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МУРАТОВА ЖАНАР КАСКИРБАЕВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы
№ 10 Жалпы білім беретін мектеп.
Бастауыш сынып мұғалімі
Қысқа мерзімді жоспар
@mail.ru
Бөлім:
Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Мұғалімнің аты-жөні
Күні:
Сынып: 3

Қатысушылар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы

Нағыз достық.

Оқу бағдарламасына
сәйкес оқыту
мақсаттары

3.2.4.1өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық
ерекшеліктерін анықтау
3.2.2.1қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сұрақтар қою
және жауап беру

Сабақтың мақсаты

Барлық оқушылар: кейіпкердің іс-әрекетін бағалауға негізделген
сұрақтар қояды, жауап береді, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін
анықтай алады.
Көптеген оқушылар: шығарманың маңызды тұстарын сұрақ қойып
анықтай алады.
Кейбір оқушылар: кейіпкерге қатысты өз ойы мен сезімін жеткізе
алады.

Сабақтың барысы
Сабақтың Педагогтің әрекеті
кезеңі/
уақыт

Оқушының Бағалау
әрекеті

Сабақтың Ынтымақтастық атмосферасын
басы
қалыптастыру үшін өлеңді топпен мәнерлеп
5 мин
оқиды.
Досым, саған сенемін. Сеніп өтем!
Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен.
Достық деген — адамның көрігі екен,
Достық деген адалдың серігі екен.
Оқу материалын жариялау «Күн шұғыласы»
әдісі арқылы жүреді.
Достық дегенде не естеріңе түседі, соны күн
шуағына жазыңдар.
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Өлеңді
мәнерлеп
оқиды.

Сұраққа
жауап
беріп, жаңа
тақырыпты

«Өзөзін»баға
лау әдісі

Ресурстар
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- «Нағыз дос сен қателік жіберген кезде
жаныңнан табылады» деген қанатты сөздегі
негізгі ойды анықтаңдар.
-Осыған ұқсас қандай мақал-мәтелдер
білесіңдер.
- Ендеше бүгінгі сабағымызда достық туралы
шығарма оқитын боламыз.
Сабақтың (Ұ) 1- тапсырма «Еркін әңгіме» әдісімен жүзеге
ортасы
асырылады.
20 мин
А) Термин сөздер.
Қанатты сөздер мақал-мәтелдерге ұқсас. Ол
терең ойға құрылған көлемі шағын нақыл
сөздерге жатады. Қанатты сөздердің авторы
белгілі болады.
Бата – жақсы тілек білдіру. Ол – ұлттық дәстүр.
Батаны көбіне құрметті ақсақалдар, атақты
адамдар береді. Тілек ретінде балалар да жаттап
алады.
Ә) Кестені толтырыңдар.

Ә) Мәтінмен жұмыс.
-Марк Твеннің қандай әңгімесін оқып едің? Есіңе
түсір. Оқиғаны жазушы қалай аяқтағанына мән
беріп оқы.
- Суреттер мәтіндегі қандай оқиғаларға сәйкес
келеді? Мәтіннен сол жолдарды тауып, қайталап
оқы.
-Доббис мырза Томды қалай жазалауы мүмкін?
Болжа.
- Мәтін қалай аталып тұр? Бұл атау қай
кейіпкерге қатысты айтылған? Түсіндір. Осы
сөздің мағынасын ашатындай екі
оқиға ойластырып айт.
- Беккидің іс-әрекетіне деген Томның бастапқы
ойы қандай еді? Ол неліктен пікірін өзгертті деп
ойлайсың? Томның іс-әрекетіне баға бер.
Дескриптор:
- Қанатты сөздің, батаның анықтамасын жазады.
- Кестені толтырады.
- Мәтінді түсініп оқиды.
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ашады.

- Қанатты
ҚБ:
сөздің,
5 балл
батаның
анықтамасы
н жазады.
- Кестені
толтырады.
- Мәтінді
түсініп
оқиды.
- Мәтін
мазмұнын
анықтайтын
сұрақтарға
жауап
береді.

Оқулық,
дәптер
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- Мәтін мазмұнын анықтайтын сұрақтарға жауап
береді.
1 мин
17 мин

Сергіту сәтінде «Баталар жарысы» ойыны.
(Т) 2-тапсырмада дәптермен жұмыс
орындалады.
А) «Алтын сөз» өлеңін түсініп оқыңдар.
Ә) Автор туралы әңгіме.
- Ақынның алтын сөз деп отырғаны не? Батаға
қатысты қандай нақыл сөз білесің?
- Батаны қандай бала алады? Бата алатындай үш
оқиға ойластыр.
Дескриптор:
- Өлеңді оқиды.
- Автор туралы әңгімелейді.
- Сұрақтарға жауап береді.
Саралау тәсілі: «Тапсырма».
Кейбір оқушыға:
- Автордың өзге туындыларынан үзінді айт.

Сабақтың Рефлексия «Мен бүгін..» әдісі бойынша өтеді.
соңы
Оқу тапсырмасы: Бата немесе өлеңнен үзінді
2 мин
жаттау.
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Бата айтып
жарысады.
- Өлеңді
5 балл
оқиды.
- Автор
туралы
әңгімелейді.
Сұрақтарға
жауап
береді.

Ой
қорытады.

ҚБ
қойылады.

Оқулық,
дәптер
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУ. СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫ
ИМАНБЕКОВА ЖАЗИРА ТАКЕНОВНА
Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақдала ауылы
№44 жалпы білім беретін орта мектептің
ағылшын тілі мұғалімі
Ағылшын тілін үйретуде оқушылардың сойлеу
дағдысын қалыптастыру үшін қолданылатын
тиімді әдіс-тәсілдер мен жаттығулар
Н.Ә.Назарбаев оқушылардың кем дегенде үш тілді яғни қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде еркін сөйлей білу керек екендігін айтты. Сонымен қатар
ағылшын тілінде толығымен сөйлемейінше, ұлттың бәсекеге шынайы
қабілеттілігі жайлы айту оңай болмайтындығын ескерте отырып, барлық
мектептерде оқушылар үш тілді оқытуға мүмкіндік алды. Бұл мақала
Қазақстанның даму жолын құруда маңызды болып табылатын оқушылардың
ауызша сөйлеу дағдысын дамыту әдістерін анықтауға бағытталған. Шет тілін
оқытудың ерекшеліктері мен мәні, сөйлеу дағдысын тиімді үйретудің әдістері
берілген. Жәнe де oқушылардың aғылшын тілін оқыту барысында диалогтік
оқыту технoлогиясына анықтаама берілген. Сөйлеу мәнерін қалыптастыру,
ағылшын тілі пәніне деген оқушылардың қызығушылықтарын арттыру және
оқушыларды ағылшын тілінде сөйлеуі үшін тиімді әдістер арқылы ықпал ету
жoлдары мәселелерін қамтиды.
Ағылшын тілі — әлемдегі тілдер арасынан көркемдігі мен бейнелілігі,
тазалығы мен сөздік құрамының молдығы жөнінен дамыған тілдердің бірі.
Қазақстанда ағылшын тілі үшінші тіл ретінде оқытылады, сонымен қатар ол
білім беру жүйесінде жоғары мәртебеге ие. Ол кейбір мемлекеттік байланыстарда
қолданылады және мектептерде оқытылуы тиіс міндетті пән болып табылады.
Сөйлеy дағдысы дегеніміз - «әр түрлі контексте вербалды және вербалды емес
символдарды қолдану арқылы мағынаны құру және бөлу процесі» (Chaney, 1998,
13-бет). Сөйлеу - екінші тілді үйренудің және оқытудың маңызды
бөлігі.Ағылшын тілінде оқушылар дұрыс қарым – қатынас жасай алу үшін, олар
ауызша айтылған сөзді тыңдап түсінулері тиіс. Ауызша сөйлеу адамдардың бірбірімен қарым-қатынас құруда қолданылады.
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Ағылшын тілі сабағында әртүрлі карточкаларды қолдану арқылы, ойын,
мәтін сөздерін толықтыру, cұрақ-жауап,суретке қарап мәтін құру, ауызша сөйлеу
дағдысын қалыптастыруға болады. Aғылшын тілінде сөйлеуді үйрету үшін
қолданылатын oқыту әдісінің мaзмұны оқушының тілдік қарым-қaтынаста
жинаған білімінің, қалыптасқан дағдысының, игерген шeберлігінің жиынтығынa
бaйланысты.
Қазір көптеген оқытушылар тілді коммуникативті оқыту және бірлесіп
оқыту жақсы нәтиже бередтіндігіне келіседі. Коммуникативті тілдік дайындық
қарым-қатынасты қажет ететін өмірлік жағдайларға негізделген. Қысқаша
айтқанда, ағылшын тілі мұғалімдері оқушылардың нақты өмірлік қарымқатынасы, нақты әрекеттері және ауызша тілді қолданатындай сынып ортасын
құруы керек. Оқушылар мақсаттарына жету немесе тапсырманы орындау үшін
топта бірлесіп жұмыс жасағанда пайда болуы мүмкін.
Ағылшын тілі сабағы барысында оқушылардың сөйлеу дағдысын,
белсенділігі мен қызығушылығын арттыру мақсатында қолданылатын әдістерге
төмендегілер жатады:
1. Ойын әдісі оқушының сабақ барысында белсенділігі мен қызуғышылығын
арттыру;
2. Ауызша әдіс талқылау, дебат ұйымдастыру және диалогтық жаттығуларға
негізделген;
3. Көрнекілік әдіс көркемдік құралдардың, яғни суреттер, әуендер мен
видеолардың қолданысы арқылы жүргізіледі;
4. Практикалық әдісі үйренген ақпаратты практика жүзінде пайдалану, ойын
немесе топтық жұмыстар барысында қолданылады;
Сөйлеу дағдысын дамытуда қолданатын ең тиімді және жиі қолданылатын
тәсілдердің бірі- талқылау немесе пікірталас (discussion) болып табылады. Әрбір
жаңа сабақты түсіндіріп болғаннан кейін немесе мәтінді оқымас бұрын әр түрлі
себептермен пікірталас өткізілуі мүмкін. Оқушылар қорытынды жасауға, мәтін
бойынша ой бөлісуге ұмтылуы мүмкін. Пікірталас алдында мұғалім міндетті
түрде оқушылар уақыттарын маңызды емес нәрсеге жұмсамауы үшін пікірталас
әрекетінің мақсатын белгілеуі керек. Мысалы, оқушылар пікірталаста өздерінің
келісетін немес келіспейтін тұстарымен бөлісе алады. Мұғалім оқушыларды 4-5
адамнан тұратындай етіп топқа бөлуі мүмкін. Оларға осындай “people learn best
when they read vs. people learn best when they travel” таласты сөйлемдер беру
арқылы, оқушылардың сөйлеу дағдысын машықтандыруға болады.
Кезекті сөйлеу дағдысына жақсы әсері бар әдістердің бірі- миға шабуыл
(brainstorming). Бұл әдістің ерекшелігі берілген тақырып бойынша студенттер
шектеулі уақыт ішінде идеялармен бөліседі.
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Контекстке байланысты жеке немесе топтық жұмыстар тиімді және
оқушылар тез әрі еркін ойларын жеткізе алады. Миға шабуылдың жақсы
сипаттамалары оқушылардың өз идеялары үшін сынға алынбауы, сондықтан
оқушылар жаңа идеялармен бөлісуге ашық болады. Эффективті тәсіл
оқушыларға жаңа қырларын ашуға мүмкіндік береді, нәтижесінде олар тек
тәжірибе жинап қоймай, сонымен бірге ағылшынша еркін сөйлеу дағдыларын
қалыптастырады.
Ауызекі сөйлеу стилінде жазылған шығармаларды, кітаптарды оқу сөйлеу
дағдысын жаңа деңгейге шығарады. Бұл әдістің басқа тәсілдерден ерекшелігі
оқушы өз қалаған бағытында(тақырып ауқымы, түрлеріне шектеу жоқ) жеке
жұмыс жасай алады. Нәтижесінде оқушының ой өрісі дамып, сөйлеу алу, ойлау
қабілеттері машықтанады. Мектеп оқушылары сабақ барысында өз қалаған
тақырыбы бойынша кітаптар оқуға мүмкіндік ала алады. Мұғаліммен немесе
топтық жұмыс барысында оқылған шығарма бойынша талқылау жұмыстары
жүргізілуі қажет. Осы секілді ауызша жүргізілген жұмыстар сөйлеу қабілетіне оң
эффект береді.
Идиомалар, жаңылтпаштарды(tongue twisters) үйрену оқушының ауызекі
қарым-қатынаста таза сөйлей алу қабілетін жаттықтырады. Осы типтес жаңа
сөздерді, тіркестерді оқушылар ойын арқылы үйрене алады. Сынып бөлмесіне
қазақша-ағылшынша аудармасы бар идиомалар мен сөздерді іліп қою оқушының
күнделікті жаңа сөз үйренуіне ықпал етеді. «Spelling Bee» деп аталатын ойын
түрі кез-келген жастағы оқушының ағылшынша сөздерді қатесіз
дыбыстап(әріптеп) айта алуы үшін ұйымдастырылса, «Bananagrams» деп
аталатын ойын оқушының аз уақыт аралығында бір әріптен басталатын бірнеше
сөз құрай алу қабілетін жаттықтыруға бағытталады. Сөздерді қатесіз айта алуға
және дұрыс дыбыстауға бағытталған аталып өткен тәсілдер оқушының
ағылшынша сөйлей алу деңгейін жақсартады.
Бастауыш сынып оқушыларына ағылшынша үйренуге бағытталған
әдістердің бірі- әндер мен рифмдер. Әндерді тыңдау және қайталап айту арқылы
жүргізілген жаттығулар балалардың есту және дыбыстарды қабылдау, айту
икемділігін арттырады. Тыңдай алу арқылы естілген дыбысты, сөзді қайталау
оқушының қатесіз сөйлеу алуына оң ықпал жасайды. Сонымен қатар, суреттерді
сипаттау арқылы жүргізілетін ойындар, жаттығулар төменгі сынып
оқушыларына ұсынылатын келесі бір әдістің түрі. «Describe a picture» деп
аталатын топтық жаттығу оқушының суретті сипаттай алуы арқылы олардың
шығармашылығы мен қиялын шыңдауға, көпшілік алдында сөйлеу шеберлігін
жетілдіреді.
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Ағылшын тілін үйренудің бір ғана сенімді тәсілін іздеп жүрсеніз, онда сіз
бірінші де, соңғы да емессіз. Тіл білімі ғалымдары бірнеше жылдар бойы тіл мен
ойлау қабілетінің байланысын және адамдардың миы жаңа тілдерді қалай
қабылдайтынын және үйренетінін зерттеп, осы жолды табуға тырысып келе
жатыр. Оқушылардың тіл үйрену қабілеті жиі зерттеледі, өйткені балалық шақта
ағылшын тілін үйрену әлдеқайда оңай және жылдам жүреді.
Расында, ағылшын тілін үйренудің бір ғана дұрыс әдісі жоқ. Неге?
Жауап таңқаларлық болып табылады: өйткені әр адам әр түрлі. Ағылшын тілін
меңгерудің көп мөлшері сіздің жасыңызға, тұратын жеріңізге, өткен
тәжірибеңізге, тілді үйренуге кететін уақытқа, шығармашылығыңызға және
көптеген факторларға байланысты болады. Аудиокітаптарды тыңдау арқылы сіз
шет тілін жақсы білетін шығарсыз. Басқалары сыныптағы дәстүрлі сабақтарды
ұнатады. Ал кейбіреулері тіптен губка тәрізді фильмдерден жаңа сөздерді
аудармасыз сіңіріп жаттап алады. Сізге қай әдіс тиімді? Бұл сіздің жетекші
арнаңыздың қандай екеніне, сіздің ойыңызға және сізге ұнайтын нәрсеге
байланысты болады. Ең тиімді әдістердің тағы бірі Иммерсия әдісі табиғи тілді
оқыту әдісі деп те аталады. Бұл әдіс «батыру» сөзінен белгілі болғандай,
айналада «тілдік ортаны» жасауды қарастырады. Қарапайым тілмен айтқанда,
оқушы өзін барлық жағынан ағылшын тілімен қоршауы керек. Бұл әдіс
оқушыларға тілді үйренуге көмектесіп қана қоймайды, ол туралы ойлауға
көмектеседі. Ағылшын тілін иммерсивті түрде үйрену арқылы сіз өз ойыңызды
ағылшын тілінде сөйлейтін адамдарға түсіндіре аласыз. Бұл қалай жұмыс
істейді? Кішкентай балалардың сөйлеуді үйренетіні туралы ойланыңыз. Жаңа
туған бала әлі ешбір тілді білмейді, ол түсініксіз сөйлеу арқылы барлық жағынан
қоршалған. Бірте-бірте ол үйренеді: ол басқалардың не айтқанын тыңдайды,
оларды қадағалайды, сөздерді есте сақтайды. FluentU сайтында айналаңызда
тілдік орта құруға көмектесетін көптеген блогтар мен мақалалар бар. Онда
ағылшын тілінде қай фильмдерді көруге болатындығын, онлайн режимінде
ағылшын тілінде сөйлесетін серіктесті қайдан табуға болатындығы жазылған.
Ағылшын тілін үйренудің маңызды негізі болып табылатын сөйлеу
дағдысын мектеп оқушылары арасында бірнеше жолмен жетілдіруге болады.
Оларға ауызша, ойын,практикалық және көрнекілік әдістер жатады. Ағылшынша
сөйлей алу дағдысын жаңа деңгейге көтеру оқушының тек кідіріссіз өз ойын
жеткізе алуын жетілдіріп қана қоймай, сонымен бірге ой-өрісін, ақпаратты
қабылдай алу және қолдану тактикаларын машықтайды. Технология заманында
тіл білу және оны қолдану адамның даму деңгейін жақсартуға ықпал етеді.
Сол себептен оқушылардың ағылшын тілін практикада қолдана алу қабілетін
арттыру мұғалімнің міндеті болып табылады.
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№ A00032

14.11.2022 ж.

ЕЛЕМЕСОВ АЗИЛЬХАН ИСЕМБАЕВИЧ
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы
«125 HIGH SCHOOL» ЖШС
Тарих пәні мұғалімі

Мектеп: «125 HIGH SCHOOL» ЖШС
Сабақ тақырыбы:
Неге Мөде шаньюй
Мұғалімнің аты-жөні:
«Жер - мемлекеттің
Елемесов Азильхан Исембаевич
негізі» деді?
5 сынып
5.1.1.3
- ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан
көрсету
5.3.1.1
картада тайпалық одақтардың орналасуын көрсету
5.3.1.2
ежелгі
мемлекеттік
бірлестіктердің құрылу
алғышарттарын білу
Оқу
мақсаттары:

Ойлау деңгейі

Барлық оқушылар:тарихи фактілерге және карталық
мәліметтерге сүйене отырып, тарихи оқиғаның даму
желісін құрастырады, тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін
анықтайды және салыстырады
Оқушылардың басым бөлігі: тарихи фактілердің
маңыздылығын түсінеді.
Кейбір
оқушылар:тарихи кезеңдердің негізгі ерекшеліктерін
анықтайды және салыстырады.
Білу, түсіну, қолдану
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Бағалау
критерийлері

Тілдік
міндеттер

Білу және түсіну:
Ғұндардар жайлы деректерді пайдалана отырып, ғұндар
тарихын біледі
Білімін қолдану:
оқушылар ғұндарға, олардың бет әлпетіне, тұрмыстіршілігіне ақпараттық карточкалар түрінде қысқаша
мәлімет жазады
Сыни ойлау:
Берілген ақпараттың ішінен маңызды деген 3 тарихи
тұлғаны, 3 негізгі тарихи оқиғаны анықтау (өз ойларын
дәйектейді)
Анализ:Сабақ барысында Ғұндар мен өткен сабақтағы
тайпалық одақтарды салыстыра отырып, себеп-салдарлық
байланыс орнатады.
Пәндік лексика және терминология:
 тайпалық одақ
 мемлекет
 қоғам
 жауынгерлер
 егіншілер мен малшылар
 патша
 әскери демократия
 археология
 антропология
 шаньюй
Ғұндардың қоғамдық құрылысын келесідей сипаттауға
болады...
Ғұндардың ұлы қоныс аударуы дүние жүзін өзгертті,
біріншіден..., екіншіден..., үшіншіден...
Ғұндардың әскери күші...
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Құндылықтард
ы дарыту

Пәнаралық
байланыстар

АКТ қолдану
дағдылары

Алдыңғы білім

Сабақ барысы
Сабақтың басы
5 минут
2 минут

Өзін қандай да бір ұлттың өкілі ретінде сезіну
- патриотизм
- ұлттық сана-сезім
- тәуелсіздік
- ар-ождан бостандығы
Кескін картаға ғұндар орналасқан аумақтар мен қоныс
аудару бағыттарын көрсете отырып, географиямен
байланыс орнатады. Сондай-ақ, ғұндардың көрші
тайпалары жайлы мағлұматтармен таныса келе дүние жүзі
тарихымен пән аралық байланыс орнатамыз.
Интерактивті тақта мен презентация жаңа сабақ
материалын игеруде пайдаланылады (презентация: Неге
Мөде шаньюй «Жер-мемлекеттің негізі» деді?!. Интернет
ақпарат материалдарын пайдалану.
Ерте темір дәуіріндегі Қазақстан территориясындағы
алғашқы сақ, үйсін, қанлы мемлекеттерінің тарихы,
қоғамдық құрылысы, шаруашылығы және мәдениеті.
Жоспарланған іс-әрекеттер
Дерек
көздері
Ғұндар
1) Ұйымдастыру кезеңі.
2) Ой-шақыру. Мұғалім ой шақыру үшін туралы
оқушыларға бейнероликті көрсетіп, топтық бейнеролик
талқылауға ұсынады.
3) Оқу мақсатымен таныстыру. Мұғалім
оқушыларды сабақтың тақырыбымен, оқу Слайдмақсатымен және бағалау критерийлерімен презентаци
я
таныстырады.
3) Сабақтын барысы:
1. Мәтінмен жұмыс.

15 минут

1
тапсырма:
Ғұндардың
сипаттама беріңіз.
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1. Ғұндар туралы тарихи деректеріне
сипаттама беріңдер.
2. Ғұн мемлекетінің құрылуына сипаттама
беріңдер.
3. Мөде билеушінің саясатына сипаттама
беріңіз.
Дескрипторлар:
Сабақтың
ортасы

5 минут

1. Ғұндар туралы тарихи деректеріне
сипаттама береді.
2. Ғұн мемлекетінің құрылуына
сипаттама береді.
3. Мөде билеушінің саясатына сипаттама
береді.
Оқушылар тапсырманы
кейін жұпта талқылайды.

орындағанынан

2 тапсырма: Төмендегі кестеде берілген
тірек сөздерді мәтіндегі бос орындарға
дұрыс орналастырыңыз.
Дескрипторлар:
1. Ғұндарды құрған тайпалар бір
орталыққа
біріге
бастағанын
анықтайды.
2. Ғұн мемлекетін құраған ру осынша
түмен жасақтағанын анықтайды.
3. Ұлы Даланың көшпелі тайпаларының
зергерлік өнерінде өзінің техникалық
ерекшеліктері бар полихромды әдіс
қалыптасқанын анықтайды.
4. Қазақстан Ұлттық Банкі «Аттила»
атындағы
монета
шығарғанын
анықтайды.
1. Ғұндарды
құрған
тайпалар
............................... бір орталыққа біріге
бастады.
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6 минут

2009ж

2. Ғұн мемлекетін құраған ........ ру
осынша түмен жасақтады.
3. .................................
Ұлы Даланың
көшпелі тайпаларының зергерлік
өнерінде
өзінің
техникалық
ерекшеліктері бар полихромды әдіс
қалыптасты.
4. ................. Қазақстан Ұлттық Банкі
«Аттила» атындағы монета шығарды.
Б.з.б. V-IIIғ

24

Б.з.б. IVIIIғ

Кескін
карта

3. Картамен жұмыс. Тапсырма: Ғұндар
бағындырған тайпаларды кескін картадан
белгілеңіз.
Дескрипторлар:
10 минут

Ғұндар бағындырған тайпаларды кескін
картадан белгілейді.

Таратпа
материал

Тапсырма. Мөденің саясатына баға беріңіз.
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Дескрипторлары:
1. Мөденің саясатының ерекшеліктеріне
баға береді.
2. Мөденің жорықтарынан болған
өзгерістеріне баға береді.
Мөденің саясатының
ерекшеліктеріне баға
беріңіз.

Мөденің жорықтарынан болған
өзгерістеріне баға беріңіз.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Кері байланыс:
«Ыстық орындық»
Сабақтың соңы Ыстық орындық (мұғалім оқушыны таңдап
2 минут
алып, төмендегі сұрақтарды қояды)

Неліктен көрші ел Дунху Мөденің
астындағы атын сұрағанда ол беруге келісті?
Мөде әйелін неліктен жауларына беруге
қарсы болмады деп ойлайсыңдар?
Мөде мал жаюға қолайсыз жерді беруге неге
келіспеді?
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Үй тапсырмасы:Мөде қағанға «хат» жазып,
өздеріңнің көкейлеріңдегі сұрақтарға жауап
алыңдар. 50-60 сөз көлемінде. (Тапсырма
арқылы оқушылардың тақырыпқа еркін
бағдар жасауына мүмкіндік береміз).
Оқушыларға көмек болатын қажетті сөз
тіркестері:
Мысалы,
Құрметті Мөде шаньюй...,
менің ойымша...,
сізден сұрағым келгені...,
жауынгерлердің әскери қарулары...,
қытай деректерінде....
Рефлексия мен кері байланыс
Бүгінгі сабақтан мен не білдім?
Сабақ барысында қандай қиындыққа
кездестің?
Сабақ барысында қандай сұрақ туындады?

Қосымша ақпарат
Дифференциациялап оқыту –
Оқушыларға көбірек қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау.
Пәнаралық байланыс
Оқушылард Сабақ дүниежүзі
тарихымен байланысты,
ың білімін
14
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Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндеттер қоюды
жоспарлайсыз?
Талқылау үрдісі кезінде барлық
оқушылардың бірегей қатысуын
қадағалаймын.
Дәйекті дәлелдерге ғана
негізделген қорытындыға жетудің
мағынасының мәні, сыныптағы
қабілеті төмен оқушы дәлелдерге
негізделе отырып кем дегенде өзін
ойын білдіре алады, ал қабілеті
жоғары оқушы тәуелсіз, негізгі
жауап береді.

қалай
тексересіз?
Оқушыларды
бағалау
критерийлері
бойынша
бағалаймыз.

Рефлексия
Сабақ мақсаты/оқу мақсаты
қаншалықты жүзеге асты?
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Оқыту ортасы қандай болды?
Дифференциациялап оқыту өз
мәнінде жүзеге асты ма?
Өз уақытымды ұтымды
пайдалана алдым ба?
Жоспарыма қандай өзгерістер
енгіздім және неліктен?

15

себебі осы тақырып
6 сыныпта «Батыс Рим
империяның құлауы»
бөлімінде кездеседі. Осы
тақырып географиямен
да байланысты, себебі
оқушылар кескін
картада Батыс
Еуропаның жер аумағын
белгілейді.
АКТ-ны қолдану:
Сабақта мұғалім слайдпрезентацияны
пайдаланады.
Құндылықтармен
байланыс
(тәрбие элементі)
Сабақта
патриотизм,
ұлттық сана-сезімдерін
дарыту үшін тәрбиелеу.

«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы
PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ A00019

09.11.2022 ж.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ
ТӨЛЕПОВА САМАЛ НҰРТАЙҚЫЗЫ
Атырау қалалық №34 көп салалы мектеп-гимназиясының
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары,
Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адамдардың әлеуметтік, мәдени,
саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану
дәуіріндегі заман ағымына, ілесіп отыруы, адамның мамандығына, жасына
қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Математикалық сауаттылық дегеніміз
– математикалық сөйлеу және жазу мәдениетіне қоршаған ортаны және олардың
заңдылықтарын баяндау, оны оқып үйренудің, оқушылар дүниенің ғылыми
бейнесін меңгеру.Ой -өрісі кең тұлғаны қалыптастыруда жаратылыстану
пәндерінің орны ерекше. Қазіргі кезде математика пәнін оқытуда оқушылардың
функционалдық ойлау қабілеті мен шығармашылық тұрғыдағы жұмысын
дамытуда өз бетімен жұмыс жасаулары және логикалық тапсырмаларды
орындаудың маңызы зор.Бүгінгі күнде математика пәнін сапалы оқыту
ізденістері – пән мұғалімін толғандырып отырған келелі мәселелердің бірі. Сыни
тұрғыдан ойлау барысында, бала өз заманының озық өнегесін санасына сіңіреді,
функционалдық сауаттылығы артады, басқаның пікірін тыңдауға дағдыланады
және өзі де пікір айтуға үйренеді.Математика пәнін оқуда сыни тұрғыдан ойлау
технологиясының тиімділігі.
Математиканы оқытудың мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа
технологияларды тиімді пайдалану қажет. Математика сабағында оқушылар өз
бетінше білу дағдыларын дамыту баға жетпес құндылықтарының бірі.
Жаттығуларды өз бетінше тексеріп, қорытынды жасай білетін тұлға
қалыптастыру мақсатында жаңа технологиялар әдістерін кеңінен қолдану қажет.
Математика сабағында сыни тұрғыдан ойлау технологиясының әр түрлі
стратегияларын қолдана отырып, өз бетінше жұмыс істеу факторы – есептерді
шығара білу.
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Шапшаңдылық дағдыларын ұйымдастыра отырып, оқушылардың
құзыреттілігін арттыру арқылы шығармашылықтарын дамыту. Оқу мен жазу
арқылы сын тұрғысынан ойлау технологиясы жаңа буын оқулықтарының
талаптарын жүзеге асыруда, оқушылардың білім деңгейін көтеруде, балаларды
шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға, тез арада шешім қабылдауға
көмектесетін бірден бір тиімді технология.
Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын пайдаланатын әр ұстаз өз
педагогикалық қызметінде оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасқа
деген көзқарасының мүлдем өзгергенін байқайды. Сын тұрғысынан ойлау
дегеніміз – сабақта оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, өз ойыңды
еркін және зерттей талпындырып тұжырым жасау.Ой қозғай отырып оқушының
өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап естіген-білгенін талдап, салыстырып,
реттеп, сұрыптап, жүйелеп білмегенін өзі реттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға
бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп тұжырым жасауға шығармашылық жұмыс
жасау. Жаңартылған білім беру мазмұны негізінде сараланған тапсырмаларды
орындауда жаңа технологияларды қолданудың тиімділігі көп. Айта кетсек, жеке
, жұптық және топтық жұмыстарда түрлі компьютерлік бағдарламаларды
қолдануға болады. Математиканың теориялық негізін есеп түрінде меңгеру
оқушының ойын белсендіреді, икемділік, жылылық, тереңдік, жинақылық,
жүйелік тәрізді қажетті қасиеттерді қалыптастырады. Сонымен қатар, есептер
математикалық білім, білік дағды жүйесін қалыптастырудың маңызды құралы,
ал есеп шығару - оқу және кәсіптік әрекеттің жетекші түрі. Әрбір есептің өзіндік
әдістемелік мақсаты да бар. Сондықтан оқушы есепті жылдам әрі қатесіз
шығаруға, жаттыға түсуге ұмтылудан гөрі, оны шығармашылықпен шешуге,
шешімінен тиісті қорытынды жасай білуге тырысуы қажет. Математикалық
есептердің тәрбиелік мәні зор. Есеп шығару кезінде төзімділік пен табандылық
қалыптасады. Тиімді шешімді іздеу жазудың, сызудың ықшамдығы мен
мұқияттығын керек етеді. Ойлаудың ерекше математикалық стиліне тәрбиелейді:
• Талқылаудың, формальдік - логикалық сұлбасын сақтау (талдау, құру, дәлелдеу,
зерттеу);
•
Ойдың ықшамдығы;
•
Ойлау барысының нақтылығы;
•
Математикалық символиканы дәл қолдану Есеп шығару, талдау есептер жүйесін
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құрудың мынадай әдістемелік ерекшеліктерін анықтауға жол ашты:
1) есеп мазмұнындағы мәліметтердің ғылымилығы;
2) есеп шығаруды үйретудің дамытушы сипаты;
3) есепті кәсіби түрде шығара білуді қалыптастыру мен дамытудың
жүйелілігі және сабақтастығы;
4) есеп мазмұнында мәселе көтерілуі;
5) есеп мазмұнының кәсіби бағыттылығы;
6) есеп шығаруды үйретудегі саналылық пен мақсаттылық; Осының бәрінде
де математикалық ойлаудың жеткілікті түрдегі жоғары деңгейін қалыптастыру
қажет.
Ақпараттық
оқыту
технологиясынан
математика
сабақтарында
интерактивтік тақтаны қолдану. Интерактивті тақта арқылы оқушылар жаңа
материалдарды арнаулы бағдарламалар көмегімен мүмкіндігінше меңгерумен
қатар
функционалдық
сауаттылығы
да
артады. Қазіргі
таңдағы
ақпараттандырылған заманда сабақта интерактивті тақтаны тиімді пайдалана
отырып, оқушының білім сапасын шығармашылық негізінде арттыру - өмір
талабы. Ол үшін мұғалім тиімді интерактивті әдістер арқылы проблемалық
ситуациялар туғызып, оқушылардың топтық жұмысының нәтижесінде олардың
өз бетімен тақырыпты түсінуге қолайлы жағдай туғызады, танымдық қызметін
басқарып, ілгері жетелеп отырады. Соңында оқушылар өздері қорытындысын
шығарып, практикалық жұмыстармен бекітеді. Біздің заманымыз ғылым мен
техниканың ғарыштап дамыған кезеңі, біз ұстаздар сол заманмен бірдей қадам
басуға міндеттіміз, себебі біз адам тағдырына, бала тағдырына жауаптымыз.
Сондықтан оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын
арттыру үшін мынадай жұмысын жүргізуіміз керек:
1. Сабақ берудің жаңа технологиясы негізінде құрастырылған сабақтың әр
тарауы, әр тақырыбы бойынша “білу – түсіну – қолдану – тұжырымдау”
деңгейлік тапсырмаларымен жүйелі жұмыс жасауды күшейту;
2. Сабақта практикалық мазмұнды есептерді, әртүрлі форматтағы тест
тапсырмаларын, стандартты емес жағдайларда білімді қолдануға арналған
қызықты есептер шығарту;
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3. Математика пәні сабақтарында, таңдау курстарында алған білімдерін
өмірмен ұштастыруға, оны практикада қолдануға, логикалық есептер шығаруға
үйрету;
4. Мектеп оқушыларының оқу сауаттылығын дамытуға бағытталған
белсенді оқыту стратегияларын пайдалануды үйрену Математика сабағында
пәнаралық байланысты негізге ала отырып, сұрақжауап, баяндау, проблемалық
ситуацияларды туғыза отырып оқушыларды алға қойған мәселені шешуге,
шығармашылық жұмыстармен айналысуға, бірін-бірі бағалай алуға, өз ойларын
нақты, толық жеткізе білуге көңіл бөлінеді. Осы аралықта бастауыш сыныпқа
арналған «Логикалық математика
№ 1. Біздің ықшам ауданда 5 үй бар. Әрбір үйде 5 мысық бар. Әрбір мысық
5 тышқан аулайды. Тышқандарды ұстай алмаса, әрбір тышқан 4 уыс ұн жейді.
Егер әрбір уыс ұн 5 граммға жуық болса, мысықтар тышқанды ұстағанда неше
кг ұн сақтап қалады? (3,125 кг)
№ 2. Егер 8 адам 8 сағатта бір жұмысты бітіретін болса, адамдардың біреуі
осы жұмыстың жартысын неше сағатта бітіре алады? (332 сағ)
№ 3. Делдал 3000 теңгеге тауар сатып алып, 3500 теңгеге оны сатты. Келесі
күні осы тауарын 4000 қайта сатып алып, екі күннен кейін 4500 теңгеге сатса,
делдал осы саудада қанша пайда не шығын көрді? (1000 тг пайда)
№ 4. Ахметтің анасының 3 баласы бар. Егер олардың үлкенінің аты –
Қыркүйек, ортаншысының аты – Қазан болса, кенжесінің аты кім болғаны?
(Ахмет) 17
№ 5. Бір ауылда 80 үй бар. Осы ауылдағы 60 үйде ат, 50 үйде есек болса,
ауылдағы ең аз қанша үйде ат та, есек те бар? (30)
Әр түрлі қызықты есептер адай ойының дамуына жетелейтіндігі сөзсіз.
Оның ішінде салу есептерінің де маңызы зор . Осының дәлелі ретінде
төмендегідей бірнеше есептерді орындап, ойлау қабілеттерін тексеруге болады.
Оқушылардың математикалық сауаттылықтарын қалыптастыру мәселесі бүгінгі
таңда мектептеріміздің білім саласында тұрған басты мәселенің бірі болып
табылады. Себебі оқушының кез-келген сабаққа деген қызығушылығы болмаса,
онда оның алған білімі тұрақты болмайды.
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Олай болса, «Математиканың қорғаның тек күштілер мен батырлар ғана
бұза алады» деген ұранды ұстана отырып, жалықпай, үлкен төзіммен, алдымызға
келген шәкірттерге олардың жеке тұлға болып қалыптасуына, жақсы тәрбие,
терең білім беру үшін аянбай еңбек ету. Қорыта келгенде, оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамыту – бүгінгі заман талабы. Педагогтің сабақ
өту шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастыруы, бұл заман
талабынан туындап отырған мәселе. Өз мамандығын толық меңгерген жоғары
деңгейлі оқытушының алдынан шыққан оқушы – өмір айдынындағы өз жолын
адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз үшін абырой, яғни
үмітінің ақталғаны, әрбір мұғалім осыған ұмтылса ұрпақ алдындағы қарыздың
өтелгені

№ A00020 09.11.2022 ж.
Көркем кестелеу

Ұзaқ
мeрзімді
жocпaр
бөлімі:
Күні:
Cынып:5

ШЫРАКБАЕВА АККЕНЖЕ ОРАШОВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы
№ 18 жалпы білім беретін мектептің
еңбекке баулу мұғалімі.
Мeктeп:

Мұғaлімнің aты-жөні:
Қaтыcқaндaр caны:

Қaтыcпaғaндaр
caны:
Көркем кестелеу. Кесте түрлері. Материалдар және құралCaбaқ
тaқырыбы жабдықтармен танысу
5.1.2.1 Әлем және қазақ ұлттықмәдениетіндегі өнер, қолөнер
Ocы
caбaқтa қoл мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және
жeткізілeті зерделеу
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н oқу
мaқcaты
Caбaқтың  Көркем кестелеу турaлы тoлық мaғлұмaт беру;
мaқcaты  Кестенің түрлерімен таныстыру;
 Кестелеуге арналған материалдар және құрал-жабдықтармен
таныстыру
Бaғaлaу  Көркем кестелеу туралы толық мәліметтерді біледі;
критeрийі  Кестенің түрлерін біледі;
 Кестелеуге арналған материалдар және құрал-жабдықтарды
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
- Жібек таспамен кестелеу
- Көшіргі мен миллиметрлік қағаз
- Үтік
- Ине, түйреуіш, қайшы, кергіш, жіптер.
Мата түрлері: Жібек, зығыр, мақта – мата, кенеп, селдір мата,
Құндылық "Мәңгілік eл" идeяcының "Тарихтың, мәдениет пен тілдің
тaрғa бaулу біртұтастығы" құндылығы бойынша: Балалардың бойына
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
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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
Caбaқтaғы жocпaрлaнғaн іc-әрeкeт
Рecурcтaр
н
кeзeңдeрі
Caбaқтың
Cурeт
Ұйымдacтыру
бacы (7
Oқушылaрмeн
aмaндacу.
Cыныпты қиындылa
минут)
түгeндeу.Cынып oқушылaрын "мoзaикa" әдіcі ры
aрқылы үш тoпқa бөлу. Тoптaр бір-бірінe жылы
cөздeр aйтып, пcихoлoгиялық aхуaл туғызу.

1 топ

2 топ

3 топ

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?
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Caбaқтың
oртacы (28
минут)

5. Ою – өрнекпен безендірілген заттарды
қарастырыңдар?
6. Ұлттық ою – өрнектің қандай атауларын
білесіңдер?
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?
Дecкриптoр:
Оқушылар сөзжұмбақты шешу арқылы көркем
кестелеу туралы толық мағлұмат алады
Aуызшa мaдaқтaу жүргізілeді. Тoптaр бірінбірі бaғaлaйды.
"Ойлан, жұптас, бөліс" әдіcі (жұптық жұмыc)
Әр жұпқа жеке-жеке суреттер беріледі, сол
суреттер бойынша жұптар постер қорғайды
Суреттер
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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.
"Жалғасы
Ине
н тап"
Қайшы
кестесі
Кергіш
Оймақ
Жіп

Caбaқтың
coңы (5
минут)

Дecкриптoр:
Кестелеуге арналған материалдар және құрал –
жабдықтарды ажырата алады.
Aуызшa мaдaқтaу жүргізілeді. Oқушы өзін-өзі
бaғaлaйды
Бaғaлaу
Бaғaлaу
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)
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Бағалау парақшасы
№ Оқушы
Үй
"Кім "Ойл
ның
тапсырм шапш
ан,
атыасы
аң"
жұпт
жөні
әдісі
ас,
бөліс
"
әдісі
1
2
3
4
5
6

"Жалға
сын
тап"
әдісі

Қызыл,
жacыл,
caры
дөңгeлeкш
eлeр

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.
Caрaлaу – oқушылaрғa қaлaй Бaғaлaу
– Дeнcaулық жәнe
көбірeк қoлдaу көрceтуді oқушылaрдың
қaуіпcіздік
жocпaрлaйcыз?
Қaбілeті мaтeриaлды мeңгeру тeхникacының
жoғaры oқушылaрғa қaндaй дeңгeйін
қaлaй caқтaлуы
міндeт қoюды жocпaрлaп тeкceруді
oтырcыз?
жocпaрлaйcыз?
Caрaлaу
кeзіндe
тaпcырмaлaр,

тoптық Aуызшa
жұптық қaлыптacтырушы
25
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тaпcырмaлaр
жәнe
жeкe
тaпcырмaлaрaрқылы
oқушылaрдың ынтacы aртaды,
нaқтыбірoқушыдaнкүтілeтіннәт
ижeлeр
туындaйды,
oқушығaдeрбecқoлдaукөрceту
бaрыcындaoқушылaрдың
cөйлecу дaғдыcы қaлыптacaды,
oқу
мaтeриaлдaры
мeн
рecурcтaры
aрқылы
oқушылaрдыңжeкe қaбілeттeрі
aшылaды.

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

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

Caбaқ бoйыншa рeфлeкcия
Бұл бөлімді caбaқ турaлы өз пікіріңізді
Caбaқ
мaқcaттaры/oқу білдіру
үшін
пaйдaлaныңыз.
Өз
мaқcaттaры дұрыc қoйылғaн caбaғыңыз турaлы coл жaқ бaғaндa
бa? Oқушылaрдың бaрлығы OМ бeрілгeн cұрaқтaрғa жaуaп бeріңіз.
қoл жeткізді мe?
Жeткізбece, нeліктeн?
Caбaқтacaрaлaу
дұрыc
жүргізілді мe?
Caбaқтың уaқыттық кeзeңдeрі
caқтaлды мa?
Caбaқ жocпaрынaн қaндaй
aуытқулaр бoлды, нeліктeн?
Жaлпы бaғa
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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№ A00021 09.11.2022 ж.
Портрет жанры. Портрет түрлері
ҚҰЛЫМБЕТОВА АЙГЕРІМ АСҚАРҚЫЗЫ
Алматы облысы Талғар ауданы
Белбұлақ ауылы № 32 орта мектебінің
көркем еңбек мұғалімі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Мектеп
Визуалды өнер
Мұғалімнің аты-жөні :
Пән: көркем еңбек
Сынып: 6
Күні:
Қатысқандар:
Қатыспағандар
саны:
Сабақтыңтақырыбы:
Портрет жанры. Портрет түрлері
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары

Сабақ мақсаттары

6.1.3.1. Шығармашылық идеяларды іске асыру
мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап,
қолдану (оның ішінде ақпараттықкоммуникативтік технологияны қолдану
арқылы)
Барлық оқушылар:портрет жанры мен портрет
түрлері туралы біледі;
Оқушылардың басым бөлігі:портрет жанры
мен портрет түрлерін жасауда ақпарат көздерін
қолданады;
Кейбір оқушылар:портрет түрлерін өз бетінше
орындайды;
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Бағалау критерийлері

- портрет жанры мен портрет түрлері туралы
мәліметтерді меңгереді;
- шығармашылық идеыларды іске асыруда
ақпарат көздерін тиімді пайдаланады;
Портрет жанрының өзіндік ерекшелігін
анықтайды;
Түрлі ақпарат көздері арқылы портрет
жанрындағы картиналарды қарастырып, оның
түрлерін зерттейді;

Тілдік мақсаттар

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
портрет, жанр.
Пән лексикасы және терминология:

Портрет, автопортрет, жанр, бейнелеу өнер
бағыттары.
Диалогқа/жазуға қажетті сөз тіркестері
…….бейнелеу барысында ……. қолданылды.
Бұл шығарма ...... көмегімен орындалды.
Автопортрет идеясы жақсы көрсетілген,
себебі…..
Менім ойымша қолданылған материал …..
әсерлі, себебі
Диaлогтер мен жaзу үшін қолдaнылaтын
тіркестер:
- Портрет жанрының ерекшелігі неде?
- Портрет салуда қандай ережелерді ұстану
керек?
- Портреттің қандай түрлері бар?
Қазақстандық патриотизм мен азаматтық
Құндылықтарға
жауапкершілік
құрмет,
ынтымақтастық,
баулу
ашықтық, өмір бойы білім ал
Пән аралық байланыстар Сызу, бейнелеу өнері
Алдыңғы меңгерілген
білім

Портрет түрлерін біледі
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АКТ дағдыларын меңгеру Интернет ресурстарынмен жұмыс жасау
Сабақбарысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
2мин

3мин

Сабақтажоспарланғаніс-әрекет
«Қол жесті» әдісі арқылы
психологиялық ахуал туғызу;
Оқушылар шеңберге тұрып, топқа
бөлінеді. Әрбір топқа бір-бірін тану
үшін 30 секунд беріледі..
Топқа бөлу «Адасқан әріптер» әдісі
1-топ «Портрет»
2- топ «жанр»
3- топ «Портрет түрі»
1 тапсырма. «Жасырын суреттер»
әдісі арқылы сабақтың тақырыбын
ашу.

- суреттерде кімдер бейнеленген?
- адамдардың суретін салу қалай
аталады?
-суреттерде
қандай түстер қолданылған?
ҚБ «Қол сигналы» әдісі
Оқушыларға сұрақ қойю арқылы
білімін тексеру.
1. Бейнелеу өнерінің түрлерін
атта?
2. Кескіндеме, оның жанырлары
туралы айт?
3. Пейзаж деген не?
4. Натюрморт қандай мағынаны
білдіреді?
5. Тақырыптық сурет туралы айт?
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Сабақ ортасы
15 мин

15 мин

Жаңа сабақ
постер, маркер

Портрет- бейнелеу өнерінің адамды
бейнелейтін жанры.
Салтанатты портрет- арнайы сәнді
А3 қағаз,
киінген, сымбатты адамды
қарындаш
бейнелейді.
Камералық портрет – адам
қарапайым, табиғи қалыпта
бейнеленеді.
Топтық портрет – екі немесе
бірнеше адам бейнеленеді.
Жұптық портрет – ерлізайыптылар, туғантуыстар,жолдастар бейнеленеді.
Автопортрет – суретшінің өзін
бейнелеуі.
Ой шақыру.
Картиналарды қарастырып, келесі
сұрақтарды қою ұсынылады: :

 Картинада не байқап
тұрсыздар?
 Неге бұл картиналар портрет
деп аталады?
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 Портрет дегеніміз не? Қалай
ойлайсыздар?
 Бұл картиналарда адамдардың
бейнесі қалай бейнеленген?
 Портреттің қандай түрлерімен
таныссыңдар?
 Суретшілер қандай визуалды
элементтер қолданған?
 Сіздер қалай ойлайсыздар,
«визуалды элемент» дегеніміз
не?
3 Бұл картина арқылы қандай идея
және көңіл- күй берілген? Суретші
бізге не айтқысы келді?
2- тапсырма. Топтық жұмыс
«Сұраққа жетіп алу» әдісі.
1) Портрет жанрына сипаттама
беру
2) Портреттің түрлерін атау;
3) Ақпарат көздерін пайдалану
арқылы оқулықтағы кез
келген портретке
таныстырылым жасау
Дескрипторлар:
- Оқушылар портрет жанры
туралы біледі;
- Портреттің түрлерін
талдайды;
- Ақпарат көздерін тиімді
пайдаланады;
ҚБ «Бағдаршам» әдісі
3-тапсырма. Саралау тапсырмасы
«Портрет» әдісі
Жеке жұмыс: Портретке адамның
бет бейнесін
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салу
Дескрипторлар:
- Оқушылар портрет салу
ережелерін біледі;
- Портрет салудағы
эстетикалық талаптарды
орындайды;
ҚБ «Бас бармақ» әдісі
Портрет жанрының түрлерін
оқушылармен бірге мысал
негізінде қарастырып өту
ұсынылады.
 Парадтық
 Камералық
 Топтық
 Миниатюрлік
 Тарихи
 Серуендік- портрет
 Отбасылық
 Діни портреттер
 Автопортрет
Презентация:
Оқушылар өздерінің зерттеу
жұмысын таныстырады.
Оқушылар әрбір
таныстырылымнан кейін сұрақтар
қоя алады
Сабақты бекіту.
- Портрет дегеніміз не?
- Портрет түрлерін ата?
Қорытынды әңгіме жүргізу.
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Сабақтыңсоңы
5 мин

Кері байланыс«Бір сөзбен»
стратегиясы
Оқушылар өздеріне берілген 12
сөздің ішінен, өздерінің бүгінгі
сабақтағы жағдайын
сипаттайтындай 3 сөзді таңдап
айтады.
*Төзімсіздік, *Ашу, * Қуаныш, *
Немқұрайлылық,*Қанағаттану,
*Шабыт,
*Зерігу,* Алаңдау, * Тыныштық, *
Сенімділік, * Сенімсіздік,
*Рахаттану.

Дифференциация –
Бағалау –
оқушыларға көбірек
оқушылардыңматериал
қолдау көрсетуді қалай
дымеңгерудеңгейінтексе
жоспарлайсыз?
ружоспарыңыз?
Қабілетіжоғарыоқушыларғ
ақандайтапсырмаларқоюд
ыжоспарлапотырсыз?
Саралау тапсырмасы
«Қол
жеке жұмыста
сигналы»
«Портрет» әдісі арқылы жүргізілді.
әдісі,
Оқушылар барлығыпортретке адамның
«бағдаршам»
бет бейнесін салу ережелеріне сүйене
, «Бас
отырып, мұғалімнің қолдауымен
бармақ» әдісі
салады;
арқылы
қабілеті жоғары оқушылар
бағаланады. .
адамның бет бейнесін ешқандай
Кері
кeмшіліктeрсіз
салады
және
байланыс
таныстырылым жасайды көрсeтеді;
«Бір сөзбен »
әдісі арқылы
жүзеге
асырылады.
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Денсаулықжәнеқ
ауіпсіздіктехник
асыныңсақталу
ы

Қауіпсіздік
техникасы
ережелерін,
АКТ қолдануда
қауіпсіздік
шараларын еске
түсіру және
сақтау
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Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған
ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен
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Бұл бөлімді сабақ
туралы өз пікіріңізді
білдіру үшін
пайдаланыңыз. Өз
сабағыңыз туралы
сол жақ бағанда
берілген сұрақтарға
жауап беріңіз.
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№ A00025

11.11.2022 ж.

«Жақсы» деген-немене? «Жаман» деген-немене?
КОПЕКОВА ГУЛЬШАТ ДАЛАБАЕВНА.
Ақтау қаласы "№ 28 жалпы білім беретін мектеп" КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Бөлім:

Құндылықтар

Мұғалімнің
аты-жөні
Күні:
Сынып: 4
Сабақтың
тақырыбы

Қатысушылар саны:

Қатыспағандар саны:

«Жақсы» деген-немене? «Жаман» деген-немене?

Оқу
4.2.6.1 кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті,
бағдарламасына мінезқұлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып,
сәйкес оқыту
салыстырып бағалау
мақсаттары
Сабақтың
мақсаты

 кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті,
мінезқұлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып,
салыстырып бағалайды;
 сюжеттің дамуын болжап, себебін түсіндіреді.

Сабақтың барысы
Сабақтың
Педагогтің әрекеті
кезеңі/ уақыт
Ұйымдастыр
у,
өзін –
өзі тексеру

Оқушының Бағалау
әрекеті
Жаттығу
жасайды.

Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру ширату
жаттығуларымен өтеді.
Топқа бөлу «Санау»
әдісімен жүреді.

Топқа
бірігеді.
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«Ауызша
мадақтау»
әдісі:
Жарайсың!
Тамаша!
Жақсы!

Ресурстар
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8 мин

-1,2,3,4-ке саналып,
Сұрақтарға
топқа бірігіп
жауап
отырыңдар.
береді.
Өткен тақырыпқа
шолу:
-Үй тапсырмасын сұрау.
-Бір-біріңе өткен
тақырыпқа байланысты
сұрақтар қойып, жауап
алыңдар.
Жаңа оқу материалын
жариялау- «Броундық
қозғалыс» әдісі:
- Сынып ішінде қозғала
жүріп, мақал-мәтелдер
жазылған парақ
табыңдар, олардың
мағынасын ашып
түсіндіріңдер.
-Олай болса, бүгінгі
сабақта жақсы-жаман
туралы шығармалар
оқитын боламыз.

Жаңа білім
10 мин

- Тапсырма
(Т) 1- тапсырма
«Ойлан, жұптас,
орындайды
талқыла» әдісімен
.
орындалады.
А) Дәлелдеу.
-Сурет мазмұны
бойынша өз ойыңды
айтыңдар. Дәлелдеңдер.
-Балалардың қандай
жағымсыз қылықтары
бар?
Ә) Сөздікпен жұмыс.
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Дескриптор
:
Сурет
мазмұны
бойынша өз
ойын
айтады1балл.
-Сөздікті
жаттайды1балл.
- Мәтінді
дауыстап,
тізбектей

«Әдебиеттік
оқу»
оқулығы
4 сынып
2019ж
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2 мин
Бекіту
15 мин

Б) Мәтінмен жұмыс.
-Мәтінді дауыстап,
тізбектей оқыңдар.
В) Сұрақ-жауап.
-Мәтіндегі негізгі ой
қандай?
-Мәтінді оқыған кезде
қандай сезіме
болдыңдар?
-Мәулен атайдан
неліктен бірден кешірім
сұрамады?
Саралаудың
«Дереккөз» тәсілі
жүзеге асады.
Кейбір оқушыға:
-Өзіңнің басқаларға
жақсылық/жамандық
жасаған кезің болды
ма? Неліктен?
Сергіту сәтінде
(Д, Т) 2-тапсырмада
«Ашық микрофон»
әдісі, .
А) Ой бөлісу.
-Мәулен шалға неліктен
көмектесті?
Б) Мәулен кімге болса
да көмектесер еді.
-Сашаның атасының
«көргендінің атыкөргенді-ау» дегенін
37

оқиды-2балл.
Мәтіндегі
негізгі ойды
анықтайды1балл.

Ән
тыңдайды.
Тапсырман
ы орындап,
өз
пікірлерін
білдіреді.

Дескриптор
:
- Мәулен
шалға
неліктен
көмектескені
н
талқылайды1балл.
«Көргендінің
атыкөргенді-ау»
деген сөзді
түсіндіреді1балл.
Мәтінге
сәйкес
келетін
суретті
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қалай түсіндіресің?
-Мәулен осы сөзге
лайық па? Неліктен?
Ә) Шығармашылық
жұмыс.
-Мәтінге сәйкес келетін
суретті таңдаңдар.
-Мәтіндегі негізгі ойды
білдіріп тұрған мақалды
дауыс ырғағымен
оқыңдар.
Жаманға шөп батады,
жақсыға сөз батады.
Жақсылық қылсаң
бүтін қыл.
Жаман дос - көлеңке.
Еңбегің қатты болса,
Жегенің тәтті болады.
Б) Қорытынды.
-Әңгімеден қандай ой
түйдіңдер?
Қорытын-ды Кері байланысты «Үш
3 мин
қадамдық сұқбат»
әдісі арқылы береді.
Мұғалім оқушылар
жауабын талдап, өз
қалыптастырушы
бағасын қояды.
Оқу тапсырмасы:
адамгершілік
тақырыбына мақалмәтел жазу.
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таңдайды1балл.
Мәтіндегі
негізгі ойды
білдіріп
тұрған
мақалды
дауыс
ырғағымен
оқиды-1балл.
Әңгімеден
түйген ойпікірін
білдіреді1балл.

Сабақтан
түйген ойпікірін
айтады.

ҚБ қойылады.
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№ A00024

11.11.2022 ж.

Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс
РЫСКУЛБЕКОВА ДИЛЬБАРА АЙДАРАЛЫЕВНА
Жамбыл облысы Тараз қаласы
№32 орта мектебінің тарих пәні мұғалімі
Қазақстан тарихы
7.2 Отарлау және ұлт-азаттық күрес

Пәні:
Бөлім:
Педагогтің аты-жөні:
Сынып: 7
Сабақтың тақырыбы:

Оқу бағдарламасына сәйкес
оқыту мақсаты:
Сабақтың мақсаты
Сабақтың барысы
Сабақтың
кезеңі//уақ
ыты
Ұйымдасты
ру
Өзін-өзі
тексеру

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық
қозғалыс
Зерттеу сұрағы: Сырым Датұлы Кіші жүз
қазақтарының қандай құқықтарын қорғауды
көздеді?
7.3.1.5 халықтың отаршылдыққа қарсы ұлтазаттық күресінің себеп-салдарын анықтау
7.3.1.6 ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының
рөліне баға беру
Бұл сабақ арқылы оқушылар Сырым Датұлы
бастаған ұлт – азаттық көтерілістің себепсалдарымен анықтайды

Педагогтің әрекеті

Оқуш
ының
әреке
ті
Оқуш
Өткен материалмен байланыстыру.
Қызығушылықты ояту. «Миға шабуыл»
ылар
Сұрақ:
өз
-Ресей империясы Қазақстанды отарлау ойла
барысында қандай әдістерді қолданды?
рын
ортаға
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Баға
лау

Ресур
стар

Ма
дақ
тау

Тақы
рып
тық
кесте
лер
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Өткен
білімді еске
түсіру

-Бұл әрекеттер жергілікті халыққа қалай әсер салад
етуі мүмкін?Бекініс шеп Форпост отарлау ы
сөздерне анықтама беру

Жаңа білім

Жаңа тақырыпқа шығу суреттер сөйлейді
Оқушылары тыңдалып, сабақ тақырыбы
анықталады.
Сабақтың тақырыбы, оқу мақсаты мен
бағалау критерийлері таныстырылы
Бейнеролик әдісі.Стоп кадр
Сырым
Датұлы
туралы
бейнеролик
көрсетіліп
жатадыда
тоқтатылады.Оушылардан ары қарай қалай
болады не көрсетіледі деп ойлайсың
.Оқушылар өз ойларын жеткізеді.
Сырым
Датұлы
көтерілісі
бойынша
мәліметтер беру
Топпен жұмыс

сырым Датұлы
• 2 топ
• Көтерілістің
талдау
алгаритімін
толтыру
• 3 топ
• Сандар сөйлейді
• 2-тапсырма. Мәтінмен жұмыс.
ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне
баға беру
2-тапсырма. Мәтінмен жұмыс.
көтеріліс барысы мен оның нәтижесі туралы
мәтін таратылады. Тапсырма шарты
40

Дескр
иптор
:
-Сы
рым
Датұл
ының
1
тұлға
лық
қасие
тін
сипат
тайды
-Кіші
жүз
қазақт
ары
көтері
сінің
2 себе
бін
анық
тайды
Мәтін
мен
жұмы
с
Мәтін
нен
негізгі

ҚБ
Мұға
лім
оқуш
ылар
жауа
бын
мұқи
ят
тыңд
ап
кері
байл
аныс
беріп
отыр
ады
«Ең
үзді
к жа
уап»
«Ал
ақан
жұд
ыры
қ»

презде
нтаци
я
плакат
сурет
тер
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бойынша оқушылар зерттеу жұмыстарын
жүргізіп өз ойларын айтады
Кім жылдам
Ақиқат және жалған кестесін анықтау
Сырымның руы байбақты
Ақиқат

идеян
ы
анық
тайды

Жетелеуші сұрақтар қою.
Үйге тапсырма
1783-97жж болған Кіші жүзде болған
көтеріліс туралы білімді жинақтап,
пысықтап келу.

Сабақ
тың
тақыр
ыбын
қорыт
ынды
лау

Дескр
иптор
Сырым Датұлы ұлы жүз
Жалған
:
басшысы
Ғалым
дарды
Сырым кқтерлісінің мерзімі
Ақиқат
ң
1783-1797
сыры
Сырым би шешен
Жалған
м
көтері
1797 Есім ханның ордасына
Жалған
лісі
шабуылы
турал
ы
Ерекше білімді қажет ететін оқушыға
көзқар
Сәйкестендіру тестін шешу. Өздік жұмыс асын
дәптері 5 бет
анықт
айды
Бекіту
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«Ең
үздік
жауа
п»

Ақпар
аттық
карточ
ка
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Кері
байланыс

Тақы
рып
бойы
нша
не
білеті
нін,
не
білгіс
і
келет
інін,
не
білге
нін
жаза
ды
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Оқу
шыл А4,
ар
конбағал спект
ай
крит
ерий
лері
мен
өз
деңг
ейле
рін
бағал
айды
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№ A00033

14.11.2022 ж.

Ерекше білім беру қажеттілігіне балаларға білім беру ерекшеліктері
ШАГДАРОВ АБДУМАЛИК ТУЛЯГАНОВИЧ
Түркістан облысы. Мақтаарал ауданы Достық елді мекені
«Ғ. Мүсірепов атындағы №53 жом» КММ
Мектеп директоры
Күнделікті мәселелер, өмірдің тауқыметі, қоғамның өзгеру деңгейлерінің
жылдам алмасуы бізден жоғары белсенділікпен қатар алға ұмтылуды,
ізденімпаздықты және де үлкен жауапкершілікті талап етеді.
Қазіргі аласапыран әлеуметтік дамуында, құндылықтар мен әлеуметтік
нормалардың өзгеріп , отбасында ата-ана, ата-әжеден берілетін тәрбиенің
ықпалы азайған заманда балаларды психологиялық-педагогикалық тұрғыда
қолдаудың маңызы уақыт өте келе сұранымды қажет ететіні белгілі. Педагог
пен баланың қарым-қатынасындағы ұстанымдар мен парадигмалар да
өзгереді: «оқушы мен оқытушы» орнына, «адам мен адам» парадигмасы
қалыптаса бастады. Балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау бұл –
баламен кеңесе отырып оның қызығушылықтарын , белгілі бір мақсаттарға
жетуде алға қойған ұмтылыстары мен мүмкіндіктеріне қолдау көрсетіп, оның
адами қасиеттері мен құндылықтарын сақтай отыра , оқу мен оқытуда өз
бетінше қол жеткізуіне, өзін-өзі тәрбиелеп, жақын араласатын дос табуына
көмектесу болып табылады.
Ендігі кезекте ерекше балалардың ата-аналарына психолог тарапынан
берілетін келесі психологиялық-педагогикалық тұрғыдағы психологиялық
кеңескті алып қарасақ:
1.
Баланың берген жауабына шын және шыдамдылықпен
жауап
беріңіз.
Балаңыздың жеке бөлмесі не бір бұрышы болуына жағдай жасаңыз.
3. Балаңыздың шашылып жатқан үстеліне ұрыспаңыз, егер ол
шығармашылық
іс
—
әрекетпен
айналысып
отырса.
4. Шешім қабылдауда өзіндік жеке жоспар құруына көмек көрсету.
5. Балаңыздың кемістіктерін бетіне басып, басқа балалармен оны
салыстырмаңыз.
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6. Күнде балаңызбен жеке сөйлесуге уақыт бөліңіз.
7. Отбасымен шешетін мәселелерге балаңызды қатыстырып, оның
жеке
басының
ой-пікірімен
санасыңыз.
8. Қателескені үшін баланы кекетіп, бетінен алмаңыз.
9. Баланың әрбір жетістігі үшін мақтап отырыңыз.
10. Жас мөлшері әртүрлі адамдармен дұрыс қарым-қатынам жасауға
үйретіңіз.
11. Қиын нәрселерді тауып және оны өз бетімен, жауапкершілікпен
шешуге
балаңызға
көмек
көрсетіңіз.
12. Балаңызды жетістік пен дәрежесі үшін емес, сол қалпында сөзсіз
қабылдап
жақсы
көретіндігіңізді
сездіртіңіз.
13. Балаңызбен бірге әңгімелер, ертегілер, фантастикалық оқиғалар
құрастырып, баланың шығармашылық қабілетінің дамуына жағдай
жасаңыз.
14. Балаңыздың сүйікті ісіне керек кітап, ойын, т.б. құралдармен
қамтамасыз
етіңіз.
15. Балаңыздың алған негізгі ісінің ойдағыдай орындалуына
сеніміңіз болмаса да, сол істі өзі аяқталуына жағдай жасаңыз.
16. Бала өз жұмысын көрсете алатын стенд жасап қойыңыз.
17. Істеген жұмысының нәтижелі болуына көмектесіңіз.
18. Баланың қойған талабына ерекше көңілмен қараңыз.
19. Балаңыздың өткір ойлығына сеніп, әрдайым сенім артыңыз.
Ерекше балаларға ата-аналар тарапынан психикалық зорлық
көрсеткені де бала денсаулығына зор ықпалын тигізеді. Психикалық зорлық
көрсетпеу туралы ата-аналарға психологиялық кеңес беру , оларды күнделікті
өмірге тарту ата-анаға түсіндіретін де , ұйым мен отбасының бірлескен
қарым-қатынасын жүзеге асыратын да педагог мамандар, яғни сіз бен біз.
Бала – бұл әрбір жас кезеңіне тән өзіндік морфологиялық, физиологиялық
және психологиялық ерекшеліктері бар, үнемі өсу және даму үстіндегі
организм. Әр бала, өз өмірінің әртүрлі кезеңдерінде, әлеуметтік жағдайына
қарамастан, өзінің де қалауынсыз түрліше қиын жағдайларға тап болып
әртүрлі деңгейдегі көмекке, қолдау мен қорғауға мұқтаж болуы мүмкін.
Бала үшін отбасы – бұл, оның дене бітімінің, психикасының,
мінезқұлқының және интеллектісінің жақсы қалыптасып, дамуына ыңғайлы
жағдайлар жасайтын орта. Әлеуметтік институт ретінде, отбасының бала өмірі
мен тәрбиесі үшін қажет жағдайларды қамтамасыз ете алмауы, өмірлік қиын
жағдайда жүрген балалардың пайда болуына әкелетін басты факторлардың
бірі болып саналады.
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Жалпы әлемдік тәжірибедегі инклюзивті білім беру ерекше қажеттіліктері
бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде жекелей оқыту ұстанымын жүзеге
асыруға негізделген. Білім беруге ерекше қажеттіліктері бар балаларға
мыналар жатады: - мүмкіндіктері шектеулі балалар; - мигранттардың,
оралмандардың, босқындардың, саны аз ұлттар отбасыларынан шыққан
балалар; - қоғамда әлеуметтік бейімделуде қиындықтары бар балалар (жетім
балалар, виктимді балалар, девиантты мінез-құлықты балалар, әлеуметтік
экономикалық және әлеуметтік-психологиялық мәртебесі төмен отбасынан
шыққан балалар). Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінде қолдаудың әр
түрлі модельдері әзірленіп, оның инфрақұрылымдары қалыптастырылуда.
Инклюзивті білім беру көп қырлы үдеріс, ол білім беру жүйесіндегі
барлық құрамдастардың қосылуын талап етеді. Өткізілген мониторингтік
зерттеудің нәтижелері бойынша республика аймақтарында, жалпы, ерекше
білім беруді қажет ететін балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосуда оң
динамика орын алып отырғаны туралы қорытынды жасауға болады.
Инклюзивті білім берудің кеңінен етек жайып, дамуындағы
бетбұрыстары инклюзивті білім беруді іске асырып отырған білім беру
ұйымдары секілді үдеріс қатысушыларының синхрондық жұмысындағы және
олардың қызметін аудан, қала, облыс деңгейінде үйлестірудегі қажеттіліктерді
көрсетті.
Жалпы, Қазақстан бойынша инклюзивті білім берудің орын алып отырған
үлгілеріне, сонымен қатар Инклюзивті білім берудің ресурстық
орталықтарындағы және эксперименттік алаңшалардағы қызметке жүргізілген
талдау республикамыздағы инклюзивті білім берудің келешектегі дамуы үшін
білім басқармаларының қызметіндегі жүйелілік және мақсатқа бағынушылық,
елде инклюзивті білім берудің жергілікті енгізілуіне және дамуына ықпалын
тигізетін ресурстық орталықтардың құрылуы, оларды ақпараттық, ғылымипедагогикалық, материалды-техникалық және өзге ресурстарын үйлестіру
және интеграциялау (кіріктіру); − ерекше білімділік қажеттіліктері бар
балалардың жалпы білім беру үдерісіне қарқынды қосылуын қамтамасыз
ететін механизмдерді жетілдіру, жалпы білім беру ұйымдарында инклюзивті
білім беру кабинеттерін құру және қолдау, ерекше білімділік қажеттіліктері
бар, үйде білім алатын балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосудағы
тәжірибені инклюзивті білім берудің бір үлгісі ретінде зерделеу, инклюзивті
білім берудегі терминологияны жетілдіру жолдарында оқытудағы жақсы
нәтижелер берері анық.
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Инклюзивті білім беруді дамыту үшін, жалпы білім беру және арнайы
білім беру ұйымдарының, мемлекеттік басқару органдарының және қоғамның
басқа да әлеуметтік институттарының жүйелі және өзара байланысты
жұмысындағы қажеттілік бар. Одан басқа, инклюзивті білім берудің
дамуындағы маңызды кезең ретінде Ресурстық орталықтардың қызметін
инклюзивті білім беру үдерісіне қолдау көрсету және елдегі білім беру
ұйымдарында инклюзивті білім берудің тиімді үлгілерін таратуда кеңейту
шығады.
Әр адам қайталанбас тұлға болып есептеледі, сондықтан адам,
адамгершілік тұрғылық қарым-қатынасқа құқылы. Ерекше оқытуды қажет
ететін баланы әлеуметтік ортаға енгізу – әлеуметтік қатынастың жалпы
жүйесіне және баланың өз жағдайына қарай білім алу және ортасына
бейімделуін қалыптастыру. Бейімделу – бұл жеке тұлғаның әлеуметтік
құрылымдарға енуі
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№ A00034 14.11.2022 ж.
Сөз тіркесі
КАЛДИБЕКОВА ГУЛЖАНАР ЕРНАЗАРОВНА
Түркістан облысы. Мақтаарал ауданы Достық елді мекені
«Ғ. Мүсірепов атындағы №53 жом» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Бөлім:

Құндылықтар

Мұғалімнің атыжөні
Күні:
Сынып: 4

Қатысушылар саны:

Сабақтың
тақырыбы

Сөз тіркесі

Оқу
бағдарламасына
сәйкес оқыту
мақсаттары

4.3.3.1* оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар
бойынша жоспар құрып мазмұндама/тірек сөздерді
пайдаланып эссе жазу

Сабақтың
мақсаты

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

Сабақтың барысы
Сабақтың
Педагогтің әрекеті
кезеңі/
уақыт
Ұйымдасты
ру,
өзін –
өзі тексеру

Қатыспағандар саны:

Оқушыны Бағалау
ң әрекеті
Шеңберде
тұрып бірбіріне
тілек
айтады.
Саналады.

Ынтымақтастық
атмосферасын және
өздеріне сенімділік
қалыптастыру «Ізгі
тілек» әдісімен жүреді.

Өткен
47
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білімді еске
түсіру
5 мин

Жаңа білім
10 мин

1. «Санау» әдісімен
топқа бөліп
отырғызу.
- Саналу ретіне қарай
топқа бірігіп отыра
қалыңдар. Топқа ат
қойыңдар.
- Топ басшысын сайлап,
топ ережесін еске
түсіріңдер.
Өткен тақырыпқа шолу:
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.

Топқа
бірігеді.
Топ
басшысын
сайлайды.
Топ
ережесін
еске
түсіреді.
Тапсырма
тексертеді
.

«Ауызша
мадақтау»
әдісі:
Оқушылар
жауабын
толықтырып,
әр
қайсысына
тиімді кері
Тақырыпт байланыс
ы, сабақ
беріп отыру.
мақсатын
анықтайд
ы.

Жаңа сабақ
Дәптерме
н жұмыс
(Ұ, Д) 1-тапсырма жасайды.
«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
48

Дескриптор:
Сөз бен сөз
тіркесін
салыстырад
ы, ажыратып
айтады1балл;

Әр қатарды
өзіне ұқсас
сөз
тіркестеріме
н

Қазақ тілі
4 сынып
оқулығы
1-бөлім
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2 мин
10 мин

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.

толықтырып
жазады1балл;
Сөз
тіркестерінің
екінші
сыңарлары
қай сөз
таптарынан
жасалғандығ
Ән айтып ын
сергиді.
анықтайдыТапсырма 1балл.
ны топта
орындайд
ы.

Сергіту сәті: «Көңілді
күн» әні.

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

(Ж) 2-тапсырма «Ойлан, жұптас,
талқыла» әдісі.
50-жаттығу.
Сызбаға қарап, сөз
тіркестері туралы
қорытынды жасаңдар.

51-жаттығу.
Өлеңді көшіріп жазып,сөз
тіркестерін жазыңдар.
13 мин
Берілген
49

- Өлеңді
көшіріп
жазып,сөз
тіркестерін
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Саралаудың «Қарқын»
тәсілі жүзеге асады.
Қарқыны жоғары
оқушыға:
-Дереккөзден сөз тіркесі
туралы тауып, достарыңа
әңгімеле.
(Т) 3-тапсырма - «Бізде
бір ой бар...» әдісі.
53-жаттығу.
Шығармашылық үзіліс

Қорытынды Кері байланыс 5 мин
«Желпуіш» әдісі.
- Шарты: А-4 түрлі
түсті парақтан әр топ
бір желпуіш жасап,
әрбір бөлігіне
кезекпен сабақтан
алған білімдерің
жайлы пікірлерін
жазыңдар.
- - Бүгінгі сабақтан
алған білімдеріңді
бағалаңдар.
Оқушыларға ҚБ
қояды.
Үй тапсырмасы: 52жаттығу.

50

тапсырман жазыңдар.
ы
-2балл.
орындайд
ы. Пікірін
дәлелдейд
і.
Дескриптор:
Ойында сөз
тіркестерін
кезекпен
айтады3балл.

Өзінің
ҚБ
сабақтағы қойылады.
жұмысын
бағалап,
пікірін
жазады.
Күнделікке
тапсырма
жазып
алады.

«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы
PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ A00035 14.11.2022 ж.
Жүйке жүйесінің типтерін салыстыру
СМАНОВА НАГИМА РЫСБАЕВНА
Түркістан облысы. Жетісай ауданы.
Ынтымақ елді мекені
«Т.Рысқұлов атындағы № 20 жом» КММ
Биология пәні мұғалімі
Бөлім:
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы:
Сабақтың тақырыбы:
Оқу бағдарламасына
сәйкес оқу мақсаты
Сабақтың мақсаты:

Құндылықтарға
баулу:

7.1 Координация және реттеу

Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
Жүйке жүйесінің типтерін салыстыру:
диффузиялы, сатылы, түйнекті, түтік тәрізді.
7.1.7.1 - Жануарлардың жүйке жүйесінің типтерін
анықтау
Барлық оқушылар үшін:
Жануарлардың жүйке жүйесінің типтерін білу.
Көпшілік оқушылар үшін:
Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың жүйке
жүйе типтерін салыстыру.
Жалпыға бірдей еңбек қоғамы: өмір сапасын
жақсарту,
еңбекпен
шығармашылыққа
баулу.
Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге,
Қазақстандық
патриотизм
және
азаматтық
жауапкершілікке деген дағдысы қалыптасады.
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Сабақтың барысы:
Сабақ
Педагогтің ісОқушының
Бағалау
кезеңі/Уа
әрекеті
іс-әрекеті
қыты
Сабақтың (Ұ). Ұйымдастыру кезеңі:
басы
1. Оқушылармен амандасу, түгендеу.
Қызығуш 2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
ы лықты Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді,
ояту.
тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталады,
5 мин.
сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы
арқылы сабаққа белсенділігі артады.
Тиімділігі: Оқушылар бір-біріне тілек айту
арқылы жақындасады, көңіл-күйін көтереді және
бауырмалдығын оятады.
Саралау: «Жүректен жүрекке» әдісі бойынша
оқушылар бір-біріне жүрекше бере отырып, жақсы
сөздермен көңіл-күй сыйлайды.
Топқа бөлу:қызыл, жасыл, сары. көк түсті
қағаздар арқылы 4 топқа бөлінеді.
1 топ– қызыл түс
2 топ– жасыл түс
3 топ – сары түс
4 топ – көк түс
1. Шұбалшаң
Жаңа
(Ұ) «Миға
Мақсаты:
қалай
Жылдам әрі
сабаққа шабуыл»
функционалды
кіріспе әдісі арқылы қозғалады?
өткен
түрде сыни
5 мин
тақырыппен
2. Балықтардың ойлануды
жаңа сабақты қозғалу
дамыту.
байланыстыр ерекшелігі
Тиімділігі:
у мақсатында қандай?
оқушының
ой қозғау
танымдық
52
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Оқулық,
жұмыс
дәптерлері
ДК экраны

Қалыптасты
рушы
бағалау: Өз
ойын дұрыс
мағынада
білдіріп,
талқылауға
белсенділікпе
н қатысқан

«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы
PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

сұрақтарын
ұжымдық
талқылау.
Бір-біріне
сұрақтар
қояды.
Сыныптасты
рының
пікірін
толықтырады
.
Өз ойымен
бөліседі.

3.
Жорғалаушылар
қозғалу мүшесі
қандай?

дағдысы
артады.
Сонымен
қатар оқушыға
сабақтың
4. Жәндіктер
өмірмен
қалай
байланы сын
қозғалады?
көрсетеді және
сабақтың
5. Бақаның
тақырыбы мен
қозғалысындағы мақсатын
ерекшелік
анықтауға
қандай?
мүмкіндік
береді.
Осы тапсырманы Саралау: Бұл
орындау арқылы жерде
Оқушылар
оқушылардың
саралаудың
сұрақтарға
айтылым
«Диалог және
жауап беріп, дағдысы
қолдау
өзара
қалыптасады
көрсету»
ұжымдық
тәсілі көрінеді.
талқылау
Дұрыс
жасағаннан
мағынада
кейін мұғалім
жауап беруге
оқушыларға
бағыттау
сабақтың
мақсатын да
тақырыбы,
кейбір
мақсаты мен
оқушылар ға
таныстырад
ашық
ы.
сұрақтар, ал
кейбір көмек
қажет ететін
оқушыларға
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оқушыға
«Жарайсың!»
деген
мадақтау
сөзімен
ынталан
дыру.
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Сабақты
ң ортасы
Мағынан
ы ашу.
25 мин.

№1тапсырма
«Джигсо»
әдісі.
Көлемді
мәтін
төрт
бөлікке
бөлінеді
оқушыларда
төрт адамдық
шағын
топтарға
бөлініп
нөмірленеді.

1 топ диффузиялы
2 топ - сатылы
3 топ - түйнек
4 топ – түтік
тәрізді
Осыдан кейін
олардың әрқайсысы өз
нөміріне сәйкес
мәтіннің бір
бөлігін ғана
оқиды. Содан
кейін топтар
құрамы
өзгертіліп, жаңа
топтар
(«сарапшылар
тобы») тобы
құрылады,сарап
шылар
топтарында
оқушылар өз
нөмірлері
бойынша
жинақталады:
мәтіннің № 1
бөлігін оқыған
оқушылар 1
топқа т.с.с.
54

жетелеуші
сұрақтар
қойылады.
Берілген
тақырыпты топ
ішінде
талқылап, әр
түрлі
тәсілдермен
топтық жұмыс
жасау. Басқа
топтарға
өкілдерді
жіберіп,
өз
жұмысы
туралы топта
талқылау,
идеялармен
бөлісу,
ынтымақтасты
қты дамыту.

7-сынып
оқулығы,
жұмыс
дәптері
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Өкілдер басқа
топтарға барып,
өз жұмыстарын
таныстырады,
топтық талқылау
жүреді.
1. Сурет
бойынша
жануарлардың
жүйке жүйесі
типтерің
анықтайды.

№2Дескриптор:
тапсырма:
Жалпы – 3
Оқулықта
балл.
берілген
-өз пікірлерін
түсіну және
айтады;
5 мин
қолдану
- тапсырманы
айдарындағы
сипаттайды;
тапсырмалар
-жүйке жүйесі
ды
типтерін
орындатады,
атайды.
бақылайды,
мысал, үлгі
көрсетеді.
Сабақтың «Табыс ағашы» әдісі. Мұғалім
Оқушылар
соңы
сабақты қорытындылау мақсатында өз ойОй
оқушылардың сабаққа деген
толғауына
толғаныс. көзқарасын, рефлексиясын білу.
сәйкес
Рефлекси
стикерді
я
Мақсаты: Оқушы алған білімін
тақтадағы
Бағалау саралай білуге дағдыланады.
ағашқа
4 мин.
Тиімділігі: Тақырып бойынша
жапсырады
оқушылардың пікірін анықтайды.
.
Жинақталған деректердің құнды
Оқушылар
болуын қадағалайды.
өздерін
Саралау: Бұл кезеңде саралаудың
бағалайды.
«Қорытынды» тәсілі көрінеді.
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7-сынып
оқулығы,
жұмыс
дәптері

.
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1 мин

Үй тапсырмасы: 39 тақырып, тақырып соңындағы кестені
толтыру.

Саралау. Сіз қандай тәсілмен
Бағалау. Сіз
Денсаулық және
көбірек қолдау көрсетпексіз?
оқушылардың
қауіпсіздік
Сіз қабілетті оқушылардың
материалды игеру
техникасын сақтау
алдына қандай тапсырмалар деңгейін қалай тексеруді
қоясыз?
жоспарлап отырсыз?
«Диалог
және
қолдау
«Мадақтау сөз» Денсаулық сақтау
көрсету»,
«Тапсырма»,
әдісі.
технологиялары.
«Жіктеу».
1-10 баллдық жүйе Сабақта сергіту
бойынша
жаттығулары мен
Саралау
тапсырмаларды
бағаланады.
белсенді жұмыс түрлерін
іріктеуді,
белгілі
бір
қолданамын.
оқушыдан
күтілетін
Осы сабақта
нәтижені, оқушыға жеке
қолданылатын
қолдау
көрсетуде,
оқу
Қауіпсіздік техникасы
материалы мен ресурстарды
ережелерінің тармақтары
оқушылардың
жеке
орындалады.
қабілеттерін ескере отырып
әзірлеуді қамтиды.
Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру
туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
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1:
2:
Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару
керек?
1:
2:

№ A00036 14.11.2022 ж.
Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны
МУРАТОВА ЛАЗЗАТ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ
Түркістан облысы Отырар ауданы Ө. Жәнібеков атындагы
№ 4 жалпы орта лицей интеинатының тәрбиешісі
Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып,
уақыт өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы
орын алып жатады. Сол жаңалықты тосырқамай, жақсы - жаманын саралап
қабылдай білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме
деп қарастырамыз, ал мұғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің
тереңге батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты.
Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың
бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында:
«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру
жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын
жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі
оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін
жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін
меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен
зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген.
Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды
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болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім
саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым
бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін
өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі.
Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық
экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030
стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен
және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне
кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта
білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының
Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – білім
беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген.
Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін, ең
алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына
үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру
жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің өткені мен
бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға
негіз болады.
Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің
қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне
байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі
өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің
мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар
алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды
меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын
білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.
Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл,
ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді.
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Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім
алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын
жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін
арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша
жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді.
Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге
басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді.
Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді.
Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады.
Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған,
сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның
алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында
тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты
- жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін
қолайлы білім беру кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы бойында
сын тұрғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік
дағдылары, АКТ дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік
дағдылары, қойылған міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары
қалыптасады.
Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы
дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас
ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны
білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді.
Күтілетін нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға
мүмкіндік береді, әр оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға
жағдай туғызады. Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін
арттырады.
Оқу үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін
мониторинг жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау
жүйесі. Оқыту мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және
қолдану – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу
- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен
салыстыру үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы
оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен
кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді.
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Бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі
болады. Білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған,
ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала
белгілі критерийлермен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады.
Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік
Ел» идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер,
зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі.
Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық
патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда қарым-қатынас
жасай алуға үйрету болып табылады.
Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық
мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты
үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін
ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада
көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – негізгі
білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп отырған
және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру ұлттық
құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл
жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - жиһанкез Шоқан
Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен
азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің үшінші
жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім дағдыларымен
және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін ынталандырушы күш болып
табылады. Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен
тұратын жаңа құрылымы болып табылады:
1. Пәннің маңыздылығы;
2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;
3. Үштілділік саясатты іске асыру;
4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;
5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер;
6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет;
7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі;
8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;
9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары;
10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.
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Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге
түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында
шәкірттердің жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті
болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел
боламыз. Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме
пайдамды тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.
Негізінен жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған
бағдарлама екендігіне көз жеткіздім.
Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде.
Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының
парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың
талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып,
ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл
үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады.
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен
озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның,
қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді.
Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз
үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай
еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады.
Елді өсіретін де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді
пайдалана білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай
қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып,
өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты
ұстаз болайық.
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№ A00039 15.11.2022 ж.
Нейрожаттығулардың пайдасы қандай?
БОТАНТАЕВА АҚБОТА НУРАЛИЕВНА
Жетісу облысы. Талдықорған қаласы
«Еңбек ауылындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар
№22 орта мектеп» КММ. Тәрбиеші
Нейрогимнастика – бұл ми жаттығуы. Біз күнделікті өмірде қол-аяғымызды
сермеп, қарапайым дене жаттығуларын жасаймыз. Біраз уақыт белсенді
қозғалыс болмаса, денеміз құрысып-тырысып қалады. Дәл сол сияқты, миды да
белсенді «қозғалтып», жақсы жұмыс істеуі үшін қарапайым ми жаттығуларын
жасап тұрған абзал. Осыны балаға жақсылап түсіндіріп, бірге гимнастика
жасауды қолға алсаңыз болады.
Нейрожаттығулардың пайдасы қандай?
Мидың оң жақ және сол жақ жарты шарларының үйлесімді жұмыс істеуін
жақсартады. Ұсақ және ірі моториканы дамытады. Ақпаратты тез қабылдап,
қорытуға көмектеседі. Зейінді шоғырландырады. Есте сақтау қабілетін
арттырады. Оқу және жазу процесстерін жеңілдетеді. Мидың жұмыс істеу
өнімділігін арттырады.
1-жаттығу Баланы үстелге отырғызыңыз. Жаттығу кезінде екі қолмен бірдей
жұмыс жасалады. Алдымен алақанмен, одан соң алақан қырымен, соңында
жұдырықпен үстел бетін кезектестіре бір-бір реттен ұрғылауға тиіс. Бастапқыда
асықпай жасап, біршама жаттыққан соң жылдамдықты арттыра түсу қажет.
2-жаттығу Ойын түріндегі бұл жаттығу «Қоян мен мысық» деп аталады.
Алдымен екі қолмен кезек-кезек жасап үйрету қажет. Мәселен, оң қолдан
бастаңыз. Оң қолын жоғары көтеріп отырып, бірінші бас бармақ пен аты жоқ
және шынашақ саусақтарды біріктіреді. Сұқ саусақ пен ортан терек тік күйінде
қалады. Осы қалыпта «қоянның құлағы» жасалады. Содан соң саусақтардың
орнын ауыстыру керек. Бұл жолы бас бармаққа қарай ортан терек пен аты жоқ
саусақты иеміз. Сонда сұқ саусақ пен шынашақ тік қалыпта қалады. Бұл –
«мысық».
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Бала осыны бірнеше рет қайталап, қолын жаттықтырып алсын. Содан соң
келесі сол қолға ауысып, дәл осылай жасап жаттықтырыңыз. Гимнастиканың
үшінші кезеңінде екі қолмен бірдей жұмыс жасау керек. Яғни, бір мезетте оң
қол «қоян» қалпын жасаса, сол қолмен «мысық» қалпын, содан соң ауыстырып
жасап қайталатасыз. Саусақтары мен миы жаттыққан сайын қимылын да
жылдамдата түсуге тиіс.
3-жаттығу «Сақина» деп
аталатын келесі жаттығуды да жасау үш кезеңнен тұрады. Бірінші және екінші
кезеңдерде бала екі қолмен кезек-кезек жасап жаттығады. Қолды жоғары
көтеріп отырып бас бармақ және басқа төрт саусақтың көмегімен кезектестіре
сақина жасау қажет.
Бірінші – бас бармақ пен сұқ
саусақ,
екінші – бас
бармақ пен ортан терек,
үшінші – бас бармақ пен аты жоқ саусақ,
соңында – бас бармақ пен шынашақ ұшын бір-біріне тигізеді.
Содан соң шынашақ пен бас бармақтан бастап, кері қарай саусақтарын қайта
сақиналайды.
Үшінші күрделі кезеңде осы қимылдарды екі қолмен бірге жасауға тиіс.
Күрделілігі сол – гимнастика екі қолмен бір-біріне қарама-қарсы бағытта
жасалады. Яғни, бір мезетте оң қолмен сақина жасауды сұқ саусақтан, ал сол
қолмен шынашақтан бастау қажет. Осылайша кезектестіріп, жылдамдықты
арттыра береді.
4-жаттығу Бұл жаттығу зейінді бір жерге шоғырландыруда таптырмас тәсіл.
Сондықтан, тек демалыс уақытысында ғана емес, сабақ кезінде де жиі жасатып
тұруға болады. Жалпы, күнделікті үй тапсырмасын орындауға отырғанда осы
жаттығудан бастаған абзал. Сонда баланың зейіні шоғырланып, ойы
жинақталады да, соңыра бар назары тапсырма орындауға, сабақ оқуға ауады. Ол
үшін ақ қағазға төмендегідей әріптер тізбегін үлкенірек етіп жазып беріңіз:
МИИТТЬЬБЮЮЮКІТАПЬИРЛЛДДДЖД
ЭООРПВЫЫГЗХЪКЦАСАҒАТЛПЛДИЬБ
АПРОЛНКВРЛЬҚАЛАМДДЖДҰКАЕААР
АСТОТОАВВЫКГЩЗЬБЮЖТТАҒАШЛТБ
ЧИДӘПТЕРШПАОПАИОГАОДХҺЦКААХ
ВЕНРРРООРРЛПШЕАЫЦЙИЬМАҚАЛБЮ
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КВАЛМАЕНПРРАСОНУЦВНРШЗБОАТСО
ЫЕНРСМЛЛТАРАҚЫПМОЛАТССЬЛРАВ
Мұнда әр жолда мағына беретін бір сөз орналасқан. Бала мағынасыз әріптер
тізбегін дұрыс оқи отырып, мағыналы жасырын сөзді тауып, астын сызып
көрсетуі керек. Уақыт есептеуішті іске қосып, жылдамдықпен жұмыс жасауды
ұмытпаңыз. Баланың жас шамасына қарай тапсырманы күрделі ете түсуге
болады. Ол үшін әріптер тізбегін ұзартасыз. Бұл жаттығуларды күнделікті
таңертең және кешкісін әрқайсысын 1-2 минуттан жасаған дұрыс. Олар
балаларға ғана емес, ересек адамдарға да өте пайдалы. Ми жұмысын
жақсартып, шығармашылық қабілетті дамытуға, ақпаратты қабылдауға,
қорытуға, түйсіктің дамуына көмектеседі. Сондықтан, балаңызға үйрете,
күнделікті қайталата отырған дұрыс.

64

«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы
PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ A00040 15.11.2022 ж.
Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеу тілін дамыту
СОВЕТХАНҚЫЗЫ АЙЖАН
Жетісу облысы. Талдықорған қаласы
«Еңбек ауылындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар
№22 орта мектеп» КММ. Тәрбиеші
Әдетте адамның жеке басының қасиеттері бес жасқа дейін қалыптасады
екен. Сондықтанда да баланың жан-жақты қалыптасуы үшін мектеп жасына
дейінгі бүлдіршіндердің бойына жақсы, жағымды қасиеттерді сіңіре білу керек.
Бала әр нәрсеге құмар, қызыққыш, ол өзінің айналасында болып жатқан өзгерісті,
тамаша құбылыстарды сезінуге тырысады. Оның жан — жақты дамып, жеке
тұлға болып тәрбиеленуіне, тілінің дамуын саусақ ойындар арқылы жетілдіруге
болады.
Ал,
саусақ
ойындарды
балалар
қызықтап
ойнайды.
Саусақ ойындар желелі рөлдік ойындардан тек желісі ғана емес, сондай — ақ
ойнау іс — әрекетінің сипатымен ерекшеленетіні айқындалған.
Саусақ ойындар ойын – қойылымдары болып саналады, бұл жерде
балаларға арналған көркемдік шығармаларды сахналық қойылымдарға
айналдырып, оларды кейіпкер ретінде қатыстырудың маңызы зор. Баланы ойната
отырып, оның жеке тұлғасын жан — жақты дамыту. Оның бойында әдебиетке,
мәдениетке,
өнерге
деген
құштарлықты
ояту.
Бүлдіршіндер ойнау арқылы байланыстыра сөйлеуге, үлкендермен және өзге де
балалармен тіл табыса білуге үйренеді. Жетілген диалог балалардың өз пікірін
жеткізе білуге жетелейді.
Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып,
ынтасы артады. Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің қозғауларының дамуы қол
саусақтарының нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста
болғандықтан, бала қолының ептілігін толық жетілдіру, түзету-тәрбие жұмысын
жүйелі жүргізуді қалайды. Саусақ ойынын балабақшада және үй жағдайында
әсерлі, көңілді түрде ұйымдастыруға болады. Баланың тілі негізінен мектепке
дейінгі кезеңде қалыптасады. Бұл кезеңде ағзаның барлық бөліктері және
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жүйелері қарқынды дамып, баланың дене және ой дамуына қажетті
қозғалыстағы таным іскерлігі қалыптасады. Мектепке дейінгі кезеңде қолдың
ұсақ моторикасы мен қимыл-қозғалыстарын дамыту жұмыстары маңызды болып
табылады.
Қол саусақтар жаттығулары есте сақтау және назар аудару қабілетін
дамытатындығын психологтар айтып кеткен. Тақпақты саусақтар жаттығулары
ырғаққа ілесіп қимылдауына және баланың сөйлеу ырғағының қалыптасуына
көмектеседі. Сондықтан баланы ерте жастан бастап шынықтырған жөн. Саусақ
ойындары сөйлеу лексикасының, сөздердің өзара байланысының (диалогты
дұрыс жүргізуге, түсінік айтуға,т.б.) шыңдалуына себепші. Балалардың тілін
дамыту үшін бірнеше саусақ ойындары мен жаттығуларын жасауға болады.
«Салат» саусақ ойыны
Сәбізді алып тазалаймыз (оң қолды жұдырыққа түйіп, сол қолдың алақанына
ысқылайды)
Үккішпен үгіп майдалаймыз (екі қолды жұдырыққа түйіп кеудеге ұстап,
жоғары-төмен қозғайды).
Қанттан сеуіп дәмдейміз (саусақтардың ұшымен қант себеді)
Міне дайын нәр тағам (екі қолын алдына жайып көрсетеді).
Дәруменге байыған (алақанымен іштерін сипалап, тойғандықтарын көрсетеді).
«Кірпі» жаттығуы
Момақанмын алайда (үш саусақтарын түйістіріп, кірпінің жүрісін салады)
Тікенім көп абайла, (екі қолының саусақтарын айқастырып, кірпінің тікенектері
жасайды).
Кіріп кетсе қолыңа,
Өкпелеме жарайма!
Қолдың саусақтарын дамытуға арналған жаттығу.
Мақсаты: қол саусақтарының күрделі үйлесімді қимылдарын дамыту.
А) Алақанды үстелдің үстіне қоямыз. Балалар бірінші оң, содан кейін сол
қолдың саусақтарын бір-бірден көтереді. Осы жаттығуды кері жасап,
қайталайды.
Б) Алақандар үстелдің үстінде, балалар кезекпен екі қолдың саусақтарын
шынашақтан бастап көтереді.
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В) Балалар сұқ және ортаңғы саусақтарымен қаламды немесе қарындашты
ұстайды. Осы саусақтарын бүгіп, қайтадан қалпына келтіреді, бұл жерде
қаламды үлкен саусақтан төмен түсіп кетпеуін қадағалау керек.
Г) Үстелдің үстінде 10-15 қарындаш немесе есептік таяқшалар жатыр. Оларды
бір-бірден алып қолға жинау керек. Содан кейін тура солай қайтадан үстелге
қою керек. Екінші қолмен көмектесуге болмайды.
«Фигураларды құрастыр» жаттығуы
Мақсаты: қол қимылдарының икемділігін, дәлдігін, көз мөлшерін дамыту.
Жаттығу барысы: жүргізуші балаларға есептік таяқшаларды таратып береді.
Балалар солардан геометриялық фигураларды жасап шығару керек.
Төмендегідей тапсырмалар беріледі:
1. Төрт таяқшадан шаршы құрастыру;
2. Үш таяқшадан үшбұрыш құрастыру;
3. Үй құрастыру;
4. Жалауша құрастыру;
5. Жұлдызша құрастыру.
Балалардың сөйлеу құзыреттілігі дұрыс және сөздік қоры бай болса, оларға
өз ойын жеткізу оңайға түседі, қоршаған ортаны танудағы мүмкіндіктері
кеңейеді, психологиялық дамуында белсеніс күшейеді. Сондықтан баланың
сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыруды уақытылы қолға ала отырып, анық әрі
дұрыс сөйлеуін қадағалау керек. Балалардың сөйлеу құзыреттілігінің дұрыс өз
деңгейінде жетілуі, оның ата-аналарын да, тәрбиешілерін де толғандыру қажет.
Балалардың сөйлеу құзыреттілігі жоғары деңгейде қалыптасуы ұсақ моторика
тәсілдері мен құрылымына байланысты.
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МАЗМҰНЫ

 МУРАТОВА ЖАНАР КАСКИРБАЕВНА
 ИМАНБЕКОВА ЖАЗИРА ТАКЕНОВНА
 ЕЛЕМЕСОВ АЗИЛЬХАН ИСЕМБАЕВИЧ
 ТӨЛЕПОВА САМАЛ НҰРТАЙҚЫЗЫ
 ШЫРАКБАЕВА АККЕНЖЕ ОРАШОВНА
 ҚҰЛЫМБЕТОВА АЙГЕРІМ АСҚАРҚЫЗЫ
 КОПЕКОВА ГУЛЬШАТ ДАЛАБАЕВНА
 РЫСКУЛБЕКОВА ДИЛЬБАРА АЙДАРАЛЫЕВНА
 ШАГДАРОВ АБДУМАЛИК ТУЛЯГАНОВИЧ
 КАЛДИБЕКОВА ГУЛЖАНАР ЕРНАЗАРОВНА
 СМАНОВА НАГИМА РЫСБАЕВНА
 МУРАТОВА ЛАЗЗАТ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ
 БОТАНТАЕВА АҚБОТА НУРАЛИЕВНА
 СОВЕТХАНҚЫЗЫ АЙЖАН
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