жоспарланған жатттығу түрлері
Ресурстар
Кіріспе бөлім . Сапта тұру, ынтымақтастық
атмосфера қалыптасу, кезекшінің баянаты,
сәлемдесу.
Сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау.
Қауіпсіздік ережесімен сабаққа дайындығын
ескеру.
Саптық жаттығулары: түзулен, тіктен, оң-ға,
сол-ға,
ай-нал, адым-да, т.с.с.
Арнайы жүру, жүгіру жаттығулары.
Жалпы денені дамытуға арналған
жаттығулары.

Секундоме
р, ысқырық

Ортасы 25-30
10мин

Футбол ойын техникасының элементтері:
- допты аяқпен және баспен алып жүру;
- допты әр түрлі тәсілмен соғу;
- допты аяқпен, баспен, кеудемен тоқтату;
- бағытты өзгерте,тоқтау мен алмастыра,
жұлқына, жылдамдықты арттыра жүгіру;
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Кубиктер
Секундоме
р
Ысқырық
Секіртпе
жіп
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Доптар
10мин
Оқушыларды екі топқа бөліп «Жарыс»
сабақ өткізу
Допты тебу футбол ойыны техникасының
негізін құрайды. Допты қалай тебу тәсіліне
қарай оның мынадай тебу түрлері бар:
1) табанның ішкі және сыртқы қырымен
тебу
2) аяқтың үстімен және үстінгі ішкі, сыртқы
жанымен тебу;
3) аяқтың ұшымен тебу
4) өкшемен тебу
«Диалог» сабағы:
Сұрақ- жауаптар арқылы оқушылардың
қажеттілігін қанағаттандыру

Бақылау
кестесі

футбол
добы

Жалаушала
р

Кеңес сабақ .Мұғалім оқушылардың өзін-өзі
дайындау бойынша белгілі бір жаттығуларды
орындау туралы сұрақтарынажауап
береді,оқушымен бірлесіп жалпы және арнайы
бағыттағы жаттығулар таңдалады
13
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10мин

Ойын кезінде ойыншылар допты тоқтатудың
түрлі тәсілін қолданады
1) келе жатқан допты табанның ішкі
жағымен тоқтату
2) келе жатқан допты табанның астымен
тоқтату
Допты
тоқтату
кезіндегі
қауіпсіздік
ережелерін
сақтау
______________________________________
________

Дескриптор

Білім алушы
- допты алып жүру
түрлерін түсіндіреді;
- допты алып жүрудің кем
дегенде жеңілдетілген
бір түрін көрсетеді;
- допты аяқтың ішкі
жағымен тебудің әдісін
түсіндіріп, көрсетеді.
Соңы:5мин
Қортынды.Оқушыларды сапқа тұрғызу тыныс
алу жаттығуларын орындау. Оқушылардың
көңіл күйін білу қалпына келтіру
Оқушыларды балдық жүйемен бағалау.
5мин
Үйге тапсырма. Футбол ойынының тактикалық
іс-әрекеттерін үйрену
Саптық және таңертеңгілік бой жазу
жаттығулары.
Саралау-оқушыға мейлінше қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Бағалау-оқушы
Қабілетті оқушыларға тапсырманы
білімін тексеруді
қалай?
14

Бағалау.

Денсаулы
қ және
қауіпсіздік
техникасы
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қалай
жоспарлайсыз?
Тапсырма арқылы саралау
Мұнда тапсырманы оқушылардың
тәжірибесіне, білімі мен қабілеттеріне
қарай беру. Ойын техникасын жетілдіру
туралы тапсырмалар, нақты бір
оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқу
материалдары мен ресурстарын
оқушылардың жеке қабілеттерін есепке
ала отырып іріктеймін.
Сәл әлсіз оқушыларға көмектесу үшін
жеңілдетілген тапсырмаларды беремін
Қабілетті оқушыға күрделі тапсырмалар
түрлерін беремін.
Футбол ойыны туралы сұрақтар мен
тапсырмалар беремін
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Мен оқушыларды
жалаушалар
арқылы бағалау
тәсілімен
бағалаймын
Оқушылардың сабақ
барысында жеткен
жетістіктері мен
кемшіліктерін ескере
отырып бағалаймын.
Сабақта үздік нәтиже
көрсеткен
оқушыларды
басқаларға үлгі
етемін

н
қадағалау

Сабақтың
тығыздылы
ғы
сақталды.
Оқушылар
үнемі
қимылқозғалыста
болды.
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04.11.2022 ж.

№ Z00073

Тәрбиешінің нәтижесі – сапалы тәртіп қалыптастыру
БЕРКИМБАЕВА САУЛЕ ӘСІЛХАНҚЫЗЫ
Туркестан облысы Отырар ауданы. Ө. Жәнібеков атындағы
№4 жалпы орта лицей интернет тәрбиешісі
Тәрбиеші тәрбиеленушілердің күнделікті оқу - тәрбие жұмысын, демалыс
уақытын ұйымдастырады.
. Тәрбиеші балалардың жақын досы болуы керек, ал еркелетуге сақтықпен
қараған жөн Бір баланы еркелету басқа балалардың қызғанышын тудырады.
Дегенмен, балаларды еркелету де қажет. Тәрбиеші өз талабына ұқыпты болуы
қажет. Бала тек адамның жеке басының тікелей тигізетін әсері арқылы ғана
тәрбиеленеді. Мектепке дейінгі даярлық тобының тәрбиешісі жас ұрпақты жан –
жақты дамытып тәрбие беру, оны өмірге еңбекке даярлауда педогогикалық
білімді көпшілік арасына насихаттау сияқты әрі жауапты, әрі қадірлі қоғамдық
міндеттер атқарады.
Тәрбиеші жас ұрпақтың бойына тәрбиенің алғашқы негіздерін
қалыптастыра алатын,адамгершілігі жоғары, мәдениетті, ғылым жетістіктерін
дұрыс бағалай алатын, әдебиет пен өнердің, техниканың даму жайын жақсы
білетін, оның түсіндіре алатын адам болуы керек.
Тәрбиешінің мәдениеттілігінің көрсеткіші – әдепті, қоғамдық орындарда
өзін сыпайы, еркін ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі, тәртіпті, сүйкімділігі,
адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым - қатынасы. Ондай
тәрбиешіні балалар жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді,оған жақын жүргісі
келеді, оның балалар арасында беделі зор болады.
Тәрбиешінің жеке басының үлгісі – жас ұрпақ тәрбиесінде ең әсерлі
әдістердің бірі, өйткені балалар тәрбиешіге барлық жағынан еліктейді. Сол
себеппен де ол үнемі жинақты, таза, ұқыпты жүріп, сөйлеген сөзі мәнді, ойлы
әдемі, салмақты келіп, асықпай, байыппен сөйлеуі керек. Бала еліктегіш
болғандықтан, жақсыны да, жаманды да тез қабылдайды.
Тәрбиешіге қойылатын талаптар:
Тәрбиеші болатын адам өзінің мінезін, жүріс - тұрысын жөнге салып,
балалар іс - әрекетін дұрыс ұйымдастыра білуі керек;
Арнаулы білім, білік пен іскерлік – дағдыны меңгеруі керек;
Баламен еркін, жақын тарта сөйлесе білуі керек;
Ол өзінің көзқарасымен, ым - ишарасымен де өз ойын балаға жеткізіп,
түсіндіре алуы керек;
Жұмысты ұйымдастыра біле, тиісті жерінде қатал талап қоя алатын болуы,
кейде әзілдесіп, тиісті жерде көңіл аудара алатын болуы шарт;
Тәрбиешінің әрбір қимылы, жүріс - тұрысының өзі балаларға өнеге, тәлім –
тәрбиеберерліктей болуы тиіс.
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Жаңашылпедогог Ш. А. Амонашвилитәрбиешігетөмендегідейталапқояды:
педогог – тәрбиеші әріптестерін мейрімді, жылышырайлы, ықыласты болуы
керек, әріптестеріменқарым қатынас жасаудыңәдебін, дауыссарынын,
жылыүнінигерукерек, әріптестерініңтабысына қызғанышпен, күншілдікпен
қарауға құқы жоқ, әріптестерімен өзтәжірибесінбөлісугеміндетті, әріптестерінен
үйренуге ұялмауы керек, әріптестерінежоғарыданменсінбей қарауға құқы жоқ,
әріптестерінің ар намысын, атақ – даңқын сақтауы керек, балаға байланысты отбасы
құпиясының бәрін білу керек,бірақ оны ешкімге шашпауы тиіс.
Тәрбиешінің бойында болатын маңызды сапалары: ақылдылығы,
қайрымдылығы, мәдениеттілігі, білімділігі, кәсіби шеберлігі, балаларға деген
сүйіспеншілігі, тәртіптілігі, шығармашылық қабілеттілігі, белсенділігі,
жанжақтықызығушылығы,
ұйымдастырушылыққабілеті,
бірнәрсемен
шұғылдану, зиялылығы, әзіл - қалжыңғабейімділігі, басқанытыңдайбілуі,
талдаужасайбілу
қабілеті, еңбексүйгіштігі, мейрімділігі, әділдігі, ашықтығы, шыншылдығы,
әділеттілігі, әдептілігі, жақсылық жасай білуі.
Тәрбиешініңпедогогикалықшеберлігітәрбиежұмысыныңәрбіркезеңінде не
істейтінін, не үшін істейтінін, қандай нәтижеге жеткісі келетін саналы, анық және
дәлбілуіне байланысты болмақ.
Шебер тәрбиешінің бөлмелерді педагогикалық және эстетикалық
талаптарға сай жабдықталуы, тәрбие жұмысына қажетті көрнекі құралдарының
түгел болуы, педогогикалық мақсатқа сәйкестелінген болуы шарт. Олардың өз
орнында тұруы жемістіеңбек етуге жағдай жасайды.
Шебер тәрбиешінің негізгі қасиеттерінің бірі – педогогикалық әдептілік.
Педагогикалық әдептілік бала психологиясын және оның жас ерекшеліктерін
жете білуді талап етеді. Әдептіліктің қайнар көзі – балаларды сүю және қадірлей
білу. Педагогикалық әдептіліктің бір көрінісі – шамамен сезу
қасиеті. Сонда тәрбие әдістерініңкөпшілігінәтижеліболады. Қолайлы әдісті
таба білу шеберлік пен әдептіліктің көрінісі. Шеберлікүйретумен, үйренумен,
өзісінедегенсүйіспеншілікпен, тәжірибемен, жұмысқа ұқыпты қараумен саналы,
ойлы еңбекпен қалыптасады.
Тәрбиешіқызметініңерекшелігі:
педагогтікәдептіигеру,
ел
үшінерлікпенеңбекету, педагогтік бедел, педагогтің артистігі, педагогтік
оптимизм, кәсібишеберліктіүнемішыңдапотыру, т. б.
Тәрбиешініңата - аналарменжүргізетін жұмыстарының мазмұны.
Атааналарменжүргізілетінжұмыстардыңмазмұны, формасы. Әдістеріне
тоқталамыз. Отбасы – бұл баланың өмір сүру ортасы: қамқорлықтыңтұрақтыкөзі,
тәрбиелеумен, қарапайымбіліммен
Қаруландыру және шешім қабылдай білуге үйрететін ең жақын адамдардың
мейірім шуағын сезінетін орын. Отбасынабарлығыжақсыболғанжағдайда балаларжақсыжетістіктергежетіп,
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өзінің даму әлеуметінекөтерілеалады.
Отбасыменпедагогикалықынтымақтастық – баланың қанағаттану деңгейі
мен тәрбиешінің
жұмысыныңсапасынарттырады,
олтөмендегіжағдайларғанегізделеді:
өзарасапалықарым қатынас,
өзарасыйластық,
әлемгедегентүсіністіккөзқарасжәнеоныңтиімділігіықпалынұзақ
уақытбойысезіну, бір – біріне серіктестік барлық қатысушыларға жағымды
әсер ететіндей болуы тиіс, сондағанатәрбие мен білім беру өзнәтижесінежетеді.
Осы
орайда,
балабақшаныңата
аналарменжұмысыныңмазмұнытөмендегідей:
а) Ата - аналарменпедагогикалық, психологиялықбілімдерінкөтеру;
(Дәрістероқу, семинарлар
ұйымдастыру, жекежәнетоптықкеңестер, тәжірибелік жұмыстар, т. б.);
б) Ата - аналардыоқу - тәрбие жұмыстарынақатыстыру; (ата аналаржиналысы, бірлескен
шығармашылық жұмыстар, материалдық - техникалық база жасауға
көмектесу);
в) Балабақшаныңәкімшілігіменбірлескенжұмыстар (ата - аналаркомитеті,
ата - аналаркеңесі,
аталаралқасы, әжелер клубы).
Ата - аналарменжүргізілетінжұмыстыңформасы мен әдістеріолардың
педагогикалық мәдениетін
көтеруге балабақша мен отбасының өзара ынтымақтастығына және тәрбие
жұмысының әлеуметін
арттыруғабағытталғанболуыкерек.
Ата - аналарменжұмыстыңәдістері: бақылау, әңгіме, пікірлесу, тест жүргізу,
сауалнама жүргізу.
Психологиялық - педагогикалықбілім беру формалары
Педагогикалықбілім беру - бұл бала тәрбиесініңкөкейкестімәселелерімената
- аналарды
таныстырадыжәнеолардынегізгі педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға
көмектеседі.
Дәрістер
–
бұл
бала
тәрбиесінің
мәні
мен
маңызынажанжақтытереңталдаужасау. Дәрістегі ең
бастыкөңілбөлетінмәселе
–
олбелгіленгенжағдайғанемесеқұбылысқаталдаужасауболып
табылады.
Конференция – бұл бала тәрбиесітуралытереңжан - жақты қарастыружәне
оны бекіту.
Ата
аналарғаарналғанконференциялар
–
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мектепкедейінгідаярлықтобыныңбалаларын
тәрбиелеу мен білім беру жүйесіндеерекшемаңыздыорыналады. Ата аналарғаарналған
конференциялардаорыналады.
Ата
аналарғаарналғанконференциялардаболашаққоғамның
азаматтарынтәрбиелеудіөзектімәселелері
қозғалып,
оны
тәжірибедежүзегеасырудыңжолдары
нақты қарастырылады. Ата - ананыңрөлі, бала тәрбиесіндегіқиындықтар,
отбасытәрбиесінің
маңызы, т. б. тақырыптарболуымүмкін.
Ата - аналарконференцияларына өте мұқият дайындық қажет.
Мұндабелгіліғалымдар,
психологтар мен педагогтар, әлеуметтік педагог, дәрігер, т. б.
міндеттітүрдеқатысады. Мұндай
конференцияларғаата - аналарбелсенді түрде қатысулар қажет. Оларөзіс тәжірибелері
тұрғысынанмәселегеталдаужасайды.
Конференцияныңерекшелігі
–
белгілібірмәселеніңжай жапсарыншешудіңнақтыжолдары қарастырылуда.
Практикумдар
–
ата
аналардың
бала
тәрбиесіжайында,
педагогикалықжағдаяттарданшығуда
олардыпедагогикалықойлауларынжаттықтыру.
Ашықсабақтар
–
ата
аналардыбағдарламабойыншақолжеткенжетістіктерментаныстыру,
тәрбиешініңталаптарынаденқоюғабағыт беру. Мұндайсабақтарғаата аналардыңқатысуға
мектепкедейінгідаярлықтобының оқу - тәрбиежұмыстарыжайындаата аналардың
педагогикалықсауаттылығынарттырады,
баламенқарым
қатынасжасаудыңжолдарын
үйренеді.
Тәрбиешінің педагогикалық шеберлігі мен қызметінің ерекшелігін
айқындай білуі,
Оқу тәрбие процесінің барысына, әдіс тәсілдеріне таратпа материалдар
арқылы талдау жасау педагогикалық жағдаяттарды (есептерді) шешу арқылы
меңгеру, тәжірибелік жаттығулар жасау

19

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

МӘТІНМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ МЕН СТРАТЕГИЯЛАРЫ
АРҚЫЛЫ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ
СУЛЕШЕВА ЕРМЕК САПАРОВНА
04.11.2022 ж. № Z00063
АЛЬЖАНОВА ЖУПАР НУРТАСОВНА
04.11.2022 ж. № Z00068
Павлодар облысы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің
«№36 лицей-мектебі»КММ. Бастауыш сынып мұғалімі
Тағдырыңды тамырсыздық iндетiнен қалқала,
Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға.
Әр адамда өз анасынан басқа да,
Ғұмырына етер мәңгi астана,
Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада,
Болу керекқұдiреттiтөртана:
ТУҒАН ЖЕРI – түпқазығы, айбыны,
ТУҒАН ТIЛI – мәңгiөнегеайдыны,
ЖАН БАЙЛЫҒЫ, САЛТ-ДӘСТҮРI – тiрегi,
Қадамынашуақшашарүнемi,
Және ТУҒАН ТАРИХЫ,
Ескеалуғақаншама
Ауырәрiқасiреттiболсада.-депМұхтарШаханов айтқандай төрт ананың бірі тіл
туралы сөз қозғалмақ. Тақырыбы:Мәтінмен жұмыс істеудің тәсілдері мен
стратегиялары арқылы оқу сауаттылығын дамыту.
Сауаттылық – адамның өз ана тілінде дұрыс оқу және дұрыс жазу дағдыларын
игеру дәрежесі. Оқу – интеллектуалды даму әдісі, мәдениетті қалыптастыру
тәсілі, қарым-қатынас дәнекері, өмір мәселелерін шешу құралы. Оқусыз даму,
білім алу, дағдыларды қалыптастыру мүмкін емес.
Оқу сауаттылығы - оқушылардың мәтін мазмұнын түсіне білу және оларға ой
жүгірте білу, мәтін мазмұнын өз мақсаттарына жету үшін пайдалана білу, қоғам
өмірінде белсенділік таныту мақсатында білімдері мен мүмкіндіктерін дамыту
қабілеттері.
Оқу сауаттылығын дамытудың басты жолдарының бірі мағыналық оқуға
үйренудің стратегиялық тәсілі болып табылады. Біз сіздермен мағыналық оқу
стратегиялары туралы, мәтінді түсіну қадамдарын үйренуге болатыны және
үйрену керектігі туралы айтатын боламыз.
Мағыналық оқу стратегиялары дегеніміз – мәтінмен жұмыс істеуші
оқырманның оқу
қабілеттерін дамытуға және оқып отырған және оқып бітірген мәтін туралы
ойлануын
дамытуға ықпал ететін және өзіне ақпаратты талдау процедуралары мен оны
түсіну
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дәрежелерін, сондай-ақ «оқырман – мәтін» өзара әрекеттестігін қамтитын ісәрекеттері
мен операцияларыныңжоспары мен бағдарламасы.
Мәтінмен жұмыс істегенде негізгі үш кезеңді бөліп қарастыруға болады:
1. Мәтінді оқығанға дейінгі кезең
• Оқудың мақсатын тұжырымдау
• Оқырманның алдында жатқан мәтіннің сипатын анықтау
• Тақырыбын оқу
• Автордың ойын болжау
• Оқу түрін таңдап, оқуды бастау
2. Мәтінмен жұмыс кезеңі
Оқу барысында теріске шығаруға немесе растауға болатын болжадарды
ұсыну, мәтіннің дәлелдері мен логикасын бағалау, түсініксіз, даулы, маңызды
жерлеріне көңіл аудару
3. Мәтінді оқығаннан кейінгі кезең
Мәтінді ойластырып, әртүрлі сипаттағытапсырмаларды орындау;
репродуктивті, продуктивті, коммуникативті, шығармашылық.
Мәтінге дейінгі кезеңнің негізгі мақсаты – оқырманды мәтіндік
қызметке тарту, яғни, оқушыда сол мәтінді оқуға деген ниет пайда
болатындай жасау.
Негізін үш саты (шақыру – ұғыну – рефлексия) құрайтын «Сыни ойлауды
дамыту үшін оқу және жазу» технологиясы біз үшін үлкен мүмкіндіктерді
ашады
Мәтінге дейінгі кезең осы технологиядағы шақыру сатысына сәйкес келеді.
Бұл саты зерделеніп отырған тақырып жайындағы бұрыннан бар білімдер
мен түсініктерді жандандыруға, сондай-ақ танымдық қызығушылық
қалыптастыруға, қандай да бір тақырыпты қараудың мақсатын айқындауға
бағытталған.
Тәсілдерді шартты түрде төмендегідей бөліп қарастыруға болады:
- ақпаратпен кестелер мен әртүрлі график
-органайзерлердің көмегімен визуалды жұмыс істеу тәсілдері;
- сұрақтарды қоюмен байланысты тәсілдер;
- ұғымдармен және түйінді сөздермен жұмыс істеуге негізделген тәсілдер
1. «Дұрыс — жаңсақ пікірлер» немесе «Сендер … сенесіңдер ме?»
тәсілі.
2. «Кроссенс»
3. «Глоссарий жасау»
4. «Түйінді сөз»
5. «Кроссенс» стратегиясы
6. «Сұрақтарбатареясы»
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7. «Дөңгелекүстелбасындағыәліпби»
8. Класстерқұру
9. «Жуан» және «жіңішке» сұрақтаркестесі
10.«Ассоциациялар торы»
Мәтінге дейінгі кезеңде баланы өз-өзіне мына төрт сұраққа жауап беруге
үйрету маңызды:
1. Менің оқудағы мақсатым қандай?
2. Мен қандай мәтіндіоқымақпын?
3. Мен оны қалай оқымақпын?
4. Мен өзоқуымныңсапасынқалайтексеретін, қалай бақылайтын
жәнеқалайбағалайтынболамын?
Келесі мәтіндік кезеңде оқу барысында оқушы өз болжамдарын ұсынып,
қызмет үдерісінде оларды теріске шығарады немесе растайды. Мәтіннің
мазмұны туралы болжамдарды ұсыну мониторингтік оқумен, яғни келесі
сұрақтарды қоюмен және оларға
жауап берумен қатар жүреді: мәтінде мен түсінбейтін сөздер бар ма, мәтінде
менің бұл
мәселе бойынша бұрыннан білетініме үйлеспейтін ақпарат бар ма, кім жайында,
нежайында сөз болып отырғанын мен түсіндім бе, мәтіндені пайымдар (негізгі
ойлар,ережелер) қалай байланысады, олар бір-біріне қайшы келмей ме, мәтінде
барлық ақпаратайқын көрсетілгенбе, әлде ойда ұсталып отырған ақпарат бар ма
және т. б.
Мәтіннен кейінгі қызмет мәтін туралы толғануды және репродуктивті,өнімді
коммуникативті, шығармашылық тапсырмаларды орындауды қамтиды.
Мәтіннен кейінгі қызмет оқырманның өзі қойған міндетті шешуін білдіруі
мүмкін, не ол оқу сипатындағы тапсырма болуы мүмкін.
Мәтіндік және мәтіннен кейінгі кезеңдердегі мағыналық оқу
стратегиялары.
1. Мәтінге белгі салу немесе ИНСЕРТәдісі
2. «Салыстырусызықтары» жиынтықкестесі.
3. «Ирек» жұмысының тәсілі
4. «Білемін — білгімкеледі— білдім» кестесі
5. «Денотатты граф» тәсілі
6. «Сұрақтарағашы» тәсілі
7. «Блумтүймедағы» тәсілі
8. 6W стратегиясы тәсілі
9. «Сұраусөздері» тәсілі
10.Оқырманпікірлерістратегиясы
11.Сканерлепоқыту
12.Зуылдақ әдісі
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13.Қисынсыз мәтін
Енді осы стратегиялардың кейбіріне тоқтала кетсек.
1. Қисынсыз мәтін (Сөздік қорын дамытуға, жазылым дағдысына
төселдіруге арналған әдіс)
Белгілі уақыт ішінде берілген тақырып бойынша сөздер жазып шығады.
Топтағы оқушылар кезекпен жазады. Нүкте, үтір де қояды. Оқыған кезде
міндетті түрде интонация қойып оқу керек. Сонда қисынсыз мәтін шығады.
Топтар бір-бірімен алмастырып, оқып, бір – бірімен байланысқа түскен
сөйлемдер жазып, мәтін дайындайды.
2. «Денотатты граф» - оның көмегімен ұғымның мағынасы
етістіктер арқылы және ұғымның негізгі белгілерін бөліп
қарастыру арқылы ашылады.

3. «Блум түймедағы» -Бенджамин Блум жасаған танымдық қызмет
деңгейлері (білу, түсіну, қолдану, талдау, синтездеу және бағалау)
бойынша оқу мақсаттары таксономиясына негізделген сұрақтар
жүйесі. Блум деген неміс тілінен гүл деп аударылады. Сұрақтар
түймедағы түріндегі визуалдық бейнені жасауға себеп болған да осы.
«Күрес» мәтіні бойынша Блум пирамидасының негізінде жасалған
тапсырмалардың мысалдары
Мәтін:
Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Ақжүрек Таңатаров –
атақты палуандар. Күрес – қазақ халқының ұлттық спорт
ойындарының бірі.
Күрес адамның денесін шыңдайды. Күшін арттырып, өсіп-жетілуіне
мүмкіндік жасайды. Сонымен қоса оларды батыл, ержүрек, табанды
болуға дағдыландырады.
1-тапсырма: Мәтінді оқып сөйлемдерді жалғастыр:
Бұл мәтін не туралы? ______________________________________
Күрес (қандай?) спорт ойындарының бірі. _____________________
Бұл мәтінді басқаша қалай атар едің? __________________________
2-тапсырма: Мәтіннен күрестің пайдасын білдіретін сөздердің астын сыз
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3-тапсырма: Мәтінді оқы. Мәтінге сәйкес, дұрыс жауап нұсқасын таңда.
1. Мәтінде кездесетін атақты бір палуанды көрсет
А) Серік Сапеев
Ә) Жақсылық Үшкемпіров
Б)Денис Тен
2. Күрес нені шыңдайды?
А) адамның денесі
Ә) аяғын
Б) қолын
4-тапсырма. Мәтінді оқу. Тұжырымдардың қайсысы мәтінге сәйкес келеді?
Тұжырым
Ия
Жоқ
Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Ақжүрек
Таңатаров – атақты палуандар.
Күрес – қазақ халқының ұлттық спорт ойындарының
бірі.
Күрес адамның денесін шыңдамайды
Күшін арттырып, өсіп-жетілуіне мүмкіндік жасамайды
5- тапсырма: Мәтінді оқып, спорттың пайдасы туралы өз ойыңды жаз.
6- тапсырма: Мәтінді оқы. Мәтінде айтылмаған тармаққа қанат белгісін
қой
Сонымен қоса оларды батыл, ержүрек, табанды болуға
дағдыландырады.
Күрес – қазақ халқының ұлттық спорт ойындарының бірі.
Қазақстанда күрестің қазақша күрес, грек-рим күресі, еркін күрес,
дзю-до және самбо сияқты жекпе-жек түрлері кең дамыған.
Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Ақжүрек Таңатаров
– атақты палуандар.
7-тапсырма: Мәтін мазмұнын ашатын постер дайында
«Сұрақтар батареясы» стратегиясы. Тақырып бойынша ақпаратты
жандандыруға және тақырыпшаға қарап мазмұнын болжауға бағытталған тәсіл .
Балаларға мәтінді оқып берместен бұрын осы тақырып бойынша сұрақтар
құрастыру ұсынылады.
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1-сынып оқушылары болғандықтан мәтінді оқымас бұрын «NearPod»
платфоромасы арқылы тест орындау ұсынылды. Оқушылар сілтеме арқылы
телефондарынан кіріп дұрыс жауабын таңдап белгілейді. Содан кейін мәтін
оқылады.
Нәтижесінде оқушыларда мәтін жайлы алғашқы ой қалыптасады, пәнге деген
қызығушылығы оянып, сөздік қоры молаяды.
4. «Дөңгелек үстел басындағы әліпби» стратегиясы
Мақсаты:Оқушылардың қызығушылығын тудырып, білімдерді
жандандыруға және мәтін тақырыбы бойынша сөздікті кеңейтуге
бағыттау.Оқушыларға әліпбидегі әртүрлі әріптерден басталатын, мәтін
тақырыбына қатысы бар сөздерді атау
ұсынылады. Мұны ойын түрінде де жасауға
Қараторғайдың
болады, кезекпен, топтарда және әр оқушы
ұясы.
мәтінді оқи отырып,
өз-өзін тексеретін
болады. Тақтаға мәтіннің тақырыбы
жазылады. Берілген әріптер бойынша сөздер айтылады. Сөздер арқылы
сөйлемдер де құруға болады. Кейін мәтіннің өзі оқылады.
Нәтижесінде кез келген тақырып бойынша ой жүйесі түйінделіп,
шығарма жазу дағдысы қалыптасады.
«Кроссенс» стратегиясы
"Кроссенс" сөзі ағылшын тілінен аударғанда "мағыналардың қиылысы"
дегенді білдіреді.Мақсаты: оқушыларға бұрыннан зерттелген тақырыпты
түсінуді тереңдетіп, білімнің практикалық қолданылуын және
оқылғанның өмірмен байланысын көрсете білу дағдысын қалыптастыру.
«Кроссенс» стратегиясын сабақтың тақырыбы мен мақсатын
тұжырымдау кезінде; жаңа материалды зерттеу кезінде, проблемалық
жағдай ретінде; зерттелген материалды бекіту және жалпылау кезінде;
сабақта жұмысты қорытындылау кезінде қолдануға болады. Тоғыз шаршы
алынады. Ортасына мәтіннің негізгі ойын ашатын кілт сөз жазылады.
Кейін жоғарыдан төменге қарай мәтіннің мазмұнын ашатын сөздер
жазылады. Сөздерді суретпен де алмастыруға болады. Кроссенс жасауды
жеңілдету үшін алдымен әр шаршыны таңдалған тақырып бойынша
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сөзбен толтырып, содан кейін оны ассоциативті суретпен ауыстыруға
болады. Нәтижесінде оқушыларда сурет арқылы мәтіннің негізгі ойы
жүйеленіп, түйін сөз ,сурет арқылы мәтін құрастыру дағдысы
қалыптасады.

Қорыта айтқанда, мұғалім оқушыға осы мәтін сұрақтарын шешуде
ұсынылып отырған жолдарды түсіндіріп, тәжірибиеде қолдануға
дағдыландыратын болса, оқушы мәтінмен жұмыстағы қиындықтарды
шеше алады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. https://roi4cio.com/catalog/product/nearpod
2. https://урок.рф/library/masterklass_chto_takoe_krossens_125335.html
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B5%D0%BD%D1%81
4. https://repit.online/blog/post/krossens-na-uroke.html
5. https://adister.weebly.com
6. https://ppt-online.org
7. А.Ш.Орақова «Интерактивті оқыту әдісін қолданып сабақты жоспарлау
және басқару» Алматы 2014 жыл.
8. Т.Б. Корнилова «Настольная книга учителя- коуча» Алматы 2014 жыл.
9. К.З. Жақсылықова «Тренингтік ойындар мен жаттығулар» Алматы 2015
жыл
10.Уайсова Г.И., Сәдуақас Г.Т., Бесірова А.С.- Алматы: Атамұра, 2021.
11.«Жаңартылған оқу бағдарламасы» 2017-2018 жыл
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04.11.2022 ж.

№ Z00064

Сөз тіркесі
ОНГАРОВА ДЖАНБИБИ КОРПЕЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы
№18 жалпы білім беретін мектептің
бастауыш сынып мұғалімі
Бөлім:
Мұғалімніңатыжөні

Құндылықтар
Онгарова Джанбиби Корпеевна

Күні:
Сынып:4

Қатысушылар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтыңтақырыбы Сөз тіркесі
Оқу
4.3.3.1* оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды
бағдарламасына
материалдар бойынша жоспар құрып мазмұндама/тірек
сәйкес оқыту
сөздерді пайдаланып эссе жазу
мақсаттары
Сабақтыңмақсаты

 берілген тақырып бойынша әңгімелеу, сипаттау
элементтері бар мәтін құрап жазады;
 сөйлемнен сөз тіркесін бөліп алады.

Сабақтың барысы
Сабақтың Педагогтің әрекеті
кезеңі/
уақыт

Оқушыны Бағалау
ң әрекеті

Ұйымдаст
ыру,
өзін –
өзі тексеру

Ынтымақтастық
атмосферасын және
өздеріне сенімділік
қалыптастыру «Ізгі тілек»
әдісімен жүреді.
Өткен
1. «Санау»әдісімен
білімді
топқа бөліп отырғызу.
еске түсіру - Саналу ретіне қарай топқа
5 мин
бірігіп отыра қалыңдар.
Топқа ат қойыңдар.
- Топ басшысын сайлап, топ
ережесін еске түсіріңдер.
Өткен тақырыпқа шолу:
27

Шеңберде
тұрып бірбіріне
тілек
айтады.
Саналады.
Топқа
бірігеді.
Топ
басшысын
сайлайды. «Ауызша
Топ
мадақтау»
ережесін әдісі:

Ресурста
р
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Жаңа
білім
10 мин

2 мин
10 мин

А) Үйге берілген
тапсырманы тексеру.
- Өткен сабақта не
үйрендіңдер?
- Олай болса, бүгінгі
сабақта да сөз тіркесін
анықтауға арналған
тапсырмалар орындауды
жалғастыратын боламыз.
Сабақ мақсатын хабарлау.

еске
түсіреді.
Тапсырма
тексертеді
.

Оқушылар
жауабын
толықтырып,
әр
қайсысына
тиімді кері
Тақырыпт байланыс
ы, сабақ
беріп отыру.
мақсатын
анықтайд
ы.

Жаңа сабақ
(Ұ, Д) 1-тапсырма «Өзіндік жұмыс» әдісі.
48-жаттығу.
Сөз бен сөз тіркесін
салыстырып көріңдер. Олар
бір-бірімен қалай
ажыратылатынын айтыңдар.
Үй-кең үй; бару-жайлауға
бару; өшіргіш-өшіргішпен
өшіру; пәтер-екінші пәтер.
49-жаттығу.
Әр қатарды өзіне ұқсас сөз
тіркестерімен толықтырып
жазыңдар.
1.Мектептің ауласы, үйдің
ауласы.
2.Терең көл, терең өзен.
3. Екі ешкі, бес ешкі.
4. Ақыл айт, ақыл қос.
6. Тез оқы, жылдам оқы.
Сөз тіркестерінің екінші
сыңарлары қай сөз
таптарынан жасалған?
Саралаудың «Қарқын»
тәсілі жүзеге асады.
Қарқыны жоғары
оқушыға:
- Сөз тіркестеріне мысалдар
келтір.

Дәптерме
н жұмыс
жасайды.
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Дескриптор:
Сөз бен сөз
тіркесін
салыстырад
ы, ажыратып
айтады1балл;

Әр қатарды
өзіне ұқсас
сөз
тіркестеріме
н
толықтырып
жазады1балл;
Сөз
тіркестерінің
екінші
сыңарлары
қай сөз
таптарынан
жасалғандығ
Ән айтып ын
сергиді.
анықтайдыТапсырма 1балл.
ны топта
орындайд

Қазақ тілі
4 сынып
оқулығы
1-бөлім
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Сергіту сәті:«Көңілді күн» ы.
әні.
(Ж) 2-тапсырма - «Ойлан,
жұптас, талқыла» әдісі.
50-жаттығу.
Сызбаға қарап, сөз
тіркестері туралы
қорытынды жасаңдар.

Дескриптор:
- Сызбаға
қарап, сөз
тіркестері
туралы
қорытынды
жасайды2балл.

51-жаттығу.
Өлеңді көшіріп жазып,сөз
тіркестерін жазыңдар.

13 мин

- Өлеңді
көшіріп
Саралаудың «Қарқын»
жазып,сөз
тәсілі жүзеге асады.
Берілген тіркестерін
Қарқыны жоғары
тапсырман жазыңдар.
оқушыға:
ы
-2балл.
-Дереккөзден сөз тіркесі
орындайд
туралы тауып, достарыңа
ы. Пікірін
әңгімеле.
дәлелдейд
і.
(Т) 3-тапсырма - «Бізде бір
Дескриптор:
ой бар...» әдісі.
Ойында сөз
53-жаттығу.
тіркестерін
Шығармашылық үзіліс
кезекпен
айтады3балл.

Қорытынд Кері байланыс ы
«Желпуіш» әдісі.
5 мин
- Шарты: А-4 түрлі
түсті парақтан әр топ
бір желпуіш жасап,
әрбір бөлігіне
кезекпен сабақтан
29

Өзінің
ҚБ
сабақтағы қойылады.
жұмысын
бағалап,
пікірін
жазады.
Күнделікке
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алған білімдерің
жайлы пікірлерін
жазыңдар.
- - Бүгінгі сабақтан
алған білімдеріңді
бағалаңдар.
Оқушыларға ҚБ
қояды.
Үй тапсырмасы: 52жаттығу.

тапсырма
жазып
алады.
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№ Z00071

Метр
ЕГЕНБАЕВА АЙГУЛ ПЕРНЕБАЕВНА
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы
Қостөбе бастауыш мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі
Сабақ: математика
Мұғалімнің аты-жөні:
Сабақтың тақырыбы: Метр
СЫНЫП: 2
Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспаған оқушылар саны:
Сабақ
2.1.3.2.**Ұзындық (м), масса (ц), тәулік өлшем бірліктерін қолданып
негізделген оқу өлшеу
мақсаттары
2.1.3.4.** Ұзындық бірліктері (см, дм, м) мен масса бірліктерін (кг, ц)
олардың арасындағы қатынас негізінде түрлендіру.
Сабақ
Барлық оқушылар үшін: м, ц бірліктерді пайдалана отырып шамаларды
нәтижесі:
өлшеу, ұзындық бірліктері (см, дм, м) мен масса бірліктерін (кг, ц)
олардың арасындағы қатынас негізінде түрлендіру.
Бірқатар оқушылар үшін: ұзындық бірліктері (см, дм, м) мен масса
бірліктерін (кг, ц) олардың арасындағы қатынас негізінде түрлендіре
отырып, шамаларды қосу және азайту амалдарын жүргізу.
Кейбір оқушылар үшін: түрлі дерек көздерінен ежелгі өлшем бірліктері
мен олардың қатынастары туралы білу.
Бағалау
ұзындық өлшем бірліктерін м, дм, см түрлендіре алады
критерийі
ұзындық өлшемдерінің м,дм,см қатынасын біледі
Алдыңғы оқу Ұзындық өлшем бірліктерін салыстыра біледі, амалдарды орындай
алады.
Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
Пәнаралық
Музыка, қазақ тілі.
байланыс
Сабақтың жоспары
Жоспарланғ Сабақ барысы :
Ресурстар
ануақыт
Басталуы
Ұйымдастыру кезеңі 2 минут
Жақсы
8 минут
Топтарға бөлу. Бойлары арқылы екі топқа бөлінеді
тілектер.
Психологиялық ахуал. «жақсы сөз жанға шуақ»
суреттер
Мақсаты: оқушылар бір – бірлеріне жақсы тілектер айтады.
«Білгенді ұмытпайық»
Шамаларды өлшеу құралдарымен сәйкестендір.
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Жаңа білім
10 минут

Ортасы
10 минут

Дескриптор Білім алушы
− масса өлшем бірлігі мен сәйкес өлшеу құралын
байланыстырып сызады;
− уақыт өлшем бірлігі мен сәйкес өлшеу құралын
байланыстырып сызады;
− ұзындық өлшем бірлігі мен сәйкес өлшеу құралын
байланыстырып сызады;
− сыйымдылық өлшем бірлігі мен сәйкес өлшеу құралын
байланыстырады.
Білу және түсіну
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.
«Жариялау» әдісі
– Бойды қалай өлшедіңдер? (көз мөлшерімен).
-Адам бойын өлшегенде сантиметрмен өлшеген тиімді ме,
алде метрмен өлшеген тиімді ме
– Біз бойды қандай шамалармен өлшейміз? (м,см).
– Оны өлшейтін құралды білесіңдер ме? (бой өлшеуіш).
-Ұзындықты метрмен де өлшейді. Яғни ұзындықты
өлшегенде 1 сантиметр 100 рет салынса, онда 1 метр
болады. Ал 1 дециметр 10 рет салынса 1 метр болады. Есіңе
сақта;
1дм = 10см 1м = 10дм 1м = 100см
Ә) Топтық жұмыс.
Белінді өлше. Өлшеу нәтижесін дециметр және
сантиметрмен көрсет.
2.Сынып бөлмесінің ұзындығы мен енін өлшеуіш құралдың
көмегімен өлше. Өлшеу натижесін көрсет.
3.Түсіндіре отырып есепте.
А) 3онд + 7онд =10онд=1жүзд. Ә)
2онд.+8онд.=10онд.=1жүзд.
3дм + 7дм =10дм =1 м
2дм + 8дм = 10дм =
100см
30+70=100
20+80=100
Қолдану. Дәптермен жұмыс. Топтық жұмыс.
4– есеп. Есепті шығар.
А) Шарты:
ә) Шарты:
32

Оқулық,
мәтіндер.

А4 парағы
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Сергіту сәті
2 минут
Аяқталуы
Сабақты
бекіту
7 минут

І орам – 10м
?м
І орам – 12м
?м
ІІ орам – 20м
ІІ орам – 28м
ІІІ орам - ?м
ІІІ орам - ? м
С: ІІІ орам - ?м
С: барлығы - ?м
Шешуі: 10+20=30
Шешуі: 12+28=40 12+28+40=80
Жауабы: ІІІ орам – 30м
Жауабы: барлығы 80м
«Әнімді жалғастыр»
1-топ: Ертегілер әні
2-топ: Әр қашан күн сөнбесін
Бағалау. Жеке жұмыс.
Көрсетілген өлшем бірлікке өрнекте.
30см =
дм
34дм =
м
дм
100см =

Кері
байланыс
3 минут

м

42см =

дм
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Қалыптасты
рушы
тапсырма

см

6дм =
см
9дм =
см
Дескриптор Білім алушы
− ұзындық өлшем бірліктерінің арақатынасын анықтайды;
− ұзындықтың үлкен өлшем бірлігін кіші бірлікке дұрыс
түрлендіреді;
− ұзындықтың кіші өлшем бірлігін үлкен бірлікке дұрыс
түрлендіреді;
«Білім қоржыны» кері байланыс

Үйге тапсырма: 5-мысал. 63 бет

«Әнімді
жалғастыр»

Кері
байланыс
парағы
«Білім
қоржыны».
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№ Z00074

Кәсіптік-техникалық білім берудің маңыздылығы

АБДИКАДИРОВ ЕЛУБАЙ БИЖУМАЕВИЧ
Қызылорда облысы.Жалағаш ауданы.
№ 33 орта мектебінің бейінді оқыту жөніндегі орынбасары
Қазіргі замандағы білім берудің негізгі мақсаты — еңбек нарығында
бәсекеге қабілетті, құзыретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан - жағына бағыт бағдармен қарайтын, әлемдік стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби
өсуге, әлеуметтік - саяси оңтайлы тез әрекет жасауға, болып жатқан өзгерістерге
тез бейімделуге қабілетті, индустриалды - инновациялық жағдайды шешуге
лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай білікті, өз ісінің шебері, кең ауқымды,
жан - жақты дамыған, өзінің әлеуметтік - экономикалық және рухани дамуының
мазмұны мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың
жоғарылуына байланысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол кәсіби маман
дайындау.
Техникалық және кәсіптік білім берудің мақсаты — қоғамның және
экономиканың индустриялық - инновациялық даму сұраныстарына сәйкес
техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту, білім беру жүйесіндегі
білім, білік, дағды жиынтығын толық меңгерген, қоғам өміріне белсене
араласатын, шығармашылықпен ойлайтын, өзін - өзі көрсете алатын, өздігінен
ақпаратты іздеп, талдайтын және оны дамытуға қабілетті, кәсіби құзыретті,
функционалды сауатты жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған.
Бүгінгі таңда білім беруді жаңғырту – заманның талабы. Болашақ
мамандарды даярлауда олардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың
маңыздылығы қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту жүйелі түрде
жүргізілуде. Ол үшін студенттердің кәсіби құзіреттілігін теориялық және
тәжірибелік тұрғыдан жетілдіру қажет және білім беру ұйымдарында қызмет
жасайтын мамандарды қайта оқыту, интерактивті білім беру, түрлі
технологиялық және өндірістік оқу тәсілдер арқылы оқуға деген қолжетімділікті
арттыру, білім беруді жаңғырту.
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Мамандар даярлауда оқу - тәрбие үдерісін жаңғырту білім саласына ене
бастады. Мәселен, бүгінгі таңда маманды дамыту білім беру жүйесін түбегейлі
өзгертті деп айтуға болады.

Оқыту үдерісін жаңғырту бағыты бойынша сұранысқа ие, болашағы бар
бағыттарды күшейтудің маңызы зор. Біліктілікті арттыру жүйесі мен түрлі
серіктестіктер жобалары жалпы алғанда студенттердің сауаттылығын
қамтамасыз ету міндеттерін орындауға көңіл бөлгендіген, болашақ мамандар
ақпараттық ортадағы өзіндік жұмысты ұйымдастыруға жеткілікті дәрежеде
дайындауда.
Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда төмендегі
мәселелерге: кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың тиімді жолдарын айқындай
алуға, іс - әрекетті ұйымдастыруға қызығушылықтарының басым болуына;
қажеттіліктері, белсенділіктері, ізденістері мен білім берудің әдістемесін толық
меңгеруі; білім, білік, дағдылардың дәрежесіне сәйкес болуын қадағалай білуі;
мақсатқа жетуге байланысты тиімді жолдарды таңдай алуы; ұсынылған жаңа
білім мазмұнын игеруі және оны эмоционалдық көңіл күймен қабылдауы; талдау
жасауы, шығармашылықпен болжам жасай білуі мен нәтижеге жетуге
ұмтылысының болуына баса назарда. Сондықтан да білім алушының таңдаған
пәні бойынша, мамандығына қатысты сабақтарды меңгеруі үшін – сайыстар
ұйымдастырылуда.
Мысалы; WorldSkills, «Деларук» «Шеф Battle» «ASTAUfest» т. б.
Сайыстарға қатысқан студенттер маман кәсібіне төселіп, көш ілгері жұмыс
атқаруға қабілеті артады. Осыған байланысты, өндірістік тәжірибеге тарту
жұмысына да елеулі көңіл бөлініп отыр. Бұл негізде техникалық және кәсіптік
білім берудің инновациялық жүйесіне білім жүйесін жаңғырту аясында дуальды
кәсіби білім беруді дамыту, жұмысшы кадрларының зәрулігін еңсеру үшін
қолданбалы мамандықтардың заманауи орталықтарын құру міндеттері қойылды.
Дуальды жүйенің негізі оқу орны мен өндірісте қатар оқыту болып табылады.
Бұл кәсіптік - техникалық білім берудегі басты проблема — оқу орнындағы
теория мен заманауи өндіріс практикасы арасындағы алшақтықты жоюға
мүмкіндік береді.
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Дуальды оқытуда теория мен практиканың өзара байланысы принципі
жүзеге асырылады, мұның өзі болашақ маманға кәсіпорында жұмыс істеу кезінде
қажетті біліктілікке ие болуға көмектеседі. Мұндай оқыту өндірістің нақты
сұраныстарына барынша жақындатады да жұмыс берушілер дайын мамандарға
ие болады.
Бүгінгі таңда еңбек нарығында жас маманның бойынан табылуға тиісті
тәжірибелік дағды, білім мен тәжірибені талап ететін нақты өндірістік тәжірбие
болып табылады, себебі білікті мамандармен қамтамасыз ету — бұл жетістікке
қол жеткізудің кепілі.
Дуальды оқыту жүйесі дегеніміз — теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту
технологиясы. Ол алғаш Германияда пайда болып, негізі қаланды. Дуальды
оқыту жүйесінің кәсіби мамандар даярлауда тиімділігі мен нәтижелілігі зор
екендігі тәжірибеде дәлелденген.
Дуальды оқыту жүйесі қазіргі дүниежүзілік тәжірибеде бар дүние. Оған
мысал ретінде Германиядағы кәсіптік - техникалық білім берудегі даярлаудың
дуальдық жүйесін алуға болады. Мұнда оқушылар уақытының үштен екі
бөлігінде еңбек ете жүріп өндірістен қол үзбей оқиды, тек уақытының үшінші
бөлігін теориялық оқуға, білімді ұйымдастыруға арнайды.
Дуальды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты — техникалық - кәсіптік оқу
орындарының жұмыс беруші жеке сектордағы өндіріс, шаруашылық
мекемелерімен серіктестік ретінде бірлесе отырып, нарық заманында
бәсекелестікке төтеп бере алатын, жаңа инновациялық - технологиялық
бағдарламаларды меңгеруге дайын жұмысшы мамандар даярлау.
Дуальды оқыту жүйесі — теориямен қоса практиканы пайдалану деген сөз.
Түлектер теориялық жағынан емес, практикалық жағынан да сауатты болмақ.
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Қорытынды
Бастысы, түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші жоғары деңгейде
болатындығында, оқыту жүйесіндегі ерекшеліктердің бірі оқу орындары
өздеріде даярланатын мамандықтарға сәйкес келетін кәсіпорындармен келісім шартқа отырады.
Бір сөзбен айтқанда, дуальды жүйе бойынша білім алған колледж түлегі
жұмыссыз қалмайды.
Дуальды оқыту әдісінің келесі бір ерекшелігі — еңбек нарығына қажетті жас
мамандарды даярлауға тек білім мекемелерінің ғана емес, сонымен қоса жұмыс
беруші мекемелердің де жауапкершілігін арттырады.
Нәтижесінде: оқу орындарында болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін
қалыптастырудың сапасы қоғам сұранысына сай келеді деуге болады.
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МАЗМҰНЫ
 СУЛЕЙМЕНОВА НУРЖАМАЛ КОЛДАРБЕКОВНА
 ИСПАЕВА КУЛЬБАНУ ТУЛЕГЕНОВНА
 КАЙЫРБЕКОВА МЕРУЕРТ КАЗЫБЕКОВНА
 БЕРКИМБАЕВА САУЛЕ ӘСІЛХАНҚЫЗЫ
 СУЛЕШЕВА ЕРМЕК САПАРОВНА
 АЛЬЖАНОВА ЖУПАР НУРТАСОВНА
 ОНГАРОВА ДЖАНБИБИ КОРПЕЕВНА
 ЕГЕНБАЕВА АЙГУЛ ПЕРНЕБАЕВНА
 АБДИКАДИРОВ ЕЛУБАЙ БИЖУМАЕВИЧ
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