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Бастауыш  сыныптарда  оқытудың  жаңа  технологиясын қолдану 

 

БЕРДИЕВА КАЛАМКАС ИБРАГИМОВНА                                                                                 

Атырау қалалық  №24орта мектебінің                                                                                         

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына 

сай білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу 

елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім 

беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. 

Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе 

жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулі 

оқушылардың дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз әсерін 

тигізуде. Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты 

жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім үздіксіз 

білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың әртүрлі 

технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі 

зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа 

формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында 

тұрған  проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады, олар: 

·        баланы оқи білуге үйрету 

·        баланы ойлауға үйрету 

 баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау. 

Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің 

мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндеті-

оқушының шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, 

жағдаяттар туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі 

зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру. 

Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап ретінде 

бергім келіп отыр.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады?  

• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.  

• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/ 

көптігімен.  

• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен.  
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«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге 

технологиялардан қандай ерекшеліктері бар?  

• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту, 

мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .  

• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы.  

• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.  

Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке 

басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық 

қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 

белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны 

шығармашылыққа жетелейді.  

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға , 

жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет 

әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның 

бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде 

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және 

сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген 

әдіс- тәсілдерін қолданамын:  

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 

тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/  

• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 

сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/  

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,  

мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен 

оқу стратегиясы/  

• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/  

• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу 

стратегиясы  

• Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-

қайшы элементтер стратегиясы/  

• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/  

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін. 

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. 

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш 

сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең 
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керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім 

деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. 

    Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған 

ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін 

көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын 

сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор. 

Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында 

жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік 

жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы әдіс-

тәсілдер білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе 

көрсетті. 

    Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге 

жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын 

бағыт. 

Әр оқушыда өзін – өзі дамыта, жетілдіре бақылай алатын дағды қалыптастыру, 

соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету 

болып табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде 

жаңалық ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша 

шыңдауға мүмкіндік туады. 

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына шараларды білу қажет: 
1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек. 

2.Оқушыларға ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру. 

3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. 

4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану. 

5. Кейбір оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын талап 

ету. 

6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 

оқушының: 
- Сабаққа қызығушылығы артады; 

- Нақты өз деңгейінде бағаланады; 

- Жеке қабілеті айқындалады; 

- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді; 

- Даму мониторингі айқын көрінеді; 

Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет. Тек сонда ғана олар: 
- Мен осы мәселе туралы не ойлаймын? 

- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе? 

- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде 
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ойлауға үйренеді. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары: 
- Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау; 

- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау; 

- Қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру; 

- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау; 

- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау; 

- Жауап беруге тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау; 

- Жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

Өз іс-тәжірибемде сыни тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың 

танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп 

көңіл бөлемін. 

Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың 

бірі – сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған 

әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты 

білім беруді өз тәжірибемде жиі қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясының басты ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына 

тоқталмақмын. 

   Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп, 

бүгінгі күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады. 

1. «Болжау» стратегиясы 

2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы 

3. «Топтастыру» стратегиясы 

4. «Әдебиет үйірмесі» 

5. «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1-ші «Болжау» стратегиясы. 

Оқушылардың алдына әңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай 

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді. 

2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы. 

1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз. 

2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік 

3.Жылқышының еңбегі 

3-ші «Топтастыру» стратегиясы. 

«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді. 

4-ші «Әдебиет үйірмесі»  

• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік» 

• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта 
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5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1.Зат есім (1 сөз) 

2. Сын есім (2 сөз) 

3. Етістік ( 3 сөз ) 

4. Қорытынды ой (4 сөз ) 

5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз) 

Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды 

ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ 

қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп 

отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы 

балаларды бағалайды. 

    Қорыта келгенде. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық 

қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-

тәсілдерді қолдануға болады. 

Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша, жазбаша 

тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша, 

жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл 

байлығы мол, сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз. 

     Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің 

басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін 

ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды 

тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. 

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа 

ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 

шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда 

шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденісі. 

Оқушыларым қазіргі таңда топпен, жұппен жұмыс атқара біледі. Өз ойларын 

ашық ,нақты және сыни тұрғыдан ойлай біледі. Оқушыларымның сабаққа деген 

қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа 

технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз 

нәтижесін береді деп ойлаймын.  

Баяндамамды Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағым 

келеді: «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры ұстаздың қолында» 
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                                               № B00030     05.01.2023 ж. 

 

ЗАТТАР ҚАНДАЙ БОЛАДЫ? 

ШАГРАЕВА ТАЛШЫН УРНБАСАРОВНА                                                                        

Атырау қалалық №24 орта мектебінің                                                                                         

бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Жаратылыстану 

Сынып: 3 

Заттар және олардың қасиеттері .   

Заттардың типтері 

Мектеп:  

Мұғалім:  

Қатысқандар саны:  

Қатыспаған оқушылар: 

Күні:  

 

 

Тақырыбы: 

 

Заттар қандай болады? 

Оқу мақсаты: 3.3.1.1 заттарды шығу тегі  және агрегаттық күйі 

бойынша жіктеу; 

3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау; 

 

Сабақтың  

мақсаты: 

Оқушылар: 

дененің неден жасалатынын біледі;  

заттардың шығу тегі туралы түсінік алады. 

 

Бағалау критерийі Дене қандай заттардан құралатынын біледі; 

Табиғи және жасанды заттарды ажыратады.  

Тілдік мақсат Оқушылар: 

Заттардың шығу тегі жайлы өз ойын түсіндіреді; 

Заттарды әртүрлі белгілеріне қарап сипаттайды. 

Пәндік терминология мен тірек сөздер:  

зат, дене  

Құндылықтар табиғи заттар мен денелерді сақтау  

Пәнаралық 

байланыс 

Әдебиеттік оқу 

АКТ қолдану  

дағдылары 

презентация 

Алдыңғы 

меңгерілген білім 

 

 Жасанды және табиғи заттар 
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Сабақ барысы 

Жоспарланған 

уақыт 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар  

 Сабақтың 

басы 

 

Ұйымдастыру. «Жасырынған затты тап» 

ойыны. 
Алдын-ала 4 қорапқа 4 зат салынады:темір 

қасық, сөздік кітапша, қарындаш, доп. 

Әр топтан бір оқушы шығып, қораптағы затты 

қарайды, бірақ не екенін оқушыларға 

айтпайды. Басқа оқушылар оған сұрақтар қою 

арқылы табу керек. Ал тақтадағы бала 

оқушылардың сұрағына «иә» немесе «жоқ» деп 

жауап береді. Сынып оқушылары ол затты 

тапқанша сұрақ қою жалғаса береді. Егер 

оқушылар таба алмай жатқан жағдайда 

тақтадағы бала оқушыларға шешімін табуға 

көмектеседі.  

1 топқа темір қасық, 2-топқа сөздік кітапша, 3-

топқа қарындаш, 4-топқа доп беру. 

Топ мүшелері бұл денелер туралы не 

білетіндерін ортаға салу. 

Сұрақ: - Қасық неден жасалған? 

- Сөздік кітапша неден жасалған? 

- Қарындаш неден жасалған? 

- Ойыншық неден жасалған? 

- Бқл заттар не үшін пайдаланылады? 

Сабақтың тақырыбымен таныстыру. 

 

Заттар: 

қасық, 

сөздік 

кітап, 

қарындаш, 

доп. 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

Бізді қоршаған әлем – ол ....  

Бізді қоршаған әлем дене деп аталатынын 

айтып, мысалдар келтіру. 

.  

 
- Дене мен заттың айырмашылығы неде деп 

ойлайсыңдар? 

Суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 
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Топқа сабақ басында берілген денелердің затын 

анықтау. 

Қасық- дене, зат – темір. Сөздік кітапша-дене, 

зат- қағаз, қарындаш-дене, зат-ағаш, ойыншық-

дене, зат-резіңке.  

Дене заттан құралатынын және дене мен заттың 

айырмашылығын айту. 

Саналуан денелер. 
Жұппен жұмыс жасау. Суреттерді мұқият қарап 

шығып, бейнеленген денелерді топқа бөлу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Табиғатта жаратылған заттарды қалай 

атауға болады? 

-  Адамдар қолмен жасаған заттарды ше?  

 

 

 

 

 Табиғи                                    Жасанды 

 

Денелер мен заттар  
Сынып бөлмесінен табиғи заттардан жасалған 

бес дене, жасанды заттардан жасалған бес 

дененің атын жазу. Олардың қандай заттардан 

құралғанын айту. 

Табиғи дене Жасанды дене 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дене 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

9 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Мәтінмен жұмыс. Табиғи және жасанды 

денелер туралы ақпаратпен танысу. 

Зертте. Дене қандай заттардан құралуы 

мүмкін? Оқулықтағы суреттегі денелердің 

атауын жазу. Әрбір дене атауының жанына 

қандай заттардан жасалғанын жазу.  Табиғи 

немесе жасанды екенін белгілеу.   

 

Дене 

атауы 

Денені 

жасаған 

зат 

табиғи жасанды 

үй кірпіш  + 

    

Жұмысты жұппен ұйымдастыруға болады. Қай 

жұп көбірек дене атауларын жазғандарын 

анықтау. 

Жазған денелер бойынша жасанды немесе 

табиғи дене диаграммасы сызылып, қайсысы 

көп екенін анықтау. 

Ойлан 
-Біздің айналамызды жасанды заттарсыз 

елестетіп көрейік.  Адам қолымен жасалған 

жасанды  денелер көбейіп келеді. Бұл жақсы 

ма, әлде жаман ба? Әркімге  пікірлерін айтқызу. 

Қорытынды шығару 

 

Қосымша тапсырма. Жұмыс дәптері 45, 46-

жұмыс парағы (47-б. 48-б.) 

 

Кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс 

парағы 
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Сабақтың соңы 

 

Рефлексия 

- Бүгін қандай жаңа ақпарат алдың? 

- Қандай жұмыс саған ерекше ұнады? 

- Қай тапсырмада қиналдың? 

- Жұмысыңды одан әрі жақсарту үшін не 

істейсің? 

 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау – оқушыларға қалай  

көбірек қолдау көрсетуді  

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - 

оқушылардың 

материалды меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы  

 

 

  Заттар мен денелер жайлы 

диафильм түрінде буклет 

дайындау 

 Зерттеу 

тапсырмасын және 

жеке жұмысты 

бағалау 

Сабақ үстінде 

тәртіп ережелерін 

сақтау 
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30.12.2022 ж   №В00018 

 

Ағылшын тілін оқытуда ойын  

әдістерін қолданудың мүмкіндіктері 

 

Шымкент қаласы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университеті 

Магистрант: РЫСБАЕВА ДИАНА НҰРЛАНҚЫЗЫ 

Ғылыми жетекшісі: Phd доктор, аға оқытушы  

Ахатаева Ұлсана Борашқызы 

 

Ойын дегеніміз – жас ерекшеліктеріне қарамайтын, адамның көңіл-күйін 

көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын – төзімділікті, алғырттықты, 

тапқырлықты, ұқыптылықты, ізденімпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің 

көлемділігінің, көп білуді, сондай-ақ, басқа да толып жатқан сапалылық 

қасиеттердің қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық тиімді 

әдістердің бірі. Ағылшын тілі – қазақ елін әлемге танытатын, әлемдік деңгейге 

шығаратын тіл. Сол себепті ағылшын тілін үйренудің маңызы зор. Ағылшын 

тілін оқытуда ойын түрлерін қолдану оқушының тілді үйренуге деген ынтасын 

арттырады. Ағылшын тілін үйрету кезінде ойын элементтерін пайдалану 

оқушының шет тіліне деген қызығушылығын арттырып, жаңа тақырыпты 

жақсы түсінуге әсер етеді. Ойын арқылы балалар ағылшын тілінде жеңіл 

қарым-қатынас жасай алады және ойын кезінде оқушылар шаршағандығын 

сезбей, әсерлене, қызыға отырып ағылшын тілін тез үйренеді. Егерде мұғалім 

ойынды тек балалардың көңілін көтеру, демалдыру үшін ойнатса, онда пайда 

болмайды. Ойын белгілі бір білім беруді мақсат етіп ойналған кезде ғана 

нәтижелі болады. Ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, 

зейінділігін арттырумен қатар, ерік сезім түрлерін де дамытады. Ойын түрлері 

көп. Соның ішінде бастауыш және орта буын сыныптарда пайдаланаты: ойын-

сабақ, ойын жаттығу, сергіту ойындар, дидактикалық мақсаттағы ойындар, 

сөздік ойындар, логикалық ойындар және тағы басқа. Психологиялық тұрғыдан 

алып қарағанда бастауыш және орта буында оқушылар белсенді және өте 

қозғалмалы болып келеді. Бұл жастағы балалар өздерін еркін ұстап, сабаққа аса 

қызығумен қатысады, өзінің айналасындағы нәрсені көріп, соны бейнелеуді 

ұнатады. Оқушының қызығушылығын арттыру мақсатында мұғалім ойынға 

қатысушының өзіндік сөз ырғағын бейнелеп көрсетіп, тапсырманы дұрыс құра 
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білуі керек. Тақырыптық «рөлдік ойындар» оқушылардың сөйлеу дағдысының 

қалыптасуын дамытады. Ойын – оқушылармен дидактикалық қарым-қатынас 

жасаудың әмбебап нысаны. Ол білім берудің ең көне нысаны болып табылады, 

өйткені қатысушылардың жасына шектеу қойылмайды, ойыншыларға өздерін 

оқу үрдісінің субьектілері ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Мұғалім ағылшын 

тілінің әр сабағында ойын әдістерін пайдалануы тиіс. Төменгі сынып 

оқушыларының жасы мен психологиясының ерекшеліктерін ескере отырып, 

бұл тәсілдер ең тиімді болып табылады. Ағылшын тілін үйренудің бастапқы 

кезеңінде оқу ойындарының тілдік (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық), 

рөлдік және динамикалық түрлерін араластыра пайдаланған жөн. Тілдік 

ойындар дыбыстау дағдысын, лексикалық және грамматикалық дағдыларды 

қалыптастыруға, тілдік құбылыстарды пайдалануға жаттықтыруға бағытталған. 

Фонетикалық ойындар: -          фонематикалық есту қабілетін дамытуға 

арналған ойындар мен жаттығуларға (ағылшын тілінің дыбыстарын дұрыс 

қабылдау үшін қажетті); -          дыбыстау (оқушылар үшін фонетиканың ең 

маңызды әрі күрделі бөлімдерінің бірі); -          дұрыс интонациялау дағдысын 

қалыптастыруға арналған ойын тәсілдері Ойын қызметі оқушылардың 

сабақтағы  жұмысын түрлендірумен қатар жұмыс нысандарын, әдіс-тәсілдерін 

саралауға мүмкіндік береді. Коммуникативтілік қағидасы арнайы берілген 

тілдік құралдар – белсенді лексика мен белсенді грамматикалық материал 

арқылы коммуникативтік міндеттерді шешуге бағытталған күнделікті 

жағдайларда  рөлдік ойындарды пайдалану арқылы іске асырылады. 

Ойынның сабақ барысындағы басты мақсаты – білім беруді ойынмен 

ұштастыру. Баланың ойынға белсенді түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа да 

әрекеттерін айқындайды. Ойын бір қарағанда қарапайым құбылыс не әрекет 

сияқты болғанымен, ол ұжымдық әрекет. Ойын арқылы оқушының: 

-          қисынды ой-қабілеті дамиды; -          өздігінен жұмыс істеуге үйренеді; 

-          сөздік қоры баийды, тілі дамиды; -          зейіні қалыптасады; 

-          байқампаздығы артады; -          өзара сыйластыққа үйретеді; 

-          ойынның ережесін бұзбауға, тәртіптілікке баулиды; -          бір-біріне 

деген оқушы сенімділігі артады; -          сабаққа қызығушылығы артады. Сабақ 

барысында оқушының зейінін сабаққа аудару, ауызша сөйлей алу және жазу 

дағдысын қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығымен өз бетінше жұмыс 

жасай алу қабілетін дамытуда дидактикалық ойындардың  үлесі зор.  
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Мәтінді мазмұндауға үйрету, жоспар құруға, белгілі бір суретке қарап тақырып 

қоя білуге, сол суретке қарап сөйлем құрауға, мұғалімнің көмегімен өздерінің 

ойларын, қызықты іс-әрекеттерін әңгімелеуге үйрету дидактикалық  ойындарды 

ойнау барысында қалыптасады. Балалар білімді ойын арқылы қабылдап 

үйренеді. Сондықтан сабақтағы ойын оқушы білімін тыңдап, ой-өрісін кеңейте 

алады, білім алудағы қызығушылығын артады. Ойын арқылы бала көптеген 

мәліметтер алады, психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. Баланың 

жас ерекшеліктеріне, сабақтың мақсатына сай  ұйымдастырылған ойындардың 

берері мол. Ағылшын тілі сабағында әрбір оқушының сабаққа белсенді 

қатысуының, ауызекі сөйлеуге құлшындыратын, ағылшын тілін оқып үйренуге 

талпынысы мен қызығушылығын арттыратын әдіс-тәсілдер түрі ерекше орын 

алады. Бұл міндеттерді сабақта оқытудың ойын әдістерінің көмегімен шешуге 

болады. Алайда, ойын әрекетін қандай мақсатта қолдануға болады? Қандай 

деңгейде? Сабақтың қай кезеңінде? Қай кезде жақсы нәтиже береді? деген 

сұрақтар әрбір мұғалімді толғандыратыны сөзсіз. Ойынды 

мынадай мақсаттар қойып пайдалану керек: алфавитті және лексиканы 

меңгерту, қарым-қатынас жасай алуға үйрету, тілдік материалдарды есте сақтау, 

белгілі бір тілдік білімді дамыту, қажетті психикалық қызметтер мен 

қабілеттілікті дамыту, білім беру. Сондай-ақ, ойын арқылы қызықсыз 

тақырыптарды жеңіл, оңай меңгертуге болады. Ағылшын тілінде жұмбақтар, 

сөзжұмбақтар, лото, лингвистикалық ойындар, бөлмедегі жиһаздарды орнына 

қою, дүкендерді аралау, телефонмен сөйлесу, т.б. түрінде де ойналады. 

Ойынның түрлері: лексикалық, орфографиялық, дидактикалық және 

грамматикалық, рөлдік болып табылады. Сонымен қатар, ағылшын тілінде 

сөйлеуге және жазуға үйрететін арнайы ойындар да болады. Ойынды сабақтың 

әр кезеңінде пайдалануға болады. Мысалы, ұйымдастыру бөлімі кезінде 

фонетикалық рифмовка алуға болады. Жарыс түрінде өткізсеңіз (Кім өлеңді 

бірінші жаттайды?), оқушылар өлеңді жарыса отырып қалай жаттап алғандарын 

байқамай қалады. Ағылшын тілі сабағында қолданылатын ойындар: «Let’s draw 

a Rainbow!»ойыны. Мақсаты: түстерді үйрету. Ойынға қажет құралдар:түрлі –

түсті қарандаштар, кемпірқосақ салынған сурет. Ойын барысы: біріншіден 

мұғалім кемпірқосақ салынған суретті тақтаға іледі. Оқушылар 7 түрлі 

қарандашты партаның үстіне қояды. Мұғалім: This is a rainbow. I can see red 

colour (суреттікөрсетеді, балаларсолтүстіқарындаштыкөтереді), orange colour, 

yellow colour, green colour, blue colour, dark blue colour, violet colour. The rainbow 

is colourful. It’s beautiful. Let’s draw a rainbow!  
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Сосынмұғалімбалаларғакемпірқосақтағытүстердіреттілігіменестесақтапалулар

ынауақытбередіде, суреттітақтаданалыптастайды. 

Балаларкемпірқосақтысалыпболғаннанкейін, мұғалімсуреттітақтағаіледі. 

Балаларөзсуреттеріменсалыстырады. Суреттерсалынып, 

салыстырылғаннанкейін, 

мұғалімкемпірқосақтыңтүстерінкөрсетеотырыпсұрайды. What colour is it? 

Балаларсұраққажауапбереді.  «Кесекқар» дидактикалықойыны. 

Оқушыларшеңбергетұрады. Біріншіоқушыотбасыныңбірмүшесінатап, 

доптыекіншіоқушығалақтырады. Олдоптыұстапалып, 

алдыңғыекісөздіқайталап, өзсөзінайтып, доптыкелесіоқушығалақтырады. 

Алдыңғыоқушыныңартынанбарлықсөздердіқайталап, 

өз  сөзінайтаалғаноқушыжеңімпазатанады. «Доппенойын» - балалардоптыбір-

бірінелақтырып, теззаттыңатыннемесетүсін, яғнижалғастырыпайтукерек. 

«Сұраққой» ойынындаүстелдіңүстіндебірнешезаттаржатады, 

оқушыларәрзатқасұраққоюкерек. «Заттытап» 

ойынындамұғалімәлдебірзаттыгазетпенжауып, 

сұрақтарқоюбарысындаоқушыларолнезатекеніншешукерек, «Сөзқұрау» - 

суреткеқарапатынатаужәнеосысөздіңбіріншіәрпінесөзқұраукерек, « Дымбілмес» 

ойынында  дымбілместақтадағысөздінемесе  сандыдұрысоқымайды, мысалы: 

мұғалім 20 санынкөрсетеді, алдымбілмес It’s twelve десе, сыныптүзетеді  No, 

it’s twenty депжауапберукерек, «Түстіата» 

ойынындамұғалімқызылтүстікарточкыныкөрсетіп “What colour is it?” 

балалар  It’s red депжауапбереді. «Bingo» ойыны. Әроқушыбірсөйлемдітаңдап, 

соныменғанажұмысістейді. Мұғалімоқылғансөздердібейнеленгенфлэш-

карталардымөлдіремесдорбағасалады. Балаларкезек-кезек 1 

карточкаданшығарып, осысөздіайтады. Бірақсыныпқакөрсетпейді. 

Қолындаосысөздібейнелейтінсуретібароқушыларөздерініңжолынанонысызыпта

стайды. Жолдағыбарлықсөздердісызыптастағанбала   «Bingo!» - 

депайқайлайды. Мұғалімжаттығудыңдұрысорындалғанынтексереді. 

Егерсөздердіңбарлығыаталғанболса, бұлбалажеңімпазатанадыҚорытакелгенде, 

ойынәрекетінсізағылшынтілілексикасыноқушыныңесіндеқалдырутиімділігіазжә

неақылойкүшінкөпқажететеді. 

Оқуүрдісінеенгізілгенойынағылшынтілісабағындаоқутыдыңбіртүріретіндеқызы

қты, жеңілжәнежандыболуыкерек. Ойыноқуүрдісінжеңілдететінінескеруқажет. 

Оқытушыныңсабаққақойғанмақсатына, міндетіне, 

шартынабайланыстыойынтүріөзгертіліпотырылуықажет.  
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27.12.2022 ж   № В00015 

 

г. Алматы Алмалинский район КГУ «Гимназия №18» 

Подготовила: Учитель немецкого языка:  

ХУТТУБАЕВА БИБИГУЛЬ ЖАНАБАЕВНА 

                                         

Праздник «Martinstag» 

 

Цель:                                                                                                                         

Знакомство с новой страноведческой и социокультурной информацией о стране 

изучаемого языка. 

Воспитывать уважение к иноязычной культуре. Развивать стремление к 

овладению основами мировой культуры. 

Учить быть добрыми, милосердными, готовыми к помощи. 

План урока: 

1. Презентация про Св. Мартина 

2. Игра  

3. Раскраски рисунков  

4. Посещение выставку фанариков 

5. Петьпесню: «Wir gehen mit meiner Laterne» 

                    Праздник «День святого Мартина» 

10 ноября 2022 года в классе проводился с классами 2а, б, в, г, д немецкий 

праздник «День святого Мартина». 

Немецкие классы 2г, д знают этот праздник и каждый год готовятся к этому 

празднику. И в этом году так же готовились к этому празднику с большим 

удовольствием. Заранее нарисовали рисунки для выставки и подготовили 

подделки фонариков для праздника. 

А для обычных классов как 2а, б, впроводился этот праздник первый раз, дети 

познакомились с этим светлым праздником. На уроке сначала учитель 

рассказала историю, показала рисунки и видео как празднуют в Германии этот 
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праздник.Потом учитель провел игру «Martin», в которой надо придумать слова 

на каждую букву. После этого была работа раскрасить картинки на тему «День 

святого Мартина». Дети с интересом раскрасили картинки и при этом пели 

песню «IchgehemitmeinerLaterne».  В конце урока посетили выставку с 

фонариками, еще раз пели песню «IchgehemitmeinerLaterne» и получили 

сладости. Детям очень понравился праздник «SanktMarti 
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№ B00034   07.01.2023 ж. 

Өнер алды – қызыл тіл.  Бала - бауыр етің 

ТУЯКПАЕВА БАКЫТГУЛ САТКАЛИЕВНА                                                                          

Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы                                                                                 

"№28 жалпы білім беретін мектеп"КММ                                                              

Бастауыш сынып мұғалімі 

      Бөлім: Өнер 

Мұғалімнің  аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: 3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Өнер алды – қызыл тіл.  Бала - бауыр етің 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

3.2.4.1өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің 

жанрлық ерекшеліктерін анықтау   

3.2.1.1 шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, 

мәнерлеп, теріп оқу; 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: әңгіменің жанрлық 

ерекшеліктерін анықтайды, шығарманы дауыстап 

түсініп оқиды.  

Көптеген оқушылар: шығарманың маңызды тұстарын 

анықтау үшін ашық сұрақтар қояды және жауап береді.  

Кейбір оқушылар: адам өміріндегі тілдің маңызын 

түсіндіреді. 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурст

ар 

Ұйымдасты

ру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

 

Ынтымақтастық 

атмосферасын қалыптастыру 

ширату жаттығуларымен өтеді. 

Өткен тақырыпқа шолу:  

-Төле бидің нақыл сөздерін 

жатқа айту. Мағынасын 

Жаттығу 

жасайды. 

 

 

Сұрақтарғ

а жауап 

«Ауызша 

мадақтау» 

әдісі: 

Жарайсың!  

Тамаша! 

Жақсы! 
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8 мин түсіндіру. 

- Нақыл сөзді түсініп оқы. Тіл 

сөзін сөз деп қайталап оқы. Өз 

ойыңды айт. 

Ең тәтті де – тіл,  

Ең ащы да – тіл.  

Ең қатты да – тіл,  

Ең жұмсақ та – тіл.  

-Неліктен солай деп 

ойлайсыңдар? 

-Олай болса, бүгінгі сабақта 

осы сұраққа жауап іздей 

отырып, Қазбек би туралы 

оқитын боламыз. 

береді.  

 

 

Жаңа білім 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

Бекіту 

15 мин 

(Ұ) 1- тапсырма «Еркін 

әңгіме» әдісімен орындалады.  

А) Мәтінмен жұмыс. 

1) Қазыбек би туралы мәтінді 

тыңдаңдар.  

2) «Бала-бауыр етің» мәтінін 

түсініп оқыңдар. 

- Шығарманың маңызды 

тұстарын анықтау үшін ашық 

сұрақтар қойыңдар және жауап 

беріңдер. 

Ә) Сөздік жұмысы: 

Алдаспан – қылыш.  

Безеріп – қатігезденіп, жек 

көріп.  

Безек қағады – жаны ауырады, 

қиналады. 

Саралаудың «Тапсырма» 
тәсілі жүзеге асады.  

Кейбір оқушыға:  

-Қазыбек би жайлы білетін 

мәліметтерді есіңе түсіріп 

әңгімеле. 

- Мәтінді 

тыңдайды

, түсініп 

оқиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп 

сергиді. 

-

Тапсырма

Дескрипто

р: 

- Мәтінді 

түсініп, 

дауыстап 

оқиды -

3балл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 
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Сергіту сәтінде қазақ күйіне 

билейді. 

 

(Д) 2-тапсырмада дәптермен 

жұмыс жүзеге асырылады.  

А) Сипаттау. 

Қазыбек биге келген екі ананың 

сөзін салыстыра сипаттап 

жазыңдар. 

 
Ә) Өз пікірің. 

Қазыбек бидің шешіміне өз 

көзқарастарыңды білдіріңдер. 

Жауаптарыңды үлгіге сүйене 

отырып дәлелдеңдер. 

 
Б) Жатқа айту. 

Қазыбек бидің шешендік сөзін 

оқып, жатқа айтыңдар. 

 
В) Сөз құрау. 

Осы шешендік сөздегі жақын 

сөзінің орнына жақсы, ыстық 

сөздерін қойып оқы. Өзің де 

Қазыбек бише толғап, 

шешендік сөз құрастырып 

көріңдер. 

ны 

талқылап, 

өз 

пікірлерін 

білдіреді.  

Дескрипто

р: 

- Екі 

ананың 

сөзін 

салыстыра 

сипаттап 

жазады-

2балл.  

Қазыбек 

бидің 

шешіміне 

өз 

көзқарасы

н 

білдіреді-

2балл. 

Қазыбек 

бидің 

шешендік 

сөзін оқып, 

жатқа 

айтады-

1балл.  

Қазыбек 

бише 

толғап, 

шешендік 

сөз 

құрастыра

ды-2балл. 
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Кері 

байланыс 

5 мин 

Кері байланысты «Үш 

қадамдық сұқбат» әдісі 

арқылы береді.  

Мұғалім оқушылар жауабын 

талдап, өз қалыптастырушы 

бағасын қояды. 

Оқу  тапсырмасы: Мәтінді 

мазмұндау.  

Сабақтан 

түйген 

ой-пікірін 

айтады. 

ҚБ 

қойылады. 
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