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№ A00016      08.11.2022 ж. 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІ МҰҒАЛІМІНІҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІ. 

 

КАЙЫРБЕКОВА МЕРУЕРТ КАЗЫБЕКОВНА                                                                    

Қызылорда қаласы  № 39 "Қызылөзек" орта мектебінің                                                 

дене шынықтыру пәні мұғалімі. 

Дене шынықтыру сабағындағы мұғалімнің ең басты қаруы 

қарапайымдылық. Оқушының бойындағы жауапкершілікті арттыра түсу үшін 

ұстаз оған сенім артыуы тиіс.Оқушының өз бетінше шешім қабылдауына жағдай 

туғызған жөн.Бірақ мұғалім әрбір оқушыны бақылап жүріп, оларға дер кезінде 

қажетті тәрбие беріп отыруы керек.Тәрбиенің дұрыс берілуі көбінесе мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігіне,оның моральдық және мәдинеттілігіне,коллективте 

психологиаялық дұрыс жағдай туғыза білетін шеберлігіне, біліктілігіне 

байланысты. 

Оқушылардың еңбек тәрбиесіне көңіл бөле отырып, олардың қозңалыстық 

қасиетін дамыту, мұғалім тарапынан дұрыс жолға қойылса онда оқушының 

сабақтан тыс уақыттарда үй шаруашылығындағы дене қозғалысына аса пайдалы 

еңбекке деген жұмыс істеу қабілетінің артатыны да қазіргі таңда өз 

тәжирбемізден байқалып отыр. 

«Дене тәрбиесі» деген сөз дене мәдинеті деген ұғымды 

білдіреді.Демек,біздің міндетіміз мәдинетті ,еңбекқор адамды 

тәрбиелеу.Мәдинетті адам еңбектің қадірін жақсы біледі және өзінің де еңбегі 

жемісті болады.Дене шынықтыру сабағы оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге 

септігін тигізеді. 

Біріншіден тазалыққа үйретеді–спорт залдың безендірілуі мен 

жабдықталуы жатады. 

Екіншіден , спорт киімдерінің тазалығы . 

Эстетикалық тәрбие сабақ кезінде музыканы пайдаланумен 

байланыстырады.Дұрыс қозғалыс пен жүріс-тұрыс, әдемі дене бітімі де 

эстетикалық тәрбие берудің әсерінен болады. Оқушыларға епті, күшті, сымбатты 

болу әркімнің қолынан келетіндігін түсіндіру қажет. Ол үшін үнемі дене 

жаттығуларын жасауды,күн тәртібін сақтауды, спорттық секциялаға қатысуды. 

Таза ауада жүріп дене бітімін шынықтыруды талап етуіміз керек. 
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Қазақтың ұлттық қимылды ойындарын пайдалану арқылы баланың дене 

қимыл сапасын және қабілетін жан –жақты дамыту көзделген. Бұл мақсаттарға 

жетуде дене шынықтыру сабақтары мен денені сауықтыру жұмыстары,ертеңгілік 

гимнастика , сергіту сәттері , үзілісте жүгізеді. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің әлументтік маңызы 

барған сайын арта түсуде. Өйткені соңғы жылдардағы зерттеу жұмыстарының 

нәтижелері , әсіресе мектепке дейінгі кезеңде мақсатты түрде жүргізілетін 

педагогикалық шаралар нәтижесінде балалардың ,шыдамдылық төзімділік , 

жұмыс істеу қабілеті және басқа жеке тұлғаның жан –жақты және гормониялық 

дамуына қажетті сапалары қалыптасатындығын айқындайды. 

Еліміздің болашағы бүгінгі мектеп қабырғасындағы ұрпақ екені 

даусыз.Ертең ел тізгініне ие болар жеткіншектеріміздің ғаламдық өркениеттен 

қалып қоймай,білімді, тәрбиелі, жан-жақты болып қалыптасуының қамтамасыз 

етілуі-мемлекеттік маңызы бар іс. 

Мұғалімнің кәсіби шеберлігі,зертеушілік қызметі мұғалімдік жұмысқа 

дайындық барысында, іс-тәжірбиеде және қайта даярлау кезінде қалыптасып 

тәрбиеленеді. 

Ұстаздар үздіксіз ізденіп, өз білімін үнемі жетілдіріп отырады 

педагогикалық әдіс тәсілдерді қолданып отырса ғана өзінің кәсіби шеберлігін 

арттырады. 

Бүгінгі талапқа сай мектепте білім берудің жаңа саласына жету-мұғалімнің 

мейрімділігімен, білімімен, шеберлігімен тыңыз байланысты. Өз мамандыңына 

жан-жүрегімен берілген ұстаз ғана ұстаздық этиканы да ұстаздық техниканы 

да,шеберлікті жақсы менгереді. 

Біздің ойымызша, педогогикалық шеберлік-бұл мұғалімнің кіріктірілген 

қасиеті, өйткені ол өзінің құрамына өзара тәуелді, тығыз байланысты бірліктерді, 

яғни білім, іскерлік шеберлік, қабілет пен қасиеттерді қамтиды. 

Әрине педогогикалық шеберлік күрделі құрылым болғандықтан, онын 

мәнін ашуды, оны түсінуге деген әр түрлі көзқарас тұғырлары қалыптасқан. 

Қазіргі заман талабына орай, біз педогогикалық шеберліктің негізгі 

иновоциялық іс-әрекет деп тұжырымдаймыз. Тек жаңашылдыққа деген 

талпыныс, үздіксіз ізденіс мұғалімді өз ісінің мұғалімді өз ісінің биік шыңына 

жетелейді. 
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№ A00017   08.11.2022 ж. 

Қазақстандағы  жаңа  мамандықтар 

атласы-жастардың  болашағы 

 

АБДИКАДИРОВ ЕЛУБАЙ БИЖУМАЕВИЧ 

Қызылорла облысы.Жалағаш ауданы 

№ 33 орта мектебінің бейінді оқыту жөніндегі орынбасары 

Жаңа мамандықтар мен құзыреттер атласы – сарапшы мамандардың пікірі 

бойынша, алдағы 5-10 жылда сұранысқа ие болатын және жаңадан пайда 

болатын мамандықтар жинағы. Атлас материалдарының негізінде 

технологиялық Форсайт бойынша болашақты бағдарлау әдістемесі жатыр. 

Технологиялық Форсайт озық технология мен инновациялардың дамуы 

барысында қандай еңбек дағдылары сұранысқа ие болатынын анықтауға 

көмектеседі. 

5-10 жылдан кейін қандай мамандықтар өзекті болатынын анықтағанда 

жаңа мамандықтар атласында 9 сала бойынша 463 мамандық анықталып. Оған 

52 жетекші сарапшы мен 2000-нан аса салалық сарапшылар атсалысты. 

Болашақта сұранысқа ие болмайтын мамандықтар жоғалу алдындағы 

мамандықтар деп аталады, ал жоғалмайтын бірақ өзгеріске ұшырайтындары 

трансформацияланған мамандықтар деп аталады.                                             

Сұранысқа ие маман болу үшін жоғалу алдындағы емес, болашақта 

потенциалы бар мамандықтарды таңдау керек.                                                             

Жаңа мамандықтар атласында мамандықтардың 3 тобының сипаттамасын 

көруге болады: 

1. Жаңа мамандықтар – әзірге ресми түрде жоқ, бірақ келешекте пайда болу 

ықтималдығы жоғары мамандықтар.                                                                                     

2. Трансформацияланатын мамандықтар – қазір бар, бірақ келешекте өзгеріске 

түсуі мүмкін мамандықтар                                                                                       3. 

Жоғалатын мамандықтар – бұл болашақта сұранысқа ие болмауы мүмкін 

мамандықтар. 
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Атласта белгілі бір салаға, тұтас экономикаға әжептәуір әсер ететін алты негізгі 

тренд тізілген:                                                                                                                    

1. Робот пен ақылды жүйелерді енгізу                                                                                    

2. Цифровизация мен үлкен деректердің қолданылу аясын кеңейту                           

3. Табиғи шикізат қорының сарқылуы                                                                                    

4. Экологиялық нормалардың күшеюі мен рециклингтің дамуы                                      

5. Y, Z ұрпағында жаңа еңбек талаптарының пайда болуы                                               

6. Халықтың тұтынушы қабілеті мен таңдауының өзгеруі.                                           

Барлық мамандықтың болашақтағы дағдыларды қалыптастыратын өз 

құзыреттері бар. Атласта көрсетілген негізгі құзыреттер мынадай:                               

1. Жүйелі ойлау                                                                                                                             

2. Салааралық коммуникация дағдысы                                                                                   

3. Экологиялық ойлау қабілеті                                                                                                   

4. Үнемді өндіріс                                                                                                                             

5. Процестер мен жобаларды басқару қабілеті                                                                    

6. Тұтынушыға ыңғайлану                                                                                                            

7. Программалау/Робототехника/Жасанды интеллект                                                        

8. Шығармашылық                                                                                                                            

9. Көптілділік мен мультимәдениет.                                                                              

Мұны Жаңа мамандықтар атласы былай түсіндіреді: "Қабілет, саланың мазмұны 

және қажетті дағдылар өзгерген кезде мамандықтар өзгермелі деп аталады. 

Негізінен, олар автоматика мен ақпараттық технологияның әсерінен өзгереді. 

Бүгінгі таңда мұғалімдер электронды күнделіктер жүргізеді, робототехниканы 

медицина саласына, яғни хирургияға енгізеді, ал инженерлік мамандық 

компьютерлік жүйелерді енгізумен қауіпсіз бола бастады. 
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Сондай-ақ, егер бұрын архитекторлар жобаларды қолмен сызып жасайтын 

болса, бүгінде оларға AutoCAD, ArchiCAD және басқа компьютерлік 

бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын игеру ғана болғаны. Тағы бір 

мысал - жол басын басқару операторы. Енді комбайндарды джойстиктердің 

көмегімен қашықтықтан басқаруға болады, ал қажетті дағдылар: қолдың 

моторикасы, жетілген реакция және жылдамдық". 

Ал роботтар алмастыратын мамандықтарға мыналарды жатқызған: 

1. Шығармашылық сала (әншілер, бишілер, жазушылар және т.б.) — бұл өз 

шеберліктерін, таланттарын, шығармашылық және креативін қолданатын 

адамдар. Жасанды интеллект, плагиатты сканерлеу және мазмұнды анықтауға 

көмектесетін көптеген бағдарламалар бар, бірақ дарындылық пен 

шығармашылықты қайталау мүмкін емес. 

2. Адвокаттар — пікірталасқа негізделген кәсіп. Басқа адаммен ой алмасатын 

және белгілі бір тақырыпты талқылай алатын робот әзірге жоқ. Сот жүйесі 

нақты деректерді өңдеу үшін роботтардың көмегін жүгіне алса, бірақ роботтар 

ешқашан сол деректерді айту арқылы алқабилерді немесе судьяны адам сияқты 

сендіре алмайды. 

⠀3. Психиатрлар — роботтар адам ақыл-ойын терең түсіне алмайды, сондықтан 

робот-психиатрды құру мүмкін емес. 

4. Мұғалімдер — олар шамадан тыс уақыт жұмыс істейді және аз жалақы 

алады, бірақ соған қоса олар бәрінің қолынан келе бермейтін маңызды 

міндеттерді орындайды, яғни жастарға білім береді. Мұғалімдер жұмысын 

ешқашан, ешнәрсе орын баспайды. 

5. IT мамандар — жасанды интеллектке арналған нақты идеяларға негізделген 

инновациялық және пайдалы қосымшалар, бағдарламалық жасақтама және веб-

сайттар құру қиын. Бұл салада қосымшаларды жасау үшін сізге маманның 

шеберлігі, құмарлығы мен шығармашылық қабілеті қажет.  
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                                            № A00012    07.11.2022 ж. 

Мектеппен  танысамыз 

АЛЬМЕНБЕТОВА ШЫНАР                                                                                                               

Атырау облысы Қызылқоға ауданы                                                                                           

№ 75 бастауыш мектебінің                                                                                                     

МАД сыныбының   тарбиешісі 

Тобы/сыныбы: Мектеп алды даярлық 

ББС/ҰОҚ: «Әлеумет»    Қоршаған ортамен танысу   

Тақырыбы:  Мектеппен  танысамыз 

   ҰОҚ мақсаты: Бала мектеп туралы біледі 

Күтілетін нәтиже: Мектептің атауын  атайды,үйден мектепке дейінгі 

жолды біледі.Мектепте,сыныпта өзін –өзі ұстау 

туралы негізгі ережелерді біледі. 

Дағды: Бағдарлау дағдылары қалыптасады 

Қолданылатын  

әдіс-тәсілдер: 

Түсіндіру,сұрақ-жауап,ойын,әңгімелеу. 

Ресурстар,  

дамытушы орта: 

АКТ тақта,кеспе материалдар,суреттер. 

Жоспарлау  

ҰОҚ кезеңдері Педагог әрекеті Балалардың 

әрекеті 

Сабақтың 

басталуы 

 

 

 

 

Шаттық шеңбері:  

Қайырлы таң,көздерім! Ояндыңдар ма? 

(қабақтарын сипайды) 

Қайырлы таң,құлақтарым!  Ояндыңдар ма? 

(құлақтарын сипайды) 

Қайырлы таң,қолдарым!Ояндыңдар ма? 

(қолдарымен шапалақтайды) 

Қайырлы таң,аяқтарым!Ояндыңдар ма? 
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Сабақтың 

негізгі бөлімі: 

Диолог 

арқылы 

саралау 

Ресурс арқылы 

саралау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4К моделі. 

сыни ойлау 

Бала үні 

 

 

 

(аяқпен жерді тарсылдатады) 

Қайырлы таң,күн! Мен ояндым. 

(Күлімсіреп,күнге қолдарын созады) 

 

Сұрақ-жауап арқылы ҰОҚ –ның тақырыбын 

анықтау. 

 

Балалар ,айтыңдаршы –қазір жылдың қай 

мезгілі? 

Балалар: Күз 

Жаңа оқу жылы қай айда басталады? 

Балалар: Қыркүйек айында 

Дұрыс , айтасыңдар балалар! 

 
Балалар, енді мен сендерге жұмбақ жасырайын! 

 

Жұмбақ: 

 

Білімнен мол сый- асы 

Балғындардың ұясы 

 

Балалар: Мектеп  

 
Балалар,біз жұмбақтың дұрыс жауабын таптық. 

Сонымен ,балалар   

Мектеп –жас ұрпаққа білім,тәрбие беретін 

мекеме,білім беру жүйесінің негізгі буыны. Басты 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар 

сұрақтарға 

жауап береді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар 

жұмбақ 

шешуін 

табады 
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4К моделі 

сыни ойлау 

 

 

 

 

Бала үні 

Саралап оқыту 

қарқын,жылда

мдық,уақыт 

 

Ресурс арқылы 

саралау 

Бала үні 

 

 

 

 

 

 

мақсаты- ҰОҚ оқыту. Оны мұғалім атқарады. 

Балалар, мен сендерге тағы бір жұмбақ 

жасырайын!              

 

Жұмбақ: 

Күміс алмұрт тілі бар 

Сыңғырлаған үні бар 

Шақыратын білімге,    

Сағаты бар,күні бар. 

 

Балалар: Қоңырау 

 Дұрыс ,айтасыңдар! 

 
Мектепке алғаш келгендегі сезімдері туралы 

әңгімелету. 

 

Ы.Алтынсариннің «Кел,балалар оқылық» 

өлеңін оқу , ағартушылық қызметі жөнінде 

әңгімелеу, алғашқы мектептің суретін 

көрсету,оны қазіргі мектеппен салыстыру. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар 

жұмбақтың 

шешуін 

табады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ы,Алтынсари

ннің 

«Кел,балалар 

оқылық»өлеңі

н педогогпен 

бірге 

қайталайды. 

Алғашқы 

мектептің 

суретін қазіргі 

мектеппен 

салыстырады 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еркін ойын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диологты 

саралау 

 

Бала үні 

 

 

 

 

Ресурстарды 

Сергіту сәті: 

Ал,балалар ,тұрайық 

Үлкен шеңбер құрайық. 

Оңға қарай иіліп, 

Солға қарай иіліп, 

Жоғары-төмен қарайық, 

Орнымызды табайық. 

Ойын: «Мектеппен танысамыз». Педогог мектеп 

ішіне саяхат жасауды ұсынады. 

Киім шешетін жер-бірінші қабаттағы дәлізде 

орналасады. Оқушылар мен мектеп 

қызметкерлері сырт киімдерін осында іледі. 

Сынып бөлмесі (кабинет) –оқушылардың ҰОҚ 

оқитын орны. Мұнда оқушылар отыратын 

парталар,мұғалімнің үстелі  

мен орындығы және шкафтары болады. 

Спортзал –дене шынықтыру сабағы өтілетін 

жер.Мектептегі шешінетін жер,оқу 

кабинеттері,спортзал сияқты орындармен 

таныстырады. 

Педогог тәрбиеленушілерге мектепте өздерін 

қалай ұстау керектігін түсіндіреді.Мектепте 

оқушыларға арналған ереже болатындығын,оны 

әрбір оқушы орындау керектігін айтады. 

 

Кері байланыс: Сұрақ-жауап. 

 

-Мектеп ауласында не бар? 

-Мектепте қоңырау не үшін соғылады? 

Мектеп ауласында не үшін демаласыңдар? 

 

-Мектеп ауласында гүлдер және ағаштар 

өседі.Спорт алаңы бар.Мектеп ауласы 

қоршалған.Мектеп ауласында үзіліс кезінде 

демаламыз. 

 

1-тапсырма: сурет бойынша  

 Мектепте тағы кімдер қызмет етеді? 

 

 

 

 

Балалар 

сергіту сәтін 

педогогпен 

бірге жасайды 
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саралау 

Диологты 

саралау 

 

 

Командалық 

жұмыс 

 

 

 

 

-Педогогтар қандай міндет атқарады? 

-Сынып бөлмелерінде балалар не істейді? 

-Сынып тақталары не үшін керек? 

-Сынып бөлмелерінде парталар неге көп? 

Педогог үстелі неліктен парталарға қарама-қарсы 

қойылған? 

 

2-тапсырма:Қуаныш пен Айсұлуға мектепке оқу 

құралдарды жинауға көмектес! 

Ал,балалар біз Қуаныш пен Айсұлуға мектепке 

қажетті құралдарды сөмкеге жинауға 

көмектесейік. Әр оқушы оқу құралдарын сөмкеге 

сызық арқылы бағыттауы яғни сәйкестендіруі 

керек! 

 

 
 

-Мектепте сынып бөлмелері неге көп? 

Балалар: Өйткені оқушылар көп.Оларды 

сыныптарға бөледі.  

Мысалы: төрт 1-сынып болса,оларға 4-сынып 

бөлмесі керек. 

-Сынып бөлмесіндегі тақта және бор не үшін 

қажет? 

-Тақтаға жазу жазады,есеп шығарады,суреттер 

іледі. 

Тақтаға жазуды бормен жазады. 

Мектепте ,сынып бөлмелерінде оқушы өзін қалай 

ұстауы керек? 

Балалар: Сынып бөлмесінде,дәлізде қатты 

 

 

Балалар сурет 

арқылы 

сұрақтарға 

жауап бер 

 

 

 

 

Балалар оқу 

құралдарын 

сөмкеге 

бағыттап 

сызық арқылы 

сәйкестендіре

ді 

 

 

 

 

 

Сұрақтарға 

жауап береді 
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айғайлап жүгіруге ,шулауға, әртүрлі заттарды 

лақтыруға болмайды. 

Ұялы телефонды ҰОҚ барысында пайдалануға 

болмайды. 

Бұлардың бәрі –мектеп ережесі. 

Ережеде оқушы өзін қалай ұстау керектігі 

айтылады.Оны «этика»деп те айтуға болады. 

«Этика» дегеніміз-отбасында ,қоғамдық 

жерлерде (мектеп,дүкен,балабақша,көше,көлік 

ішінде) адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау. 

Сабақтың 

қорытынды 

бөлімі: 

Құрылымдылғ

ан ойын 

 

«Көпір» ойыны 

Шарты: 

Еденге бормен «көпір»(түзу) сызылады. 

Екі топ бір-біріне қарсы шыққан балалардан 

«көпірден» құлап қалмай өтуі керек! 

Балалар бір-біріне көмектесіп,орындарын 

ауыстырып,бір-бірін өткізіп жіберулері керек! 

Мектептің адам өміріндегі маңызы қандай? 

 Мектептегі әр түрлі орындардың атаулары 

қандай? 

Оқу құралдарын ата? 

«Кел,балалар оқылық!» өлеңін кім жазған? 

Мектепте қандай ережелерді ұстану керек? 

Рефлекциялық бағалау: өз жұмысыңды бағалап 

қорыту. 

Балалардан тақтаны  кез келген түсті бормен 

бояуын сұраймын: 

*Ештеңе түсінбедім-қызыл бормен 

*Түсіндім,бірақ түсіндіре алмаймын-сары 

бормен 

*Бәрін түсіндім,басқаға түсіндіріп бере аламын-

жасыл бормен. 

 

 

 

Педогог 

жетекшілігіме

н жүргізіледі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бала өзін-

бағалауы 
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№ A00013     07.11.2022 ж. 

 

Зағип балаларға арналған ойыншықтар 

 

ОРАЗЫМБЕТОВА ГУЛДАУРЕН КАБЛАНОВНА 

Алматы қаласы № 4 Н.Островский атындағы                                                            

зағип және нашар көретін балаларға арналған                                                  

мектеп-интернатының тәрбиешісі 

 

Балалық шақ ойыншықтар мен ойыншықтарсыз мүмкін емес.  

Кішкентай бала күрделі әлемге келіп, оны айналадағы нәрселер арқылы 

біледі. Осы әлем неғұрлым әртүрлі болса, бала өзін сезінеді, оларды салыстыруға 

үйренеді және түрлі оқиғаларға жауап береді. Ойыншықтар ойын-сауық емес. 

Бұл бала өз сезімдерін түсінуге және дамытуға көмектесетін тренинг.  

Сондықтан кез-келген балаға ойыншықтарды таңдау оңай емес, әсіресе 

мүгедек бала болса. 

Әлемді қабылдау әртүрлі.                                                                                    
Жартылай соқыр немесе соқыр балалар әлемді басқа сезімдермен сезінеді, 

оларды қоршаған жерлерде бейімдеп, түсінеді. Көрген балаларға арналған 

жеңілдетілген дағдыларды дамыту үшін қосымша уақыт пен арнайы қолдау 

қажет. Зағип балаларға арналған ойыншық ойыншықтар сезім мүшелерін 

ынталандыруда бірінші және практикалық көмекші ғана екенін түсіну 

оңай.Балалар үшін таңдаған ойыншықтар өз мүдделерінде болуы керек. Кейбір 

балалар ашық ойындарды жақсы көреді, ал басқалары тыныш уақытты жақсы 

көреді. Сіздің балаңызға тәуелділікті бағалап, уақытты жұмсауға ғана емес, 

қажетті өмірлік дағдылар мен дағдыларды дамытатын ойыншықты сатып алу 

маңызды. Әлемді басқа сезімдермен бағалай алмайтын балалар. 

Зағип балаларға арналған ойыншықтардың сипаттамасы. 
Зағип балаларға арналған ойын-сауық ойыншықтары текстурада, 

өлшемдерде, салмақта әртүрлі болуы және сезімтал сезім саласында өзгеше 

болуы керек. Ойыншықтар көп түймелер, тесіктер, ажыратқыштар, айналмалы 

механизмдер болса. Бұл балаға зерттеудің көмегімен объектілердің түрлерін 

бағалауды үйренуге мүмкіндік береді.  

Құрылымдағы айырмашылық, мысалы, өрескел, пушистый, сырғитын және 

тегіс беттерді, балаға объектілердің қасиеттерін салыстыруға және визуалды 

бейнелерді пайдаланбай оларды түрту арқылы ғана ажыратуға мүмкіндік береді. 

Бұл соқыр балалар үшін өте маңызды дағды.  
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Ойыншықтардың көмегімен сіз балаға қаншалықты көп сезім бересіз, 

болашақта қоршаған ортаның жай-күйін тез әрі дұрыс анықтау мүмкіндігіне ие 

болады. 

Шағын өлшемді ойыншықтар. 

Біріктірілген ойыншықтардың көмегімен, басқатырғыштар ретінде, балалар 

кішігірім объектілерді тұтастай алғанда үлкен объект ретінде бағалай алады. 

Саусақтарыңызбен қиындықсыз кез келген кішкентай заттар сіздің 

балаларыңыздағы кішкентай моториканы дамытады. Бұл ғалымдар 

көрсеткендей, мидың белсенділігін ынталандырады. Сондықтан, мұндай 

ойыншықтар қарапайым балаларға ғана емес, әсіресе көру қабілеті төмен 

балаларға көмектеседі.  

Шағын ойыншықтар кез келген жастағы балаларда болуы керек. Кішкентай 

балалар үшін ауызға алынбайтын немесе зақым келтіре алмайтын ойыншықтар 

жарамды. Ал, егер олар шағын пішінді болса, пішінді тексеру немесе өзгерту 

үшін қол жетімді. Балалар әрдайым ойыншықты ауызға тартып жатқанда, олар 

жақсы жуу керек. Кез-келген жастағы көру қабілеті шектеулі балалар баланың 

өлшемімен салыстыруға болатын ойыншықтарды таңдағаннан гөрі жақсы, 

әйтпесе олар субъектінің тұтас бейнесін қалыптастыру қиын. 

Сюжеттік-рөлдік ойындар. 

Балаларды әңгімелесуге үйретіп, әр түрлі ойын-сауық ойындарына 

сенімділік береді. Бұл үшін кейіпкерлер - қуыршақтар, театрландырылған 

ойыншықтар, балалар бөлмелерінің ойыншықтары, ыдыс-аяқ, жұмсақ 

ойыншықтар қажет. 

Технологиялық әлем және физикалық заңдар әлемімен танысу түрлі 

механикалық ойыншықтармен басталуы мүмкін. Олар мұқият таңдалуы керек, 

сондықтан басшылық тым қиын емес, соқыр бала өзімен-өзі айналысады.  

Бұл автомобильдер, дизайнерлер, басқа жабдықтардың үлгілері болуы 

мүмкін. Балаға осындай ойыншықтарды қолдануға үйрету маңызды, оған өз 

әрекеттеріндегі айырмашылықтарды түсіндіріңіз, өйткені ол осы тақырыптарды 

тек қана ересектердің сөзінен және өз сезімдерінен біле алады. 

Дыбысты ажырату мүмкіндігі соқыр балалардың дамуында бірдей маңызды. 

Мұны істеу үшін түймелерді немесе ойыншықтарды басқанда дыбыс шығаратын 

кез келген ойындар - қайталау. Сіз баламен бірге ойнай аласыз, қашықтыққа 

байланысты дыбыстың күшін қалай анықтау керектігін үйретіңіз. Ауыр есту 

қиын. Сіз жақындасаңыз - есту жақсы. Бұл соқыр балаларды объектіге дейінгі 

қашықтықты дұрыс бағалауға үйретеді, ғарышта жүру жақсы. Бұл соқыр 

балаларды дамытудағы ең маңызды проблемалардың бірі. 
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Брайль тәрбиелік ойыншықтар. 
Брайльлы соқыр және көру қабілеті нашар балаларға арналған арнайы 

ойыншықтар. Олардың көмегімен балаларға оқуға және санауға үйретуіңізге 

болады. 

Зағип балаларға білім беруде олардың физикалық түрлеріне үлкен мән 

беріледі. Сондықтан, кез-келген балаларға арналған спорттық құрал-жабдықтар 

мен құрылғылар баланың өмірін күшейтуге, бұлшық еттерін тонуста ұстауға 

мүмкіндік береді. Физикалық дамыған балалар бірлескен ойындарға, спорт 

жарыстарына қатыса алады, олардың өмірі қызықты әрі бай болады. 

Барлық ойыншықтар әр жас тобында әр түрлі.  

Әдетте ойыншықтарға ұсынылатын жасы - ұсынылған жас, алайда соқыр 

балаларға арналған ойыншық сатып алған жағдайда олардың дамуының бірнеше 

артта қалуы мүмкін екендігін ескеру қажет. Бұл жағдайда ойыншықтарды 

дамытудың жеке қасиеттерін ескере отырып, сатып алу керек, мүмкін, кіші жасқа 

арналған нәрселерді қабылдау керек. 

Ашық түстегі балаларға арналған ойыншықтар. 

Кейбір балалар, көрнекі проблемаларға қарамастан, жарық пен түсін 

түстерді ажырата алады. Сондықтан, олар жарамды шамдармен, шамдармен 

жыпылықтай отырып, ойыншықтарға жарқын түсті. Мұндай әсерлер оптикалық 

нервтердің жұмысын жандандыруға, жауапты жақсартуға мүмкіндік береді. 

Соқырлар үшін ойыншық - бұл қоршаған орта туралы түсінік беретін жалғыз 

тәсілі (шын мәнінде, нақты аюды сезінбейді).  

Сондықтан, ойыншықты таңдағанда, оның пропорцияларының 

дұрыстығын, нысанның шынайылығын, бір немесе басқа объектіге тән басқа да 

типтік белгілерді бағалау қажет. Әйтпесе, мұндай нәрселер туралы баланың 

дұрыс ұсынылуы бұзылуы мүмкін. 

Гаджеттер. 

Зағип балаларының соқыр шығармашылығын дамытуға арналған заманауи 

гаджеттер - ойыншықтар бар. Мысалы, картиналар жасау үшін құрылғылар бар. 

Сурет брайль қарпімен қажетті түсті орнату үшін пайдаланылатын арнайы 

құрылғы арқылы жасалады.  

Әрине, баланың өзі өз туындыларын көре алмайды, бірақ ол туыстарына 

ұнайды немесе көрмелерге немесе басқа да іс-шараларға қатысады. Мұндай 

ойыншықтар жеке қасиеттерін дұрыс бағалауға, қоғамның толыққанды мүшесін 

сезінуге мүмкіндік береді, өзін-өзі бағалауды арттырады. 
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№ A00014    07.11.2022 ж. 

Көздері нашар көретін балалардың 

 танымдық белсенділіктерін арттыру 

 

САПАРОВА ГУЛЬДАНА СЕИЛХАНОВНА 

Алматы қаласы № 4 Н.Островский атындағы 

зағип және нашар көретін балаларға арналған 

мектеп- интернатының тәрбиешісі 

 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі инклюзивті 

білім беру қағидаларына бет бұрды.  

Бұл арнайы қажеттілігі бар балалар үшін мектептерде, мекемелерде жағдай 

туғызып, оларды жалпы білім беру жүйесіне қосу. 

Әсіресе, көз жанарларынан айырылған немесе көру мүмкіндіктері төмен 

балаларды оқытып, тәрбиелеуде, әр баланың жеке қасиеттеріне, психологиялық 

дамуына, қабілеттеріне, көру мүмкіндіктеріне қарап терең үңілмей білім берудің 

жүйелі ұйымдастырылуы мүмкін емес. Себебі көру мүмкіндіктері шектеулі 

балалардың дені сау балаларға қарағанда ойлау, есте сақтау, қабылдау, 

қабілеттері тежеліп, кешеуілдейтін оқу үрдісінде байқап жүрміз.  

Дегенмен, әрбір бала, мүмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы тиісті. 

Осы орайда, көру қабілеттері шектеулі балаларға білім беріп тәрбиелеу 

барысында ұстаздың өз ісінде үлкен шеберлігін, баламен жете түсінісе 

алатындай үлкен еңбегін қажет етеді.  

Бұл балалармен жұмыстануда тек пән мұғалімінің сабақ беруімен 

шектелмей, тифло педагог, психолог, көз дәрігері, логопед мамандарымен бірлесе 

отырып сабақ құрылымы ұйымдастырылса, әр баланың көру қабілеттерінің 

деңгейін сақтай, түзей отырып, бала бойындағы танымдық белсенділіктерін 

дамытып, сапалы білім алуына мүмкіндік жасауға болады деп ойлаймын. 

Көздері көрмейтін және нашар көретін инклюзивті білім беріу үшін, 

алдымен білім беретін мектептегі педагогтарда оларды оқыту үшін арнайы 

дағдылар мен икемділіктердің болуы шартты. 

Көз әйнекті үнемі тағуын және оларға күшсалмау, психологиялық сезім 

күйзелісіне түспеуін қадағалау қажет: 

-балалардың көріп-қабылдау қабілетін дамытуға арналған арнайы түзету 

жаттығуларын жүйелі түрде орындау керек 

-көру қабілетін дамытатын түрлі ойындар өткізу 
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-көру қызметі бұзылған оқушылардың тиімді оқуы мен дамуы сол баланың 

психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып, жеке даму бағдарламасын 

құру, даралап жұмыс жүргізу 

-көз дәрігерінің ұсыныстарын орындау. 

Оқушыны өз бетімен жұмыс істеуге баулу 1-сыныптан жүзеге асырылады. 

Методологиялық негіздері: үлгіге қарап жазу, сызу, сурет салу, көшіру, қию, 

көрсеткен өз бетімен орындау дағдасын қалыптастыру т.б. Оқушының өз бетімен 

жұмыс істеуге дағдыларын қалыптастыруда алғашқыда оқулықтағы кейбір 

жаттығулар негіз болады. 

Оқушының өз бетімен жұмыс істеуге қызықтыратын ұйымдастыру 

формалары: 

1.Сабақтарда жаппай ынтымақтастық 

2.Сабақтан тыс топтық, ұжымдық 

3.Жұптық тапсырмалар 

4.Жеке жұмыс-жоспар бойынша дарынды баламен жұмыс 

Ойын түрлері: «Өз үйіңді тап» 

«Жұмбақсурет» 

«Құпия сөз» 

«Пойызбен қалаға бару» 

«Жасырын таңба» 

«Ребус шешу» 

«Бауырсақ ертегісі» 

Ертегі кейіпкерлері арқылы есептеу 

Алдаркөсе қонаққа келді 

Деңгейлік тапсырмалар 

Осындай жұмыстарды іске асыруда қызығушылығын арттыру мақсатында 

көптеген әдіс-тәсілдер бірыңғай болмай, алмасып келіп отыру керек. Бір типті 

жұмыстар баланы жалықтырып жібереді. Оған мысалды көп келтіруге болады. 

ӨБЖ-теріп жазу, бақылап белгілеу, үлгіге қарап орындау, құрастыру, 

сәйкестендіру үйлестіру, түрлендіру, ВЕНН диаграмасымен салыстыру. Осы 

әдіс-тәсілдерді алмастырсақ, бала қызығушылығын оятып, қабілетін ұщтап 

отырсақ, өз бетімен ізденуне талпыныс пайда болады.  
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Ал өзімізге белгілі Абай атамыз айтқандай «Болмасаңда да ұқсап бақ» 

дегендей, баланы жетелей білу керек. Баланың өз бетімен жұмыс істеуіне ықпал 

ететін факторлар: 

1.Мұғалімнің көмегі 

2.Ата-ананың демеуі 

3.Сайыстарға қатысуы 

4.Танымал бола бастауы 

5.Шығармағашылықпен айналысуы 

 

Өз бетімен жұмыс істеуге дағдыларын қалыптастыру белгілі бір бала 

бойында тұрақтылық пайда болып, шығармашылықты тудырады. Танымдық 

қабілетті ұштайды, дарынды оятады, нәтижелі жеке тұлға қалпын құяды. 

Сабақ беру үрдісінде оқу материалдарын жалпы білім беретін мектептің 

оқулығынан брайльша үлестірме қағазға кітапша ретінде жазып қолданамыз.  

Бұл сыныпта оқитын оқушылар брайль жүйесінің алфавитін, грифельмен 

приборы арқылы жаза алады. Мен брайль жүйесінде жазылған қосымша көркем 

әдебиеттерді қолданамын. Мысалы: Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», 

«Батырлар жыры», «Қазақ хандары» т.б.. Сонымен қатар үлестірме қағаздар, әр 

балаға арнап қолдан жасалған тақталар, ойылып салынған суреттер, әр түрлі 

заттар арқылы берілген ребістар, ойыншықтар, магнит, Брайль жүйесіне 

арналған үнтаспа.  

Соңғы кезде технологиялық даму барысына негізделген мектебімізде 

Брайль компьютері және үлкейтіліп көрсететін компьютерлер бар. Үлкейтіліп 

көрсететін компьютерді оптикалық коррекцияны қолданғанда көзі жарықты ғана 

көретіндей деңгеймен (0,04-ке) дейінгі көру өткірлігі бар балалар көздері сау 

балаларға қарағанда, басқа сабақтар сияқты ана тілі, математика, дүниетануды 

меңгеру қиынырақ, өйткені бұл балалардың көздері көрмеуі немесе нашар 

көруімен қатар есте сақтау қабілеттері де нашар.  

Сабақ беру барысында әр баланың денсаулығына арналған анықтамасына 

сүйеніп оқытамыз. Мысалы: Ана тілі сабағында даралап немесе дамыта оқыту 

технологиясын қолдана отырып, егер жаттығу жұмысының көлемі көп болса 

көздеріне күш түсірмеу мақсатында сол жаттығудан теріп жазуға, сабақты 

бірнеше рет қайталап түсіндіруге тура келеді.  

Сабақтың соңына дейін де ұмытып қалатын оқушылар бар, сондықтан да 

денсаулығына қарай бағыттап, топтап оқытамын. 
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Қорытындылау барысында Брайльша тест тапсырмалары беріледі. Суретпен 

жұмыс жүргізіледі, суретті ұстай отырып өздері сөйлем құрастырады. Жатығу да 

жеке-жеке беріледі. 

Арнаулы мектеп болғандықтан, ең бірінші коррекциялық мақсатты 

басшылыққа аламын. Әр сабақ сайын міндетті түрде коррекциялық жаттығулар 

жүргізіледі: 

1.Танымдық қабілеттерін дамыту 

2.Сөздік қорын дамыту 

3.Қолдың кіші моторикасын дамыту 

4.Сипап сезу қабілеттерін жетілдіру 

5.Еске сақтау қабілетін дамыту 

6.Ой-өрісін, тілін дамыту 

7.Қабылдау қабілетін жетілдіру 

 

Күтілетін нәтиже: 
-Шығармашылық белсенді, жоғары адами, дені сауғ рухани өрісі бай, 

жоғары мәдениетті, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру 

-Адамның құқығы мен бостандығын, мемлекеттік рәміздер мен қазақ 

халқының әдет-ғұрпы мен мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу; 

-Біртұтас дүниелік көзқарас қалыптастыру; 

-Көздері нашар көретін балалардың танымдық белсенділіктерін арттыру. 
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№ A00015     07.11.2022 ж. 

Тифлопедагогика 

УАЛИЕВА САУЛЕ НИЯЗБЕКОВНА                                                                               
Алматы қаласы № 4 Н.Островский атындағы                                                            

зағип және нашар көретін балаларға арналған                                                  

мектеп- интернатының тәрбиешісі 

 

Арнайы педагогикада көруі бұзылған тұлғаларды оқыту мен тәрбиелеу 

мәселесін зерттейтін ғылымды – тифлопедагогика деп атайды. Көруі бұзылған 

тұлғалар, соқырлар және нашар көретіндер тұлғалар арнайы педагогикада 

психоденелік бұзылысты қамтиды. Бұларда көріп қабылдаудың шектеулілігі 

анық байқалады. Болу себептері көруі бұзылған тұлғалардың бұзылу себептері 

мынандай:туғаннан соқыр, көруі бұзылған, жүре бара пайда болу.  

Туғаннан ішкі даму жағдайы тұқым қуалаудан, зақымдану әсерінен, 

созылмалы ауруға шалдығудан болады. Жүре бара:көру мүшесінің ауруға 

ұшырауы,организмнің жалпы асқынып ауруы,мидың трамвалық соққыға 

ұшырауы (әсіресе көру аймағы) мұнда (бастың жарылуы,көздің 

жарақаттануы,көзге тиген қатты соққы). Көруі бұзылған тұлғалардың жалпы 

қоршаған ортамен қарым-қатынаста өзіндік сипаты анық байқалады.  

Көруі бұзылған тұлғалар соқырлар, нашар көретін.Көру ақаулығының 

болуы жалпы жеке тұлғаның қалыптасуына өз ықпалын тигізеді. Соқырлар - көру 

қабілетінен мүлдем айырылған тұлғалар немесе толықтай көру түйсігі мүлдем 

бұзылған тұлғалар. Бұлар бұзылу дәрежесіне қарай абсолюттік және 

практикалық соқыр. Абсолюттік соқырларды кей әдебиеттерде тотальдік деп 

атайды. Бұл екі көзі соқыр көрмейтін көру түйсігі мүлдем болмайтындар (түсті 

ажырату және жарықты түйсінуі болмайды).  

Ал практикалық соқыр бұлар жарықты және түсті аз да болса түйсініп 

қабылдай алады. Жарықты қараңғыдан айыру зат пішінін ажырату, оны қабылдай 

алу аз да болса саңылау болады. Нашар көретіндер - көруі бұзылған тұлғалар, 

бірақ көзілдіріктің көмегімен көре алатын тұлғалар.  

Бұларға кеңістікті бағалау қиынға түседі. Жалпы көру талдағышы іс-

әрекетте (ойын, оқу, еңбек) және айналадағы ортамен қарым-қатынаста негізгі 

орын алады. Көруі бұзылған тұлғаның айналадағы ортамен қарым-қатынас 

жағдайы қалыс қалады, кеңістікті бағдарлай алуы бұзылады.  
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Ұғым түсініктер жайындағы білімнің қалыптасуы 38 заттармен іс-әрекеттік 

қызметі, эмоциялық ерік сапасы, еңбекке бейімделу әлеуметтік комуникациясы 

бұзылып келеді. Бұл тұлғалармен арнайы жұмыс жүргізу қажет болып табылады.  

Көруі бұзылған тұлғалардың оқу және жазу әрекетінде қиындыққа ұшырауы 

байқалады. Дер кезінде көру бұзылысын түзету бойынша алдын-ала шаралар 

өтілмесе, көру ақаулығы асқына түседі. Көруі бұзылған тұлғалармен түзету 

жұмысын жүйелі жүргізуді қажет етеді.  

Тифлопедагогика арнайы педагогиканың бөлігі болып табылады. 

Тифлопедагогиканың негізін салушы француз ғалымы В.Галюи және Д.Дидро 

болып табылады.19ғ. бойынша соқыр балаларға арналған мектептер 

ашылды.1917 ж. Қазан революциясынан кейін соқыр балаларға арналған 

халықтық білім беру жүйесінің қосымша бөлігі болды.  

1928ж. 1-ші советтік соқыр балаларға арналған мектеп программалары 

шығара бастады. 30 жылдардың басында нашар көретін балаларға арналған 

топтық жалпы білім беру мектептерінде алғаш кластар пайда болды.  

Ал,30 жылдардың аяғында нашар көретін балаларға арналған тұңғыш 

мектептер ашылды. Бұл жаңа бағыттың дамуына Ю.Жаринцова өз үлесін қосты. 

Сол уақыттан бастап осы мектептерде физика,математика,жаратылыстану 

пәндері оқытыла басталды. Жалпы осы тифлопедагогикаға өз үлесін қосқан және 

де көптеген әдістемелерін өңдеуде Б.И.Коваленконың маңызы зор.  
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№ A00018    08.11.2022 ж. 

Логарифмдік теңдеулерді шешу әдістері 

ДЖАЛМУРЗАЕВА ЛАЗЗАТ АБДРАШИТОВНА                                                                       

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы                                                                              

Ақши ауылы «Бөлек батыр атындағы орта мектеп»                                         

Математика пәні мұғалімі 

Бөлім: Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен 

теңсіздіктер 

Педагогтің аты-жөні: Джалмурзаева Лаззат Абдрашитовна                                                                        

Күні:   

Сынып: 11 Қатысушылар саны Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Логарифмдік теңдеулерді шешу әдістері 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсат-

тары 

11.2.2.8- логарифмдік теңдеулерді шешу 

әдістерін білу және қолдану;  

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: 

 Логарифмдік теңдеулер бойынша алған 

білімдерін жүйелеу; 

 Логарифмдік теңдеулерді шешу әдістерімен 

танысу. 

Оқушылардың басым бөлігі: 

  Логарифмдік теңдеулерді шешу жолдарының 

тиімді тәсілдерін есеп шығаруда қолдану, 

біліктіліктерін арттыру. 

Кейбір оқушылар: 

 Теориялық білімдерін практикада ұштастыра 

отырып, ойлау және есте сақтау, танымдық 

қабілеттерін дамыту 
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Сабақтың барысы 

Сабақ кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушы 

ның 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ресурс 

тар 

Сабақтың 

Басы 

3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 минут 

І. Ұйымдастыру кезеңі 

- оқушылармен сәлемдесу 

- оқушылардың назарын сабаққа 

аударту 

- оқушылармен бірге сабақ 

мақсаттарын/ОМ анықтап алу 

Оқушыларды топқа бөлу: 

Шоколад таратылады. Алған 

шоколадтарына үш түсті 

қағаздар бекітілген, түстер 

бойынша топтарға бірігеді:  

I – топ: жасыл; 

II –топ: қызғылт; 

III – топ: сары. 

ІІ. Өткен сабаққа шолу. 

Оқушылардан «Логарифмдік 

теңдеулерді шешу әдістерін» 

«Галлерея» әдісімен көрсету 

сұралады. 

Оқулық, 

құрал-

жабдықтар

ын 

дайындау 

Сабаққа 

зейін салу. 

 

 

 

 

Үй 

тапсырмал

арын 

презентаци

ямен 

интербелсе

нді тақтада 

қоғау. 

 

Үй 

тапсыр

масын 

келесі 

топ 

алдыңғ

ы 

топты 

бағалау 

парақш

асына 

бағалай 

ды. 

 

 

Қалып

тас 

тыру 

шы 

баға 

лау: 
оқушы 

лар 

бірін-

бірі 

бағалай 

ды. 

 

Ә.Н.Шы

ныбеков

; 

Д.Ә.Шы

ныбеков

; 

Р.Н.Жұ

мабаев 

«Алгебр

а және 

анализ 

бастама

лары»  

2-бөлім 

Алматы 

«Атамұ

ра» 

2020 

 

Интер-

белсенді 

тақта 

Power 

Point 
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Сабақтың 

ортасы 

13 минут 

ІІІ.  Топтық тапсырма 

(әр топқа 3 есептен беріледі) 

I – топ: 

 

 

 

II –топ: 

 

 

 

 

III – топ: 

 

 

 

Білім 

алушы: 

Логарифм

дік 

теңдеуді 

шешу 

әдісін 

дұрыс 

таңдайды; 

Есептердің 

шешімін 

табады. 

Тақтаға әр 

топтан екі 

оқушы 

шығып 

екінші 

және 

үшінші 

есептерді 

қорғайды 

 

Бір 

топтың 

есебін 

келесі 

топ та 

орында 

отыры

п 

шығар

ып, 

дұрыст

ығын 

тексеру 

қажет, 

сол 

бойын

ша 

жауап 

парақш

асына 

тиісті 

ұпай 

қояды 

 

И.П.Рус

тю 

мова; 

С.Т.Рус

тю мова 

Тренаже

р по 

Матема

тике для 

подгото

вки 

ЕНТ 

Часть 3 

Алматы, 

2013 

 

Кеспе 

қағаздар 

Жауап 

парақша 

сы 

 

7 минут 

 

IV. «Тұлғаны таны» 

 

Әр топқа экраннан логарифм 

ұғымын математика ғылымына 

енгізуде үлес қосқан 

математиктердің суреттері 

көрсетіледі.  

 

Ортаға бір 

топтан бір 

оқушыдан 

шығады, 

арқасын 

экранға 

қаратып 

отырады. 

Қалған топ 

 

Топтар 

бірін-

бірі 

бағалай 

ды. 

 

Неше 

адамды 

табаса, 

 

PowerPo

int 

 

Интерне

т 

ресурст

ары нан 

алынған 

математ

02254
25logloglog 555 

xx

    15lg1410lg100lg 22  xxx

1,0lg001,0lglg5,0  xx

2log5log2 4

2

4  xx

  100lg1lg
1

1
lg2 










x

x

   3log53log 2

2

1

2

1  xx

  23log 2

2  xx

   154log3log 44  xx

2log
82 xx

x
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2 минут уақыт ішінде ортаға 

шыққан оқушы тұлғаларды 

дұрыс табу керек. 

 

Математиктер: 

 Джон Непер- Шотландық 

математигі,1614 жылы 

логарифм кестесін ойлап 

тапқан;                                             

Иоганн Кеплер - неміс 

астраномы, логарифм 

белгісінің алғашқы 

нұсқасы log белгілеуін 

1624 жылы енгізді, 

 Эдмунд Гунтер-

логарифмдік сызғыш ойлап 

тапты. 

 Михаил Штифель – 

алғашқы логарифмдік 

кестені құрушылардың 

бірі,«Arithmetica integra», 

1544; 

 Леонард Эйлер- 

логарифмдік функцияның 

комплекстік жиында 

таралуын тұжырымдады. 

 Карлу Фридриху Гаусс – 

логарифмдерді қосу және 

азайтуды есептеді, 1800. 

мүшелері 

экранда 

көрсетіл 

ген 

тұлғаны 

жасырады, 

ортадағы 

оқушы 

мүмкіндігі

нше 

бірнеше 

адамдың 

атын атап 

табады. 

 

 

соған 

сай 

балл 

қойыла 

ды. 

 

 

 

ик тер 

портрет

тері 

 

Жауап 

парақша

сы 
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Сабақтың 

соңы 

5 минут 

 

V.  Жеке жұмыс 

 

«Иә-жоқ» тапсырмасын топ 

ішіндегі оқушылар жеке 

орындайды. 

1. Логарифмнің негізі теріс 

және 1-ге тең бола алады  

2. Негізі а болатын а санының 

логарифмі нөлге тең  

3. Негізі а болатын 1 

санының логарифмі бірге 

тең  

4. Екі немесе бірнеше оң 

сандардың көбейтіндісінің 

логарифмі көбейткіштердің 

логарифмдерінің 

қосындысына тең  

5. Қатынастың немесе 

бөлшектің логарифмі 

алымының логарифмі мен 

бөлімінің логарифмінің 

айырмасына тең  

6. Негізі 10 болатын санның 

логарифмі ондық логарифм 

деп аталады  

7. Негізі е саны болатын лога-

рифм бірлік логарифм деп 

аталады  

8. Логарифмдік функция 

көрсеткіштік функцияға 

кері функция  

Оқушылар 

берілген 

сұрақтарға 

«Иә» 

немесе 

«Жоқ » 

деп 

берілген 

кестені 

толтырады

.  

 

Жоқ 

Жоқ 

Жоқ 

Иә 

Иә 

Иә 

Жоқ 

Иә 

Иә 

Жоқ 

Интер

белсен

ді 

тақтад

а 

көрсет

ілген 

жауап

пен 

сәйкес

тендір

еді.  

1 

дұрыс 

жауап

қа 1 

балл. 

 

Қалып

тастыр

ушы 

бағала

у: 
Топтар 

бірін-

бірі 

бағалай

ды. 

 

 

И.П.Рус

тюмова; 

С.Т.Рус

тюмова 

Тренаже

р по 

Матема

тике для 

подгото

вки 

ЕНТ 

Часть 3 

Алматы, 

2013 

 

Кеспе 

қағаздар 

 

Жауап 

парақша

сы 
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9.    12log3log 33  xx  теңде-

уінің шешімі 2-ге тең; 

10.   54log2  х  теңдеуінің 

шешімі болмайды, бос 

жиын. 

Рефлексия  

5 мин 

VІ. Сабақ соңында топтардың 

жинаған ұпайларын есептеп, 

қорытынды 

жеңімпаз топты 

анықталады. 

«Тілектер ағыны» 

рефлексиясын 

орындайды. 

 

Үй тапсырмасы.  

1.    154log3log 44  xx  
2. 1loglog 2

2

2

2  xx  

3. 
1

lg1

2

lg5

1





 xx  
4. 1001lg xx  

5.    xx xx   1log3log 31
 

Кезеңдер 

бойынша 

жинаған 

ұпайды 

есептейді, 

жеңімпаз топ 

анықтала ды. 

Сабақ 

соңында 

оқушылар 

қағаздарға 

есімін жазбай 

өз ойларын, 

тілек-

ұсыныстарын 

жазып себетке 

салады. 

Үй 

тапсырмасын 

жазып алады. 

  

 

 

Саралау –

оқушыларға қалай 

көбірек қолдау 

көрсетуді 

жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

міндет қоюды 

Бағалау оқушылардың 

Материалды меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлай 

сыз?  

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техни касын 

ың сақтал уы 
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жоспарлап 

отырсыз? 

 

 Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? 

Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақт саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық 

кезеңдері 

сақталды ма?  

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? 

 Жалпы баға 

Сабақтың жақсы өткенекі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы 

да ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқуту-

ралы да ойланыңыз)? 

1:  

2: 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылар-

дыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда 

неге көңілбөлу қажет? 
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