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№ J00014    13.02.2023 ж. 

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту 

ЖАНКУЛИЕВА НЕСИБЕЛИ ХАЙРУЛЛАЕВНА                                                                                                                  

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы                                                                                                                                  

"№ 31 Еркемай" бөбекжайының                                                                                                                                   

тәрбиеші. Педагог зерттеуші 

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. 

Ойын – жалпы  адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен 

шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады,дамытады,  тәрбиелейді, 

әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады,сонымен қатар, ол сықақтап, 

күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты екендігін көрсетеді. 

Мектепке  дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және 

білім  беру  үрдісінде  әр  түрлі  іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. 

Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, 

шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 

дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты  ұлттық салт-сананы сіңіру  арқылы  

байи  түспек. 

Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген 

қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық, жолдастық сезімдерді 

тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 

табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында  өлі-тірі табиғатқа  деген  

сүйіспеншілік, үлкендердің  еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты 

адамгершілік сапалары қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен 

ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 

деп атап көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 

оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның 

өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 

мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілік етеді». Ойын мектепке 

дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс                   - әрекетінің бір түрі. Ойын 

барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады.  Ойын   барысында 

балалар  дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге 

мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың 

ақыл - ойын парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік 
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қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. 

Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында 

оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, 

ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды 

қызықтырып,уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен 

тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын 

бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың 

логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме 

педагогтарының негізгі міндеті.   
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№ J00016   13.02.2023 ж. 

 

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы 

 

БЕКМАГАМБЕТОВА АЙЖАН УРЫНБАЕВНА                                                                 

Маңғыстау облысы  Түпқараған ауданы                                                                 

Ақшұқыр ауылы "Бәйтерек " бөбекжайының                                                   

тәрбиешісі 

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары: 

- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын 

молайту. Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше 

дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету; 

- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру; 

- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 

айта білуге үйрету. 

Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері: 

- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу. 

- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру; 

- Баланың сөздік қорын молайту; 

- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру; 

- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру. 

Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 

дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 

Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 

Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 

кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі. 

Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 

қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 

нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек. 

Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 

(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 
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қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 

өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 

ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып беру). 

Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді басқа бір 

нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға үйрету. 

Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 

түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған 

әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, 

қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету 

енгізе керек. 

Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін 

жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін 

жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 

қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру. 

Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 

жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 

балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. 

Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 

жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 

Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 

жүреді. 

Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз. 

Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын, 

адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы. 

Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 

мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 

әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 

мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 

сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 

ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 

ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 

ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 

жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
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құлшынып өседі. 

Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 

Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 

мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 

еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің, 

Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 

қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты 

тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 

термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ. 

Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін 

қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 

бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың 

парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді. 

Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 

жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. Балалардың жас ерекшелігіне қарай 

топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс 

түрлері біртіндеп күрделене береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім 

беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске 

асырылады. 

Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 

жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 

емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 

өлеңдер, тақпақтар үйретіледі. 

Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 

шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 

әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 

сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады. 

Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 

баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 

дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге 

түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 

дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек. 
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№ J00017  13.02.2023 ж. 

Қалау түрлері және оны қолдану. 

ШОҢОВ АБЗАЛ ШАЙБЕКҰЛЫ                                                                                                       

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы                                                                                       

Қаратау құрылыс-техникалық колледжісінің                                                                        

өндірістік оқыту аға шебері  

Өндірістік оқу шебер:  

Шонов А 

Құрылыс нысандарын пайдалану ж/е қайта 

қүру кезіндегі жұмыстардың жекеленген 

түрлерін ұйымдастыру ж/е орындау  практика 

Курс, оқу жылы, топ 2020-2021. 1401-18-9б 

Сабақ типі практика 

Сабақтың тақырыбы  Қалау түрлері және оны қолдану. 

Сабақтың мақсаты, 

міндеттері   

Студенттерге  тас қалаудың түрлерін мен 

технологиясы туралы түсіндіру, мәнін ашу 

- Қалау түрлерімен танысу 

- Қалау  технологиясын білу  

- Қалау сапасын бақылауды үйрену 

 

Оқу сабақтары барысында 

білім алушылар игеретін 

кәсіби біліктердің тізбесі: 

Тас қалаудың түрлері мен қалау технологиясы 

бойынша дағдыларын қалыптастыру.  

 

Бағалау критерийлері - Тас қалаудың түрлерін біледі 

- Қалау технологиясын және сапасын біледі  

- Қалаубарысында қауіпсіздік техникасын 

сақтайды 

Ресурстар Құрал-саймандар:Цемент,құм, кірпіш, тас 

материалдары, инвентарь, ерітінді 

араластырғыш, зертханалық конус, сатылар  

Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезені  Студенттерді түгелдеуе, дәрісхананың 

сабаққа дайындығын тексеру 

Студенттердің оқудағы 

белсенділігін арттыру 

/10мин/ 

 

Студенттердің оқудағы белсенділігін арттыру 

(5 минут)  /Суреттерге қарап тас қалау 

түрлерін және кірпіштің өлшемін талданыздар 
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Жаңа сабақты хабарлау/ 

Пратикалық 

тапсырмалармен жұмыс 

жасау   

/60мин/ 

 

 

 

 

 

Тас қалау — бұл белгілі бір тәртіпте салынған 
және қоспаның көмегімен монолитті массивке 
біріктірілген тастардан тұратын құрылым. 
Қалау өз салмағы мен оған сүйенген 
құрылымдық элементтерден, сонымен қатар, 
оған салынған жүктемелердің жүгін 
қабылдайды. 
Құрылыс өндірісінде қалаудың келесі 
түрлерін қолданады: 
- дұрыс емес қалыпқа ие жонылмаған табиғи 
тастардан кесек қалау,  
- дұрыс қалыптағы табиғи тастардан қалау; 
аралас (кірпішпен қапталған кесек қалау;  
- кірпішпен қапталған бетон тастардан қалау; 
жонылған тастармен қапталған кірпіштен);  
- кесек бетонды;  
- кірпіштік; 
- керамикалық тастардан;  
- бетоннан, кірпіштен немесе керамикалық 
тастардан жасалған жасанды ірі блоктардан; 
силикатты тастардан қалау; 
- кірпіштен немесе басқа материалдан 
жеңілдетілген қалау.. 
Қалаудың әдістері мен 

жүйелігі 

Кірпіш қалауын сыртқы 

бетінен бастайды. Кез 

келген конструкцияны 

және оның элементтерін 

(қабырғаларды, 

бағаналарды, жиектерді, 
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құлама жерлерді) таспен қалау, сонымен қатар 

конструкцияның тіреу бөлігінің астына 

кірпіштерді қалау қолданылатын байлау 

жүйесіне қарамастан нұқыма қыр 

қатарларымен бастайды және аяқтайды.  

Таспен қалап көтерген кезде мердігерлік, 

сатылай және аралас қалау әдістері 

қолданылады.  

Қабырғалар мен бұрыштарды қалау  

Бұрыштың келесі 

жағында қалау 

кезектесе салынатын 

бойлықтар мен нұқыма 

кірпіштерден тұрады. 

Ішкі қалауды екі үш 

төрттіктен бастайды 

және бұрыштың екі жағынан нұқыма 

кірпіштен жалғастырады; іргетасты 

бойлықпен жасайды.  

Екінші қатар – сыртқы қалауды екі үш 

төрттіктен бастайды. Сосын екі бойлық пен 

нұқыма кезектеседі. Бұрыштың келесі жағына 

бойлық пен нұқыманы жапсарластырады, 

бұдан кейін екі бойлықты нұқымамен 

кезектестіреді. Ішкі қалауды төменде 

орналасқан кірпіштерді матайтын екі үш 

төрттіктен бастап, беттік қалау сынды тәртіпте 

жалғастырады. 

Сыртқы қабырғалар 

қалауға байланысты 

келесі түрлерге бөлінеді:  

■ Қарапайым, 

күрделенген бөліктер 

сыртқы қабырға бетінің 

10% аспайтын алаңды 

алады;  
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■ Орта күрделіктегі, күрделенген бөліктер 

сыртқы қабырға бетінің 20% аспайтын алаңды 

алады;  

■ Күрделі, күрделенген бөліктер сыртқы 

қабырға бетінің 40% аспайтын алаңды алады;  

■ Аса күрделі, күрделенген бөліктер сыртқы 

қабырға бетінің 40% жоғары алаңын алады.  

Қасбеттегі готикалық қалаудың екі кірпішіне 

тең қабырға қалыңдығы келесі реттілікпен 

жасалады: сыртқы қалаудың бірінші қатары – 

кезектесетін нұқыма және бойлық кірпіштер, 

ішкі қалауда – нұқыма салынған кірпіштер, 

бойлықтан салынған іргеліктер; сыртқы 

қалаудың екінші қатары біріншісін 

қайталайды, тек қасбеттегі тік жапсарлар 

маталады. Ішкі қалауды сыртқысы сияқты 

жасайды, ал іргелікті – нұқымамен жүргізеді 

(17.3 сурет). 

Арматура арқылы 

кірпіш қалау 

Болат 

арматурасымен 

күшейтілген 

кірпіштер 

арасындағы 

тігістердегі ерітіндіге төселетін қалау 

арматуралық кірпіш конструкциясын 

білдіреді. Басу күшінің әрекетінен тігістегі 

арматура басылады және үйкеліс күшінің және 

ерітіндісіне жабысу күштерінің арқасында ол 

қалаумен бір бүтіндей жұмыс істейді. Бойлық 

және көлденең арматура қолданылады. 

Көлденең арматураны торлармен немесе жеке 

түтікшелермен орындайды. Түтікшелер 

қалауды басу кезінде пайда болатын көлденең 

тартпа күшін қабылдайды, майысу және 

созылу кезінде кірпіштің бұзылуына кедергі 
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келтіреді және осылайша қысылған элементтің 

салмақ түсетін қабілетін арттырады. 

Маңдайшаларды, 

арқаларды, құдықтарды 

қалау 
Аркалы бөгеттер, 

сонымен қатар, аркалар 

мен күмбездерді сыналы 

бөгеттерге ұқсас кезекте 

салады. Қатарлар арасындағы жапсарлар 

арканың төменгі беті мен қалаудың сыртқы 

бетін құрайтын қисық тізбекке перпендикуляр 

болуы қажет.  

Кірпіш құдықтарды 

жерасты 

коммуникацияларын төсеу 

кезінде салады. 

Құдықтарды 

тағайындамасына және 

мөлшеріне байланысты бір 

кірпіштен кем емес 

қалыңдықтағы қабырғамен 

дөңгелеу немесе тік бұрышты етіп қалайды. 

Құдықтарды қалау кезінде керамикалық 

кірпіш және цементті-әкті немесе цементті 

қоспа пайдаланылады.  

Тегістелген топырақ бойынша құдықты қалар 

алдында қалыңдығы 10-15 см бетон негіздеме 

салады. Бетон қоспаны салғаннан және ол 

қатқаннан кейін, негізде құдықтың белгілерін 

жасайды:  

■ Дөңгелек құдық үшін оның ортасы мен ішкі 

айналасын белгілейді;  

■ Тік бұрышты құдық үшін – көлденең және 

тік осін, қабырғалардың сыртқы және ішкі 

шеттерін белгілеп алады.  
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Қалау сапасына қойылатын талаптар 

қауіпсіздік техникасы 

ережелері  

Егер бес қатарды өлшеу 

кезінде биіктік 400 мм 

тең болса, онда бір 

қатардың биіктігі 400:5 = 

80 мм тең болады; 

кірпіш қалыңдығын алып тастағанда 

жапсардың орташа қалыңдығы 80 - 65 = 15 мм 

құрайды. Қабат биіктігінің шегінде кірпіш 

қалаудың көлденең жапсарларының 

қалыңдығы 12 мм, ал тік жапсарларда – 10 мм 

құрауы тиіс. Бұл жағдайда жеке тік 

жапсарлардың қалыңдығы 8 мм кем емес және 

15 мм артық болмауы керек, ал көлденең 

жапсарлар – 10 мм кем емес және 15 мм 

аспауы тиіс.  

Биіктігі 7 м асатын 

қабырғаларды қалау 

кезінде ғимарат 

периметрі бойынша 

төсеме түріндегі 

сыртқы мүліктік 

қорғаныш 

қалқаларын орнатады. Қалқалардың 

құрылысы кезінде келесі талаптар сақталады:  

■ Қалқалардың бірінші қатары жерден 6 м 

аспайтын биіктікте орнатылады және оны 

қабырға толық қаланғанға дейін қалдырады;  

■ Екінші қатар тұтас немесе 50 х 50 мм 

ұяшықты тор материалдардан дайындалады, 

бірінші қатардан 6-7 м орнатылады, сосын әр 

6-7 м сайын орнын ауыстырады.  

Қорғаныс қалқалары көкжиекке 20° көтеру 

бұрышына және 1,5 м кем емес енге ие болуы 

қажет. 
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Сабақтың нәтижесін шығару 

және рефлексия /15мин/ 

 

Кірпіш  қалау тхнологиясын тәжірибе түрінде  

көрсету. 

 
 

Үй тапсырмасы туралыақпа-

раттандыру/3мин/ 

И. И. Ищенко . «Тас және кірпіш қалау 

технологиясы», аударған Б. Әзірбаев. Алматы 

2001 ж. 73-бет 
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№ J00018  13.02.2023 ж. 

Ілік септік 

ТЛЕПОВА МАРЖАН НУРБАЕВНА                                                                                     

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы                                                                             

№18 жалпы білім беретін мектептің                                                                           

бастауыш сынып мұғалімі  

Бөлім: Табиғат құбылыстары 

Мұғалімнің  аты-жөні  

Күні:  

Сынып: 4 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Ілік септік 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

4.1.3.1 сұхбаттасының жасын, жай- күйін ескере отырып, белгілі 

бір тақырып аясында сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу 

Сабақтың мақсаты 

 
 сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысады; 

 зат есімді септеуді біледі. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдаст

ыру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

Өткен 

білімді 

еске түсіру 

  

10 мин 

 

 

 

 

 

 

Ынтымақтастық атмосферасын 

және өздеріне сенімділік 

қалыптастыру ширату 

жаттығулары арқылы жүреді.  

1.  «Санау» әдісімен топқа бөліп 

отырғызу.  

- 1,2,3,4-ке саналып,  топқа бірігіп 

отыра қалыңдар. 

- Топқа ат қойыңдар. 

- Топ басшысын сайлап, топ 

ережесін еске түсіріңдер. 

 Өткен сабаққа шолу, жаңа 

сабаққа кіріспе: 

А)Үй тапсырмасын тексеру. 

Ә) Сұрақ-жауап: 

Жаттығу 

жасайды. 

 

 

Топқа бірігеді. 

Топ басшысын 

сайлайды. 

Топ ережесін 

еске түсіреді. 

Тапсырма 

тексертеді. 

 

Тақырыпты, 

сабақ 

мақсатын 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ауызша 

мадақтау» 

әдісі: 

Жарайсың!  

Тамаша! 

Жақсы! 
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  - Өткен сабақта қандай тақырыпты 

өттік? 

-Атау септігінің сұрақтарын кім 

айтады? 

-Атау септігінің жалғаулары қандай? 

-Ілік септігінің сұрақтарын кім 

айтады? 

-Ілік септігінің сұрақтары қандай? 

-Бүгінгі сабақта да ілік септікті 

ажыратуға арналған тапсырмалар 

орындайтын боламыз. 

Сабақ мақсатын хабарлау. 

Оқушылар 

жауабын 

толықтырып

, әр 

қайсысына 

тиімді кері 

байланыс 

беріп отыру.  

Жаңа білім 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақ 

 (Ұ) 1-тапсырма - «Ашық 

микрофон» әдісі. 

41-жаттығу. 

Мәтінді тыңдап, үлгіге сай бір-біріңе 

жер сілкінісі болған жағдайда не 

істейтіндеріңді анықтауға 

бағытталған сұрақтар қойыңдар. 

42-жаттығу. 

Сөйлемдерді тыныс белгісін қойып, 

көшіріп жазыңдар. 

Ілік септігіндегі сөздерді табыңдар.  

Жаңартаудың, жаңбырдың 

Олардың сөйлемде қандай мүше 

болып тұрғанын айтыңдар. 

Ж: Тұрлаусыз мүше. 

Саралаудың «Тапсырма» тәсілі 

жүзеге асады.  

Кейбір оқушыға: 

- Ілік септігіне мысалдар келтір. 

 

Сергіту сәті: «Қаражорға» биі. 

 

(Т) 2-тапсырма - «Ойлан, жұптас, 

талқыла» әдісі.  

43-жаттығу. 

Мұз жарылып суға түсіп кеткен 

адамға қалай көмектесуге болады? 

Қасына баруға болмайды, өзің де 

түсіп кетуің мүмкін. Осындай 

жағдайда дұрыс болатын әрекеттерді 

Тапсырмамен 

жұмыс 

жасайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп  

сергиді. 

 

Тапсырма 

орындайды.  

Пікірін 

дәлелдейді. 

 

 

 

Дескриптор

:   

Мәтінді 

тыңдап, 

үлгіге сай  

диалогке 

түседі-

2балл. 

Сөйлемдерді 

тыныс 

белгісін 

қойып, 

қатесіз 

көшіріп  

жазады-

2балл. 

Ілік 

септігіндегі 

сөздерді 

анықтайды, 

қандай 

мүше болып 

тұрғанын 

айтады-

1балл. 

 

 

 

 

 

 

Қазақ тілі 

4 сынып 

оқулығы  

2-бөлім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

15 

 

 

 

 

 

 

жазыңдар. 

-Айқайлап үлкендерді көмекке 

шақыру. 

-Судағы адамға арқан немесе шаңғы 

таяғын лақтыру. 

44-жаттығу. 

Табиғаттағы қауіпті жағдайларда не 

істейтініңді ойланып, айтып 

беріңдер. 

  

Мұз 

жарылып 

суға түсіп 

кеткен 

адамға 

көмектесу 

жағдайын 

анықтайды-

1балл. 

Осындай 

жағдайда 

дұрыс 

болатын 

әрекеттерді 

жазады-

2балл. 

Табиғаттағы 

қауіпті 

жағдайларда 

не 

істейтініңді 

ойланып, 

айтып 

береді-

2балл. 

Қорытынды 

5 мин 

 

Кері байланыс - «Нысана» әдісі.  
- Сабақтан алған білімдерің жайлы 

пікірлерін жазыңдар.  

- - Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді 

бағалаңдар. 

Үй тапсырмасы: 45-жаттығу. 

Өзінің 

жұмысын  

бағалайды.  

Жазады. 

ҚБ 

қойылады. 

Интербел

-сенді 

тақта 
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№ J00019   13.02.2023 ж.                                                                                                                   

Темірбетон бұйымдарының өндірісі                                                                                        

КАМЫСБАЕВ ЕРМЕК БИРГЕБАЕВИЧ                                                                                    

Жамбыл облысы, Қаратау қаласы Талас ауданы,                                                   

Қаратау құрылыс-техникалық колледжісінің                                                           

Арнайы құрылыс пәндер оқытушысы 
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№ J00021    13.02.2023 ж. 

Сүзбеден жасалған ыстық тағамдар 

ТУЛЕНДИЕВА МАКБАЛ КАМБАРОВНА                                                                                  

 

Модуль /пән атауы   

Пән:  

ҚМмБНҚмҚС 

 

Педагог:  

Е. Камысбаев 

 

Оқу жылы:  02.03.2022 ж.        

курс:    IІ       топ: 1401-20-9б 

Сабақ  № 35 

Сабақ типі   

 

Жаңа сабақты (дәрісті) хабарлау 

Сабақтың 

тақырыбы 

Темірбетон бұйымдарының өндірісі. 

Сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары мен 

міндеттері 

Мақсаты:  

1. Ұғымды көзқарасты қалыптастыру.  

2. Темірбетон бұйымдарының өндірісі туралы жалпы 

түсінік.  

3. Ғылыми тілде белгілерді қолдана білу.  

4. Құрылыста қолданылатын темірбетон бұйымдарының 

дайындау әдістерін түсіндіру.  

5. Өз пәніне болашақ мамандығына деген ынтасын 

арттыру. 

 

Міндеті: 

1. Оқыту кезінде оқушылардың танымдық 

қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, 

жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту.  

2. Темірбетон бұйымдары өндірісінің, оның 

технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту. 

3. Оқушылардың ғылыми дүниетанымын, тұлғаның 

адамгершілік қасиетін, көзқарастары мен сенімін ояту.  

4. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды 

қалыптастыру, отан сүйгіштікке, еңбек сүйгіштікке, 
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ұжымдылыққа тәрбиелеу, адамгершілік рухани 

байлығын дамыту 

 

Оқу сабақтары 

барысында білім 

алушылар игеретін 

кәсіби біліктердің 

тізбесі 

Бетон мен болат арматураның бірігіп жұмыс істеуінің 

негізі – табиғи қасиеттерінің тиімді үйлесуі. Сәулет 

бөлігінің жобалардың басқа бөлімдерімен байланысын, 

қажетті техникалық құжаттаманың толықтығын 

қамтамасыз ете отырып, ғимараттар мен құрылыстарды 

жобалауға, жобалық ұсыныстар мен шешімдерді 

әзірлеуге қатысады, олардың техникалық 

тапсырмалармен, қолданыстағы стандарттарға 

сәйкестігін қамтамасыз ете отырып, жекелеген жобалау 

жұмыстарын орындайды. 

  

Бағалау 

критерийлері 

Бетондардың қасиеттері мен оларды дайындау 

технологиясын біледі, өндіріс барысында тиімді 

қолданады. 

 

Сабақты 

жабдықтау 

-Оқу-әдістемелік 

құрал-жабдықтар, 

анықтамалық 

әдебиеттер 

-Техникалық құрал-

дар, материалдар 

1. С.С Үдербаев «Құрылыс материалдары: қасиеттері 

және өндірілуі», «Тұмар»,2007ж 

2. С.Қ. Хамзин., Ф.Б. Әбдішүкір «Құрылыс 

материалдары», Астана, 2007ж 

3. К.А Бисенов, С.С Үдербаев., Г.С.Абиева «Құрылыс 

материалдары», Алматы 2008ж 

4. А.Кулибаев, У.Бишимбаев «Саулеттік материалтану», 

Алматы. 2006ж.    

 

Үлестірмелі материалдар, стикерлер, суреттер, түсті 

қағаздар, жұмыс дәптері, бейне роликтер, аудио таспа, 

презентация, смартфон және т.б. 

 

Интерактивті тақтаны қолдану арқылы электронды 

оқулық, презентация (слайд), бейнероликтер, оқу 

көрнеліктері. 

Сабақтың 

кезеңдері 

Сабақтың барысы /90 мин/ 
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Ұйымдастыру 

кезеңі 

/2 мин/ 

Студенттердің сабаққа қатысуын тексеру, дәрісхананың 

сабаққа дайындағын тексеру.  

А) Оқытушының студенттердің сәлемдесуі; 

Ә) Білімгерлердің сабаққа қатысуын тексеру; 

Б) Дәрісхананың тазалығына, сабаққа дайындығына 

назар аудару. 

 

Студенттердің 

оқудағы 

белсенділігін 

арттыру  

/10 мин/ 

Қызығушылықты ояту.   

Ой – қозғау стратегиясы.  
 

1 тапсырма.  «SINKUEIN» немесе бес жолды сөйлем 

құру.                  5 мин.   5 балл 

  

 

1. Бұл не? 

2. Ол қандай 

түрлерге бөлінеді? 

3. Қайда 

қолданылады? 

4. Пайдасы бар ма? 

5. Синоним. 

Мысалы: Смартфон 

1. Байланыс құралы  

2. Кнопкалы, сенсерлі 

3. Оқуда, күнделікті 

жағдайда және жұмыста 

4. Сөйлеу, есептеу, суретке 

түсіру 

5. Ноутбук, планшет, айпад 

 

Бетон  

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

 

Жаңа сабақты 

хабарлау/  

Практикалық 

тапсыр-малармен 

жұмыс жасау  /60 

мин/ 

Темірбетон  бұйымдарының  өндірісі. 

Жоспары: 

Бейне таспа - 02:02 мин.  

1. Темірбетон туралы түсінік.                                                                                       

2. Құрама темірбетон бұйымдарын өндірудің  негізгі 

схемалары мен әдістері.     

3. Темірбетон бұйымдарының түрлері.                                                                       
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2 тапсырма.  «Бірлік шеңбері» ойыны. Топ мүшелері 

қолдарына цилиндр тәріздес  жіпті алып, тақырыпқа 

байланысты бір сөз айтып келесі топтың білімгеріне 

лақтырады. Ол сол сөздің анықтамасын айтып келесі 

білімгерге береді.                     5 мин.      5 балл 

 

3 тапсырма. «Квест ойыны». Learnis бағдарламасы 

бойынша смартфонмен немесе компьютермен ойнау. 

Тікелей сілтеме: https://www.Learnis.ru/653542/  

5 мин 10 балл 

Сабақтың 

нәтижесін шығару 

және рефлексия /15 

мин/ 

4 тапсырма. «Бәрін білгім келеді».  Quizizz.com  

бағдарламасы бойынша смартфонмен немесе 

компьютермен сұрақтарға жауап беру.         6 мин           

10 балл 

https://quizizz.com/admin/quiz/62190a99039b9d001dc17f2a  

 

1.Темірбетон бұйымдары неше әдіспен өндіріледі 

1. 3+ 

2. 5 

3. 2 

2. Темірбетоннан жасалған аражабын арқалықтарын 

қандай кластық бетоннан жобалайды. 

1. В 30- В 35 және одан жоғары + 

2. В 7,5- В 15 

3. В 15- В 25 

3. Темірбетонды конструкцияларды дайындау үшін 

қандай бетон қолданылады 

1. Ауыр бетон+ 

2. Жеңіл бетон 

3. Ірі кеуекті бетон 

4. Бетон қоспаларын тасымалдау үшін пайдалынылатын 

көлік түрі  

1. Автобетон тасығыштар+ 

2. Автоцемент тасығыштар 

3. Автогудранаторлар 

5.Темірбетон ростверк қандай болуы мүмкін 

1. Құрама, монолитті+ 

2. Құрама 

https://www.learnis.ru/653542/
https://quizizz.com/admin/quiz/62190a99039b9d001dc17f2a
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3. Монолитті 

6. Мұздатқан кездегі бетонның аса беріктігі неге 

байланысты 

1. Бетон класына+ 

2. Бетон температурасына 

3. Бетонды жылыту 

7. Бетон жақсы жұмыс істейді 

1. Қысқанға+ 

2. Игенге 

3. Созғанға 

8. Темірбетон арақабырғаның қалыңдығы нешеге тең 

1. 120 мм+ 

2. 160 мм 

3. 80 мм 

9. Бетонның сығуға беріктігін анықтау үшін не 

қолданылады 

1. Қашқаров балғасын+ 

2. Кашкин балғасын 

3. Каспаров балғасын 

10. Арматураның класы жоғары болған сайын 

1. Айырылуға беріктігі жоғары+ 

2. Иілімділігі жоғары 

3. Жақсы пісіріледі 

11. Бетон қоспаларын дірілдету ұзақтылығының 

жетіспеуі неге әкеліп соқтырады 

1. Бетонның тығыз төселмеуіне+ 

2. Бетонның отыруына 

3. Оның қабатталуына 

12. Бетон қоспаларын тасымалдаған кездегі негізгі 

технологиялық шарты 

1. Оның біртектілігін сақтау+ 

2. Күн сәулесінен сақтандыру 

3. Атмосфералық жауын - шашыннан қорғау. 

 

«Қорытындылау».  Сабаққа жақсы қатысып, 

тапсырмаларды орындаған білімгерлерге жауап берген 

деңгейлеріне қарап житон беру арқылы бағалау. 
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Шығу парағы 

Өзін-өзі бағалау әдісі арқылы студенттер өздерін 

бағалайды.  

Бүгінгі сабақтан алған әсерлерін жазады.  

- бүгінгі сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? 

- сізге ұнаған кезең? 

- қиын болған тапсырма? 

- қандай жетістікке жеттіңіз? 

- не үйрендіңіз? 

- ұсыңыз, пікірлеріңіз!!! 

 

Үй тапсырмасы ту-

ралы ақпараттан-

дыру /3 мин/ 

 

Тапсырма: Құрылыста қолданылатын темірбетон 

бұйымдарына мәлімет жинақтау. Learnis бағдарламасы 

бойынша смартфонмен немесе компьютермен Квест 

ойынынан өтіп, бөлмеден шығу. Тікелей 

сілтеме:    https://www.Learnis.ru/655993/ 

Орнымыздан тұрайық. Сабаққа қатысқандарыңызға 

рахмет. 

 

https://www.learnis.ru/655993/
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Жамбыл облысы Талас ауданы                                                                                     

«Қаратау құрылыс-техникалық колледжі» КМҚК                                                                                                                                                                                           

Өндірістік оқыту шебері                                                                             

1.Жалпы 

мәліметтер:  

Курс, топ 

0508-19-9б 

3 курс 

Сабақтың түрі Алған білімді жинақтау,қорытындылау 

2. Мақсаты, 

міндеттері:  

Сүзбеден жасалған ыстық тағамдар айындау технологиясын 

меңгереді .технологиялық карта көрсетеді 

Сүзбеден әзірленген тағамдардың тағамдық құндылығы, 

тағамның құрамы, дайындау технологиясы, сапасына қойылатын 

талаптар, ұсыну ережесі, сақтау мерзімдері туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

 

3. Оқу-жаттығу 

процесінде білім 

алушылар 

меңгеретін күтілетін 

нәтижелер және 

(немесе) кәсіби 

дағдылар тізбесі 

 Сүзбеден жасалған ыстық тағамдар сұрыпталымын 

біледі,орындау тәртібін біледіі.өнімді даярлайды 

  

 

4. Қажетті ресурстар жұмыс дәптері, нұсқаулық-техникалык картасы .смартфон, т.б. 

Азық-түліктер:нан,сут,май,кептірілген нан 

ұнтағы,картоп,маргарин,пияз,сәбіз. 

Автор:Аспаздык,Г.Бесімбаева,Б.Бесімбаев 

5. Сабақтың барысы /90мин/ 

Ұйымдастыру кезеңі 

/2мин/ 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. Үш тілде амандасу, көңіл 

күйлерін сұрау, студенттердің сабаққа қатысуын тексеру, 

дәрісхананың сабаққа дайындағын тексеру 

Студенттердің 

оқудағы белсенділігін 

арттыру /10мин/ 

Сүзбенің тағамдық құндылығы қандай? (ақуыз (16,5%), май (18%-

ға дейін), органикалық қышқылдар (сүт қышқылы), минералдық 

заттар (кальций, фосфор), және А, В1, В2, С, РР дәрумендері). 

2. Сүзбені не үшін үккіштен өткізеді? (сіңімділігін арттыру үшін). 

3. Құрамындағы май мөлшері бойынша қандай сүзбе өндіріледі? 

(майлы, жартылай майлы, майсыз). 
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4. Сүзбеден дайындалатын салқын тағамдар? (сүт, кілегей, 

қаймақ, қант қосылған сүзбе). 

5. Тәтті ақ сүзбенің құрамы? (сүзбе, сары май, қант, мейіз, 

ванилин, бал, цукат, қаймақ, жұмыртқа, жаңғақ, жеміс-жидектер, 

какао, шоколад, цедра) 

 Жаңа сабақты 

хабарлау/  

Пратикалық тапсыр-

малармен жұмыс 

жасау  /60мин/ 

Сүзбеден әзірленген варениктер 

     Шұңғыл ыдысқа еленген ұнды, шикі жұмыртқа, құмшекер салып, сүт 

немесе су құйып, қамыр (ашытқысыз татымсыз) илейді. Қамыр жұмсақ, 

иілгіш болуы үшін, иленген қамырдың бетін жауып, 40 минутқа 

қалдырады. 

      Үстелге ұн сеуіп, дайын қамырды қалыңдығы 1,5-2 мм етіп, 

дөңгелектеп жазады. 

      Жазылған қамырды қалыпқа салып, бір-біріне арақашықтығын 4 см 

етіп, орталарына тартым (шар пішінді) салады да, жиектеріне шикі 

жұмыртқа немесе льезон жағады. Үстіне екінші жазылған қамырды 

салып, оқтаумен жабыстырады. 

      Қайнап жатқан тұзды суға салып, 3-5 минут, су бетіне қалқып 

шыққанша пісіреді. Сүзіп алып, сары май салынған ыдысқа салады. 

     Тартым: үгілген сүзбеге қант, шикі жұмыртқа қосып араластырады. 

     Ұсынарда жылытылған тарелкеге үйіп салып, сары май құйып береді. 

Қаймақты бөлек береді. Ұсыну температурасы – 650С. 

Жалқау варениктер 

     Үгілген сүзбеге шикі жұмыртқа, қант, ұн қосып, біркелкі масса 

болғанша араластырады. Ромб, төртбұрышты пішінге келтіріп 

қалыптайды да, үстіне ұн себеді. 

     Әзірленген жартылай фабрикаттарды қайнап жатқан тұзды суға 

салып, су бетіне қалқып шыққанға дейін, 4-5 минут пісіреді. Сүзіп алып, 

сары май салынған ыдысқа салады. 

     Ұсынарда жылытылған тарелкеге үйіп салып, сары май немесе 

маргарин құйып, қант сеуіп береді. Қаймақты бөлек береді. Ұсыну 

температурасы – 650С. 

Сүзбеден әзірленген құймақ (сырник) 

     Үгілген сүзбеге жұмыртқа, құмшекер, ванилин, тұз және бірігуі үшін,  

еленген бидай ұнын (түсін өзгертпей, шала қуыруға болады) қосып, 

біркелкі масса болғанша араластырады. Қалыңдығы 5-6 см етіп, шұжық 

пішінге келтіреді. Қалыңдығы 1,5 см етіп кесіп, дөңгелек жапырылған 

пішін береді де, ұнға аунатады. Қыздырылған майы бар табада екі 

бетіне қуырма қызыл қабық пайда болғанша қуырады да, толық 

дайындықты               2500С температурадағы ішкі пеште (5-6 минут) 

жеткізеді. 

Дайын құймақты ыстықтай сыбаға 2 данадан қаймақ, тәтті сүт, немесе 

тәтті тұздықтармен, қант сеуіп ұсынады. 

Сүзбеден дайындалған пудинг. 

Үгілген сүзбеге жұмыртқаның сары уызына езілген қант, жұмсартылған 

сары май, өңделген мейіз, ванилин, ұсақталған жаңғақ, еленген ұн (ұн 

немесе ұнтақ жарма) қосып араластырады. Оған бөлек ыдысқа 

көпіршітілген жұмыртқаның ақуызын жайлап қосып, араластырады. 
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Әзірленген массаны майланған, кепкен нан ұнтағы себілген қалыпқа 

салып, қаймақ жағып, ішкі пеште 25-35 минут қуырма қызыл қабық 

пайда болғанша қақтап пісіреді. 

Ұсынарда сыбаға кесектерге кесіп, ыстықтай тәтті, сүт, қаймақ 

тұздығымен немесе ерітілген сары май құйып ұсынады. 

Сүзбе-картоп пісірмесі 

Піскен картоп пен сүзбені үккіштен өткізіп, оған жұмыртқа, ұн, тұз 

қосып араластырады. Қалыпты қатты сары маймен майлап, кепкен нан 

ұнтағын себеді де, массаны салып, үстін тегістейді. Қаймақ жағып, ішкі 

пеште 2000С температурада 30-40 минут қақтап пісіреді. 

Ұсынарда қалыптан алып, тәрелкеге салады да, қаймақ салып береді. 

Сүзбеден әзірленген пісірме 

Үгілген сүзбеге бірігуі үшін, еленген бидай ұнын немесе ұнтақ жарма 

немесе қоймалжың ұнтақ ботқа, қант, жұмыртқа, ванилин, мейіз, цукат, 

лимон немесе мандарин цедрасын қосып араластырады. Майланған, 

кепкен нан ұнтағы себілген қалыпқа салып, үстін тегістеп, қаймақ 

жағып, бетіне өрнек салып, ішкі пеште қызыл қабық пайда болғанша 

қақтап пісіреді. 

Ұсынарда сыбаға кесектерге кесіп, тәрелкеге салып, тәтті немесе қаймақ 

тұздығын құйып береді 

Сәбіз қосылған құймақ 

         Сәбізді үккіштен өткізіп, май қосып, суда бөктіреді. Оған үздіксіз 

араластыра себелеп ұнтақ жарма қосып, қоюланғанша пісіреді. 40-500С 

–қа дейін салқындатып, шикі жұмыртқа, үгілген сүзбе, қант, 3/2 ұн 

қосып араластырады. Пішінге келтіріп, ұнға аунатып, қызыл қабық 

болғанша екі бетінен қуырады. Толық дайындықты ішкі пеште 

жеткізеді. 

            Сүзбеден әзірленген тағамдардың сапасына қойылатын талаптар 

және сақтау мерзімдері 

Жартылай фабрикаттар мен салқын сүзбе тағамдарын 0-60С 

температурада, варениктер, құймақтар, сүздеден әзірленген 

құймақшаны - 35 минут, пудингті-30 минут, пісірмені-1 сағат сақтайды. 

Сүзбе мен сүзбе массасын салқын жерде, қақпағы жабық 

тотықтанбайтын немесе шыны ыдыстарда, 150С температурада, 6-24 

сағат сақтайд 

Сабақтың нәтижесін 

шығару және 

рефлексия /15мин/ 

1. Сүзбеден дайындалатын ыстық тағамдар? (вареник, құймақ (сырник), 

пудинг). 

2. Варениктер үшін қолданылатын қамыр түрі? (ашытқысыз, татымсыз). 

3. Варениктің қамырының құрамы? (ұн, шикі жұмыртқа, қант, сүт) 

4. Вареник үшін жасалған қамыр қабатының қалыңдығы? (1,5-2 см). 

5. Жалқау варениктердің ақ сүзбе қосылған варениктерден 

айырмашылығы? (дайындау технологиясында). 

6. Жалқау варениктің пішіні? (ромб, төртбұрышты). 

7. Жалқау варениктің пісіру уақыты? (4-5 минут). 

8. Сүзбеден әзірленген құймақтың құрамы? (сүзбе, жұмыртқа, ұн немесе 

ұнтақ жарма, қант). 

9. Сүзбеден әзірленген құймаққа ұнды не үшін қосады? (бірігуі үшін). 

10. Сүзбеден әзірленген құймақтың пішіні? (домалақ-жапырылған). 
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11. Сүзбеден әзірленген құймақтың аунатпасы? (ұн). 

12. Пісірме» пісірілетін қалыпты қалай әзірлейді? (маймен және кепкен 

нан ұнтағын себеді). 

13. Сүзбеден әзірленген құймақтың қақтап пісіру температурасы? 

(2500С). 

14. Сүзбеден әзірленген құймақты қандай тұздықпен ұсынады? (тәтті 

тұздықпен). 

      

Үй тапсырмасы ту-

ралы ақпараттандыру 

/3мин/ 

 

Сүзбеден жасалған ыстық тағамдар технологиясын көрсету 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ J00024    13.02.202 
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КАРАСАЕВА СВЕТЛАНА СУЛТАНСИХОВНА                                                                                

Ақтөбе облысы Хромтау ауданы                                                                                      

Табантал орта мектебінің                                                                                        

биология пәні мұғалімі 

№ «Табантал орта мектебі» КММ  

Бөлім Бөліп шығару  

Педагогтың 

аты-жөні 

Карасаева Светлана Султансиховна  

Күні  25.11.2022ж 

Сынып: 8 Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

Терінің маңызы, құрылысы мен қызметі. Тер бөлінудің реттелуі 

Осы сабақта 

қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.1.5.3 терінің құрылысы мен оның бөліп шығарудағы маңызын 

сипаттау  

Сабақтың  

мақсаты  

1. Терінің құрылысы мен оның бөліп шығарудағы маңызын 

сипаттау 

2. Тер қабаттары мен қызметтерін анықтау (ЕББҚ)  

Бағалау 

критерийі  

- Терінің құрылысы мен оның бөліп шығарудағы маңызын 

сипаттайды 

- Тер қабаттары мен қызметтерін анықтайды (ЕББҚ) 

Ойлау дағдысы 

деңгейлері 

Білу, түсіну. Қолдану 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурс 

тар  

Басы 

5 мин 
Ұйымдастыру 

кезеңі: Амандасу. 

Түгендеу. 

Психологиялық 

ахуал 

қалыптастыру  

Эмоционалды 

Мұғаліммен 

амандасады, 

шағын топтар  

бір – біріне 

бүгінгі сабаққа 

сәттілік тілеп, 

тілек айтады 

«Үш 

шапалақ» 

әдісі 

 

 

 

 

презента

ция  

стикерле

р 
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көңіл-күй."Қуаныш 

шеңбері" 

стратегиясын 

қолдана отырып, 

коллаборативті 

ортаны құру.  

М: Оқушылар бір-

біріңізге бұрылып, 

жақсы сөз-тілек 

айтыңыз (сізге 

денсаулық тілеймін, 

сізге тілегім 

келеді...)- Жақсы 

сөздерді естігенде не 

сезіндіңіз? - Көңіл-

күйіңізді көтеріп, 

көңіл-күйіңізді 

көрсетіңіз: 

 

 

 

 

 

 

«Суреттегі  

фрагменттер» әдісі 
бойынша 3 топқа 

бөлу. Оқушыларға 

суреттің 

фрагменттері 

беріледі, әрқайсысы 

осы суреттің басқа 

бөліктері бар 

оқушыларды табуы 

керек. Оқушылар 

осы суреттер 

бойынша топтарға 

бөлінеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

суреттердің 

фрагменттерін 

табу арқылы, 

топтарға 

бөлінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мадақта

у»  әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суретте

р 
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Жаңа сабаққа 

кіріспе 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ортасы 

25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұжымдық жұмыс  

«Броундық 

қозғалыс» әдісі  

Сынып ішіне 

тақырыпқа қатысты 

мәліметтер мен 

суреттер 

орналастырылады. 

Оқушылар бүкіл 

сынып ішінде 

қозғала жүріп, 

берілген 

жұмбақтарды 

шешімін тауып, сол 

жерден сурет немесе 

мәлімет жазылған 

қима қағаздарды таба 

отырып, жаңа 

сабақтың тақырыбын 

анықтайды. 

 

Презентация арқылы 

жаңа сабақ 

түсіндіріледі. 

(Топтық жұмыс)  

Тапсырма 1. 

1.1. «DEAL» әдісі. 

Әр топқа мәтін 

таратылады. 

D- Describe- баяндау, 

сипаттау 

E- Explain- түсіндіру 

A- Anallyse-талдау 

L-Links-байланыс , 

қорытынды. 

 

Оқушылар 

берілген 

сауалдарға 

жауап беріп, 

жаңа сабаққа 

кіріспе жасайды 

 

 

 

 

Жаңа сабақ 

бойынша 

ақпараттармен 

танысады. 

Сабақта 

белсенділік 

танытады. 

 

 

 

 

 

Әр топ 

оқушылары 

өздеріне 

берілген мәтінді 

«DЕAL» әдісі 

арқылы 

талқылап, 

талдайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Смайли

к» әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лайк,ди

злайк» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипт

ор 

Білім 

алушылар: 

-Терінің 

қабаттары

интербе

лсенді 

тақта, 

оқулық, 

суреттер

, 

мәлімет

тер, 

стикерле

р  
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1-топ: Терінің 

құрлысы 

2-топ: Терінің 

қызметі 

3-топ: Бөліп 

шығарудағы маңызы  

 

1.1. «Концептуалд

ы кесте» әдісі 

Жетіспейтін 

элементтерді жазып, 

кестені толтырыңдар 

 

Тері 

қаба

ты  

Элементтер Қы

зме

ті 

 Мүйізденге

н өлі 

жасушалар 

 

 Тірі 

жасушалар 

 

 Меланин  

 Капилляр 

лар 

 

 Тығыз 

талшықтар 

 

 Бұлшық ет 

талшық 

тары 

 

 Рецептор 

лар 

 

 Май 

бездері 

 

 Тер бездері  

 Май 

жасуша 

лары 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

терінің қабаты 

мен қызметін 

анықтай 

отырып, кестені 

толтырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н 

анықтайды 

 

-Терінің 

қызметтері

н 

анықтайды 

 

 

 

 

 

 

 

кесте 
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 (Жұптық жұмыс) 

Тапсырма 2. 

«Сәйкестендіру» 

әдісі 

2.1) Кестені 

толтырыңыз 

Терінің 

қызметі 

Анықтамасы 

Қор жинау 

қызметі 

Май 

жасұнықта 

энергетикалы

қ қор 

сақталады 

Қорғаныш 

қызметі 

Тері оттекті 

сіңіріп, 

көмірқышқыл 

газын бөліп 

шығарады 

Тыныс алу 

қызметі 

Денені 

температуран

ың өзгеруінен 

қорғайды 

Бөліп шығару 

қызметі 

Тер арқылы 

су, аммиак, 

несепнәр, 

минералды 

тұздар және 

т.б. заттар 

шығарылады 

Термореттелу 

қызметі 

Тері ағзаны 

сыртқы 

әсерден 

қорғайға 

бейімдел ген 

 

2.2) Терінің  

құрылысын сипаттау. 

Оқушылар 

терінің 

қызметтерін 

анықтай 

отырып, 

сәйкестендіреді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

суреттен І 

белгісін және 3 

санын 

анықтайды және 

оларды 

сипаттайды.   

Дескрипт

ор 

Білім 

алушылар: 

-Терінің 

қызметтері

н 

анықтайды 

-Терінің 

қызметтері

н 

сәйкестенд

іреді 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипт

ор 

Білім 

алушылар: 

-Тері 

қабатын 

анықтайды 

 

-Терінің 

құрылысы

н 

сипаттайд

ы  

Қалыпта

стыруш

ы 

бағалау 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терінің 

құрылыс

ының 

суреті  
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Суреттен І 

белгісімен және 3 

санымен белгіленген 

терінің құрылысын 

анықтаңыз және 

сипаттаңыз. 

І_________________

______________ 

3_________________

____________ 

 

 ФС (Жеке жұмыс) 

Тапсырма 3. 

Логикалық 

сұрақтар: 

3.1)Көп жаттығатын 

және соның 

салдарынан жиі 

терлейтін адамдарда 

физикалық жүктеме 

кезінде терлеу 

ертерек басталады. 

Олардың денесі 

қызып кету 

сигналдарын тезірек 

"таниды" және тер 

шығару реакциясын 

бастайды.  

 

Не себепті деп 

ойлайсыз?_________

__________________ 

(Мұның бәрі 

адамның әрі қарай 

жұмыс істеуі және 

өзін жақсы сезінуі 

үшін) 

 

3.2)Дене 

 

Оқушылар өз 

жауаптарын 

дәлелді түрде 

ұсынады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дұрыс 

жауапқа 

антисепти

к беріледі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логикал

ық 

сұрақтар  
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температурасын 

реттеуден басқа, тер 

біздің денеміздің 

саулығы үшін 

көптеген басқа 

маңызды 

функцияларды 

орындайды. 

Сонымен, тердің 

құрамында 

антибиотикалық 

пептидтер тобына 

жататын 

дермицидин заты 

бар.  

Оның қызметі 

қандай? 

__________________

__________________

__ 

(Ол терідегі 

бактериялардың 

өсуін реттейді және 

тіпті кейбір жұқпалы 

аурулармен күресуге 

көмектеседі)  

 

     

Тапсырма №4.  

(ЕББҚ).  

Тұжырымдамалард

ың шындық немесе 

жалған екенін 

анықтаңыз. 

    

Тұжырым Шынды

қ 

Жалға

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

тұжырымдамала

рдың шындық 

немесе жалған 

екенін анықтай 

отырып, өз 

жауаптарын 

кестеде 

белгілейді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кесте 
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Тері-

сүтқоректілер 

денесінің 

сыртқы 

жамылғысы 

+  

Тері 5 

қабаттан 

тұрады 

 + 

Сыртқы 

қабаты дерма 
 + 

Ағза теріасты 

май қабатын 

жылуоқшаулағ

ыш ретінде 

пайдалана ды. 

+  

Эпидермис те 

жасуша 

құрамында 

хлорофилл 

пигменті 

болады 

 + 

Әрбір адамда 

«саусақ  

іздері» әртүрлі 

болады 

+  

            

Сабақтыңсоңы 

5 мин 
Рефлексия  

«Бес саусақ» әдісі 

 

 

Үйге тапсырма: 

 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары 

мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс 

жасайды. 

  

12.02.2023 ж.   № І00067 
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Методический прием «Отсроченная отгадка»  

на уроках русского языка и литературы 

ИСЛАМОВА САХИНУР АРКИНОВНА 

учитель русского языка и литературы 

КГУ «Средняя школа им. А.Кастеева с дошкольным мини-центром» 

Панфиловский район Жетысуский область 

 

Какие способы начать урок интересно есть в арсенале современного учителя? 

Какие приемыследует применить, чтобы с первых минут захватить внимание 

учащихся, создать условия для активизации их мыслительной деятельности? У 

каждого педагога свой ответ на эти вопросы. И выбор приемов зависит не 

только от мастерства учителя, его осведомленности в разных областях знаний, 

но и от класса, темы, уровня мотивации обучающихся. 

В книге А.Гина «Приемы педагогической техники» есть и &quot;Отсроченная 

отгадка&quot;. Использование этого приема на уроках вызывает неизменный 

интерес учеников. Предлагаю ресурсы для использования приема «Отсроченная 

отгадка» к урокам на определенные темы. 

На первых уроках литературы в начале учебного года мы говорим с учениками 

о книгах, пользе чтения. Такие уроки можно начать, используя указанный 

прием. 

1. Однажды И.Бродского спросили: «Благодаря чему вы добились таких 

успехов?» (Иосиф Бродский за свою жизнь преподавал в общей сложности в 

шести американских и британских университетах), на что последовал ответ… 

• Что ответил поэт, которого при жизни (единственного!) назвали гением? 

Ответ И.Бродского: «Книги». B наше время, многие смеются над выражением: 

«Книга – лучший подарок», а следовало бы – читать.[1] 

2. «Они здесь - ожидающие, молчаливые. Они не толпятся, не требуют, не 

напоминают. Будто погруженные в сон, безмолвно стоят они вдоль стены, но 

имя каждой смотрит на тебя подобно отверстому оку. Когда ты пробегаешь по 

ним взглядом, касаешься руками, они не кричат тебе умоляюще вслед, не рвутся 

вперед. Они не просят. Они ждут, когда ты откроешься им сам, и 

лишь тогда они открываются тебе. Сначала тишина: вокруг нас, внутри нас. И 

наконец, ты готов принять их - вечером, отринув заботы, днем, устав от людей, 

утром, очнувшись отсновидений...» 

• О чем пишет австрийский журналист драматург и писатель Стефан Цвейг в 
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своем очерке? 

Ответ. Он пишет о книгах (очерк «Благодарность книгам»). .[2] 

3. Наверняка, у вас есть книги, дочитать которые вы не успеваете и 

откладываете это дело. Но, оказывается, есть такие книги, которые заставят вас 

читать, не позволяя отложить недочитанную книгу на долгий срок. Один 

издательский дом в Аргентине представил оригинальную концепцию книги с 

интересным форматом, называемым «Книга, которая не может ждать». 

• Как вы думаете, что придумали аргентинские издатели, чтобы люди 

стремились быстрее дочитывать книги, которые они начали читать? 

Ответ. Аргентинский издательский дом представил оригинальную концепцию 

книги с интересным форматом, называемым «Книга, которая не может ждать». 

Такая книга напечатана чернилами, которые исчезают через 2 месяца после 

того, как вы впервые открыли книгу. Книга упакована в пластиковую обертку. 

Как только вы ее сняли и отрыли книгу, чернила начинают стареть. И через 60 

дней читателям ничего не остается, как смотреть на обертку и пустые 

страницы. Чернила в книге реагируют с солнечным светом и воздухом и 

постепенно исчезают. Поэтому такую книгу не стоит откладывать в долгий 

ящик. .[3] 

4. В биографическом романе Ирвинга Стоуна «Моряк в седле», есть строки: 

«Лондон часто говорил, что не знал детства. Бедность шла по пятам, самые 

ранние воспоминания были отравлены ею... Но однажды пришел день, когда 

маленкький Джек сделал великое открытие... 

На долю будущего писателя выпали тяжкие испытания, когда он мучался, не 

находя себе места; его ждали поражения, его презирали... но никогда уж больше 

с того дня он не был одинок». 

• Что же произошло в тот день? 

Ответ. «...маленкький Джек сделал великое открытие: на свете есть Оклендская 

публичная библиотека Вот уже пять лет как он умел читать, а попалось ему за 

это время всего пять настоящих книг. Все прочее составляли зачитанные 

грошовые бульварные романы и газеты – на фермах ничего лучшего не было. 

Мальчик смутно чувствовал, что есть другие, еще более 

прекрасные книги, но как их получить? Ему и не снилось, что на белом свете 

существует публичная библиотека – дом, где хранятся тысячи книг, и любую 

можно прочесть бесплатно, только спроси. Джек считал, что его духовное 

рождение произошло в ту минуту, когда с шапкой в руках он, не веря своим 

глазам, остановился в дверях деревянного здания библиотеки. 

Неужели на земле может быть столько книжек?..» .[4] 

Урок о роли изобразительно-выразительных средств и их воздействие на 
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чувства человека можно начать современной притчей. 

Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой возле 

его ног и табличкой «Я слепой, пожалуйста, помогите!». 

Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у которого 

было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без 

его разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому 

человеку и ушел. Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и денег. 

Слепой узнал его по шагам и спросил, не он ли был тот человек, что переписал 

табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил: «Ничего 

такого, что было бы неправдой. Я просто написал ее немного по- 

другому». Он улыбнулся и ушел. 

Как бы вы изменили надпись на табличке, чтобы достичь такого результата? 

Ответ: «Новая надпись на табличке была такая: «Придет весна, а я ее не 

увижу». [5] 

На уроках литературы мы довольно часто говорим о ситуации нравственного 

выбора, в которой оказывается персонаж. Предлагаю возможный вариант 

вступительной части урока по данной теме . Однажды мудрый старец увидел 

змею, гибнущую в огне, и вытащил её из пламени. Змея сразу 

же укусила его, вызвав нестерпимую боль. Старец отбросил змею, и она снова 

упала в огонь.Тогда старец схватил металлический шест, вытащил змею из 

пламени и вновь спас ей жизнь. Один из учеников, наблюдавших за этим, 

почтительно обратился к нему, &quot;Эта змея укусила тебя, 

почему ты по-прежнему пытаешься спасти её?&quot; 

• Что ответил мудрец? 

Ответ мудрого старца: «Натура рептилий - кусать, но это не должно менять мою 

натуру - помогать. Не меняйте своей сущности только потому, что кто-то ранил 

вас. Не теряйте своего доброго сердца, но научитесь принимать меры 

предосторожности». [6] 

На уроках русского языка предлагаю отсроченные отгадки, связанные с 

грамматическими и лексическими темами уроков (разделов). 

На одном из уроков раздела «Изобретения» знакомлю учеников с современной 

притчей о пользе вещей. 

Ученики расскажут о пользе изобретения телеграфа, поезда и телефона. А вот 

чему могут научить человека эти изобретения? Этот вопрос многих заставит 

задуматься. Итак, притча о пользе вещей. 

Однажды Мастер рассказывал, что любая вещь может чему-нибудь научить 

человека. Один человек спросил: «А разве могут чему-то научить человека 

такие вещи как, например, телефон, поезд или телеграф?» 
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• Что ответил мастер? Почему у вас получились разные ответы? 

Ответ мастера: «Телефон учит тому, что всё, сказанное человеком, может быть 

услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что опоздав всего на минуту, 

можно опоздать насовсем. Телеграф - тому, что за каждое слово нужно быть 

готовым заплатить». 

Тема раздела: «Мир природы. Животные» 

- А что бы произошло со всеми нами, если бы в нас исчезла жадность, зависть, 

корыстолюбие, подлость, а остались только верность, преданность, способность 

искренне бескорыстно дружить и беззаветно любить? - спросил маленький 

мальчик. 

• Как бы вы ответили на этот вопрос? 

Ответ, который услышал мальчик: «У нас выросла бы шерсть, отрос хвост, и мы 

стали бы собаками». [7] 

Тема раздела «Научные открытия и технологии» 

Задуматься о роли технологий в жизни человека поможет притча. 

Человек пришел устраиваться дворником в компанию «Microsoft». В отделе 

кадров провели собеседование и сообщили: 

— Поздравляем, Вы приняты. Оставьте ваш e-mail – мы уведомим вас о графике 

работы. 

— Вообще-то, у меня даже компьютера нет, – признался человек, – а e-mail и 

подавно. 

— К сожалению, тогда мы не можем трудоустроить вас. Вас виртуально нет, а 

оперативная связь 

со всеми сотрудниками «Microsoft» по e-mail и согласование эффективной 

командной работы – ключевой вопрос в нашей компании. 

Делать нечего, человек ушел и стал размышлять, как можно заработать деньги 

на компьютер. В кармане — $30. Он купил у фермера 10 кг яблок, вышел на 

оживлённую улицу и продал эти «вкусные и полезные эко-продукты». За 

несколько часов его стартовый капитал увеличился в 10 раз. И человек 

понял, что можно прожить и без работодателя.т Прошло время, человек купил 

автомобиль, открыл сначала маленький бутик, затем магазин, а 

через 5 лет он – стал владельцем сети супермаркетов. И вот он пришел 

застраховать свой бизнес, а страховой агент попросил его оставить свой e-mail 

для выгодных предложений. Наш бизнесмен, как и много лет назад, отвечает, 

что нет у него ни e-mail, ни компьютера. 

– Просто поразительно! – удивляется страховщик, – такой огромный бизнес – и 

даже нет личного компьютера! Чего бы вы добились, если бы он у вас был?! 

• Что ответил бизнесмен? 
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Ответ бизнесмена: «Тогда я стал бы дворником компании «Microsoft». [8] 

Урок о роли знаков препинания или о видах предложений по цели 

высказывания можно начать так. 

1. «Катастрофа» - так называлась статья о крушении поезда, которую молодой 

журналист принес редактору на правку. Тот, не изменив в статье ни слова, 

сделал так, что полиция начала расследование происшествия. 

• Что сделал редактор? 

Ответ. В конце заголовка редактор добавил знак вопроса. [9] 

2. Предельно лаконичным оказался обмен посланиями между писателем 

Виктором Гюго и издательством «Херст и Блоккет» в 1862 году. Писатель был в 

отпуске и, интересуясь, как расходится его книга «Отверженные», отправил 

издателям своё короткое послание. Каков вопрос — таков ответ. Виктор Гюго 

получил такой же лаконичный ответ. 

• Что было в этих посланиях? 

Текст письма Виктора Гюго выглядел так: «?». Ответ издателя: «!» 

Раздел «Молодежная культура» Послушайте высказывание о молодом 

поколении: «Я утратил всякие надежды относительно 

будущего моей страны, если сегодняшняя молодежь возьмет в свои руки бразды 

правления, ибо эта молодежь невыносима, несдержанна, просто ужасна». 

• Кто мог так отозваться о молодом поколении? В какое время были сказаны эти 

слова? 

Ответ. Авторство этих слов приписывается Гесиоду, древнегреческому поэту, 

жившему в VIII—VII вв. до н. э. 

Грамматическая тема «Обособленные определения» 

Путешественник во время пути, попав в опасность, написал клятву: «В случае 

спасения обязуюсь 

поставить статую золотую, пику держащую». Однако, когда опасность 

миновала, тратить деньги на золото для статуи ему не захотелось и он внес 

изменения в текст клятвы. 

• Какие изменения он внес в текст клятвы, чтобы понести минимальные 

расходы? 

Ответ (версии) учащиеся уточнят в конце урока: «Ему на помощь пришла 

запятая». Что же помогло путешественнику сократить свои расходы на статую в 

несколько раз? Эту задачу легко решить, усвоив грамматическую тему. 

Ответ. Необходимо всего лишь переставить запятую в тексте клятвы: «В случае 

спасения обязуюсь поставить статую, золотую пику держащую». 

Раздел «Проблемы социальной защиты бездомных граждан» 

Первый урок по теме этого раздела я начинаю с фрагмента из книги 
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М.Гаспарова «Занимательная Греция». 

«Анахарсис, восьмой при семи мудрецах, был скиф... Этот Анахарсис, говорят, 

ездил в Грецию, был учеником Солона и своею мудростью вызывал всеобщее 

удивление… Грекам казалось смешно, что скиф занимается греческой 

мудростью. Смеялись, что он, варвар, вздумал учить 

мудрости греков; он сказал: «Привозным скифским хлебом вы довольны; чем 

же хуже скифская мудрость?» Смеялись: «У вас нет даже домов, одни кибитки; 

как же можешь ты судить о порядке в доме, а тем более — в государстве?» 

Анахарсис отвечал: «Разве дом — это стены? Дом — 

это…» 

• Предложите ученикам продолжить это предложение, затем прослушайте 

ответы учащихся, а в конце урока предложите авторский вариант. 

Ответ. «Дом — это люди; а где они живут лучше, можно и поспорить». [10] 

В заключение хотелось бы сказать, что источниками для формулировки 

«отсроченной отгадки» являются художественные и научно-популярные книги, 

статьи в журналах, телевизионые передачи, 

викторины и, конечно, интернет-ресурсы. В данной публикации представлена 

лишь малая часть материала, который можно использовать на уроках с целью 

подведения к определенной теме, повышения интереса учащихся к предмету, 

расширения их кругозора. 
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Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың  

коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру 

 

БАГАЕВА ЖАНИЛКАН АБДУВАЛИЕВНА                                                                                  

Жетісу облысы Панфилов ауданы Алтыүй ауылы                                            

«Әбілхан Қастеев атындағы орта мектеп МДШО» КММ                                               

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Қазіргі педагогикада білім беру процесіне қатысушылар арасындағы қарым-

қатынас мәселесін шешу маңызды рөл атқарады. 

ХХІ ғасырдағы оқушылардың көпшілігі, өкінішке орай, түсініксіз, бір буынды 

лексикаға ие. Олардың көпшілігі сабақтарда белсенділік танытпайды, 

оқушылар қарым-қатынас жасай алмайды және сабақ барысында өз ойларын 

сауатты жеткізе алмайды. Мұғалім әр сабақта осындай жағдайға тап болуы 

мүмкін. 

Оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту 

өзекті мәселе болып табылады, өйткені олардың қалыптасу дәрежесі мектеп 

оқушыларын оқытудың тиімділігіне ғана емес, сонымен бірге олардың 

әлеуметтенуі мен тұтастай тұлғаның дамуына да әсер етеді. 

Қоғам белсенді коммуникативті тұлғаға сұранысқа ие, ол басқа адамдармен 

қарым-қатынаста және әлемді түсінуде көрінеді. Коммуникативтік 

құзыреттіліктерді жоғары деңгейде меңгеру әр түрлі іс-әрекетте басқа 

адамдармен тиімді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

Коммуникативтік-диалогтық іс-әрекет технологиясының әдістері мен тәсілдерін 

қолдана отырып, коммуникативтік құзыреттілікті дамыту бойынша 

педагогтердің мақсатты жүйелі жұмысының арқасында білім алушылардың 

үлгерімінде белгілі бір нәтижелерге қол жеткізіледі, олардың сабақта және 

сабақтан тыс уақытта белсенділігі артады. Көпшілік тақырыпқа тұрақты 

қызығушылық танытады. Балалар сабаққа қуана барады, әртүрлі деңгейдегі 

жаттығуларды, шығармашылық тапсырмаларды, жобаларды орындайды, 

диалогтар мен монологтарды өз бетінше жасайды. Балалар эссе жазудан, өз 

ойларын айтудан, қиялданудан, өз көзқарастарын қорғаудан, жұпта, топтарда 

сәтті жұмыс істеуден қорықпайды, жадынамаларды шебер қолданады және 

алгоритм бойынша әрекеттерді орындайды. 

Мұғалім мен білім алушылар арасында ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл 

атмосферасы құрылады: 
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-оқытудың, көрнекіліктің эмоционалды-қанық, ойын және түрлі ойын-сауық 

тәсілдерін қолдану; 

- мұғалімнің оқушының жетістіктерін мақтауы және мойындауы оған қанағат 

сезімін тудырады, әрі қарай жұмысқа оң көзқараспен қарауға ықпал етеді; 

- зерттелетін материалдың әртүрлілігі, жұмыс формалары мен әдістері 

оқушының зейінін, белсенділігін арттырады, жағымды эмоционалды тон 

жасайды және оның сөйлеу жұмысына қызығушылық танытуға мүмкіндік 

береді; 

- білім мен дағдылардың маңыздылығын көрсету, осы білім қажет болған 

жағдайларда пәнді білмеудің "күлкілі әсерін" пайдалану (оқушылар осы немесе 

басқа тақырыпты не үшін оқып жатқанын, бұл білім күнделікті өмірде не үшін 

қажет екенін түсінуі тиіс); 

- балалардың мүмкіндіктеріне сәйкес келетін тапсырмаларды таңдау және 

тапсырманы орындау үшін қажетті көмек көрсету, бұл оқу іс-әрекетінде сәттілік 

пен еркіндікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді; 

- балалардың жеке тәжірибесін ұйымдастыру және қолдау, өмірлік жағдайларға 

ұқсастықтарды пайдалану; 

-белгілі және белгісіз арасындағы қайшылықтарды құру, мұғалім оқушыларға 

проблемалық жағдай туғызған кезде ішінара іздеу немесе эвристикалық оқыту 

әдісін белсенді қолдану пәнді оқуға деген қызығушылықты дамытуға ықпал 

етеді. 

Коммуникативтік-диалогтық технологияларға сын тұрғысынан ойлауды дамыту 

технологиясы және диалогтық технология жатады. 

Бұл әдістерді қолдану келесі дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді: мазмұны 

бойынша сұрақтарға жауап беру; мәтінді талқылауға бағытталған сұрақтарға 

жауап беру; мәтінде ұсынылған пікірді растауды табу; мәтіннен анық түрде 

берілген ақпаратты алу; мәтіннен анық емес түрде берілген ақпаратты алу; өз 

пікірін білдіру. 

Сонымен қатар, білім алушылар шешілетін мәселені жан-жақты талқылау 

қажеттілігін дамытады, сыни ойлау, коммуникативті құзыреттілігі және 

мәдениеті дамиды. 

Осылайша, білім алушылардың негізгі құзыреттерін қалыптастыра отырып, біз 

өмір сүре алатын адамды дайындауға қоғамдық тапсырысты орындаймыз. 
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 15 мин 

№ J00038   14.02.2023 ж. 

Сатып алу –сату шарты 

ИБРАИМОВ ГАНИ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы                                                                                       

Қаратау құрылыс-техникалық колледжісінің                                                                           

арнайы пәндер оқытушысы 

 

 

 

                                   

 

 

                                          

                                                              

 

 

                                   

15 мин 

 

 

 

  

 

а) сатушының құқықтары  мен міндеттері 

құқығы:  туардың бағасы бойынша ақы 

төлеуді талап ету 

міндеті: 

тауарды беру 

б) сатып алушының  құқықтары мен міндеттері 

құқығы: міндеті: 

1. Сатып алу-сату шартының ұғымы 

анықтамасы 

2. Сатып алу-сату шартының элементтері 

Тараптар

ыы 

Нысанасы

ыыыыыы

ыыыы 

Баға 

/СХ4/ 

Мерзімі 

/СХ3/ 

3. Сатып алу-сату шартының мазмұны 

анықтамасы анықтамасы 

Нысанасы

ы 

 30 мин 

 

20 мин 
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15 мин 

10 мин 

  

  

 

 

  

тауарды талап ету тауардың ақысын төлеу 

P.S. Тауарды қабыл-дап 

алу, сондай-ақ міндетті б.т. 

Аванспен Несиеге Бөліп-бөліп  төлеу 

Қорытындылау 

Бағалау. (Әдебиеттер тізімін хабарлау) 
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               1.Ұйымдастыру кезеңі -2 минут 

Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру 

Дәрісхананың сабаққа дайындығын тексеру 

2.Студенттердің  белсенділігін арттыру ( «ой –санасына әсер ету (мозговой 

штурм)» тәсілі арқылы)  

Балалар  шарттың біздің  өмірімізде алатын орны қандай ?. Күнделікті күйбең 

тіршілікте біз онымен кездесеміз бе?  Кім мысал келтіргісі келеді? 

   Олай болатын болса  үй тапсырмасының  сұрақтары:  / экран ашылады , 

слайд №1/ 18- мин 

1.Шарт ұғымы  

2.Бір жақты және екі жақты  шарттар 

3.Консенсуалдық және нақты шарттар  

4.Аралас шарт 

5.Шарт жасасу 

6.Шарты өзгерту және бұзу тәртібі 

     Үй тапсырмасын қорыту: /2-3 мин/ 

     Сонымен балалар  қарапайым адамға  ешқандай түсінік бермейтін, «шарт» 

ұғымын біз жан-жақты талдадық. 

  Жаңа тақырыпты актуализациялау:   Балалар, сіздердің  ойларыңызша  біз 

күнделікті  өмірде  шарттың  түрімен жиі кездесеміз? 

Жауап 

- сатып алу-сату шартымен 

- неге олай ойлайсыздар ?  Мен: айырбас шартымен, сыйға беру шартымен 

жиі кездесеміз-дер едім. 

- .........(оқушылар  өз жауаптарын дәйектейді) 
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      Балалар, сонымен біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз:  Сатып алу –сату 

шарты 

Сабақтың тақырыбы мен сұрақтары тақтада  жазулы тұрады. Тақтада 

экранмен  жабулы. 

     Оқытушы  экранды (слайд 2)  көтереді: 

- сабақтың тақырыбы  мен  сұрақтарын  жазыңыздар. 

 

С   Ұ   Р   А   Қ    Т   А   Р   Ы 

1. Сатып алу-сату шартының ұғымы 

2. Сатып алу-сату  шартының  элементтері 

а) тараптары, нысанасы 

б) бағасы, мерзімі, нысаны 

3.Сатып алу-сату шартының мазмұны  

а) сатушының құқықтары  мен міндеттері 

б) сатып алушының  құқықтары мен міндеттері 

Қорытынды. ( «ой қозғау» стратегиясын пайдалану арқылы) 

          1.Есептер  шығару  

Ысқаков С.А.  Азаматтық құқық. практикум  №1-4 есептер тарау ХХ 

2.Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың  мақсаты  сатып алу – сату  шарты туралы 

түсінігімізді  «анау затты бере салыңызшы, ақшасы мынау»-деген қарапайым  

қара жаяу ұғымнан жаңа белеске  көтеру. Бұл бірнеше жыл бұрын Хабар 

жаңалықтарынан  Қаратауда  көптеген пәтерлерді  меншіктенуге  байланысты  

дауларды  көрсетті, бүгінгі сабақты  түсінуіміз  міне осындай  даулардың  сіздер 

мен біздер  күйінген  кейіпкерлері болмауымыздың  кепілі. 
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Бағалау 

Үй тапсырмасын хабарлау. 

Үй тапсырмасы  экранда жабулы тұрады. Қоңырауға бір минут экран ашылады 

(слайд3): 

Теориялық: 

            1. Жайлин Ғ.А. «Азаматтық құқық» /ерекше бет/ А 2003 Б1Б2 3 бет 

             2. А.П. Сергеева  Гражданское право (особ. 4) М 2000, гл 30 б1-б2 стр3 

Практикалық: 

             1.ҚРАК /ерекше б./ 25 тарау  б1-б4  406-411 б.б. 

2.Ынтымақов С.А. «Азаматтық құқық» практикум №7-10 есептер 132 бет. 

               3.Сатып алу- сату шартының бланкысын  толтыру  (әр оқушыға бір 

данадан таратылып беріледі) 

Құқықтық есеп : Ұзақ шетелдік жұмыс  сапарына жүрмек болған Сәрсенбаев  

жиhаз гарнитурын  (софа, 2 кресло, журнал үстелі және 6 орындық), кілемді, 

кітаптарды, ал  сонымен бірге ас үй  жиhазын  сатпақшы болады. Ал Қамалов 

Сәрсенбаевтың  барлық жиhазын  (ас үйдегідей басқасын) және кітаптарын сатып 

алып, 10 күннен кейін (жаңа пәтерде жөндеу жұмыстары аяқталғаннан соң) алып 

кететін болып келіседі. Сәрсенбаев заттарын басқа біреуге сатып жіберер деп 

күманданған Қамалов, жазбаша түрде  шарт жасауды  талап етеді. Талаптар  шарт 

жасалған сәттен бастап  жиhаз бен кітаптардың  Қамаловтың меншігіне өтетінін  

шартта белгілейді. Онымен қоймай, Қамалов  Сәрсенбаевқа алдын ала  100 мың 

тенге кепілпұл  беріп,  қалған ақшаны  Сәрсенбаевтан заттарды алар күні, яғни 

10 күннен кейін  беруді уәде етеді. Бірақ сырқаттануына байланысты, Қамалов 10 

күн өткен соң заттарды алуға келмейді. Екі күннен кейін Сәрсенбаевтың он бес 

жасар ұлы  электр құралын  абайсыз  пайдалану нәтижесінде  жиhаз бен кітаптар 

тұрған бөлмеде  өрт шығып, бір креслодан басқа, жиhаз бен кітаптар  жарамсыз 

болып қалады. 
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    Бұл жайды естіген Қамалов  Сәрсенбаевтың кепілпұлды  қайтаруды талап 

етеді. Сәрсенбаев оған қарсы болды. Ол өз алдына, шарт бойынша  Қамаловтың 

меншігіне  өткен заттардың опат болуына байланысты Қамаловтың төлембей 

қалған ақша соммасын беруді талап етеді. 

    Бұл дауды  қалай шешуге болады?  Қамаловтың талабы кімге қойылуы тиіс: 

Сәрсенбаевқа ма,   әлде оның ұлына ма? 
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№ J00010  13.02.2023 ж 

 

Тарих пәнінде инновациялық технология 

элементтерін тиімді пайдалану жолдары 

 

БҚО, Орал қаласы,Жоғары инженерлік-технологиялық колледжінің 

жоғары санатты тарих және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер оқытушысы 

КАНАТКАЛИЕВА ЛАУРА АМАНГЕЛДИЕВНА 

 

Оқытудың жаңа технологияларын меңгеру болашақ кәсіби даярлығының аса 

қажетті де маңызды құрамдас бөлігі, өйткені қоғамды демократияландыру мен 

ізгілендіруге байланысты жаңа білім жүйесінің жүзеге асуы үшін жаңа 

технологияларды қолдану талап етіледі [2].   

Инновация – педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа 

тұжырымдамалары, оқу жоспарлары, бағдарламалары, түрлері, әдістері және 

құралдары енгізіп, мақсатқа жету. Қазіргі таңда мұғалімдер инновициялық және 

интерактивтік  әдістерді сабақ барысында пайдалана отырып,сабақтың сапалы 

әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Инновация термині қазіргі кезде барлық 

өндіріс саласында, соның ішінде білім берудің теориясы мен тәжірибесінде 

кеңінен қолданылып жүр.Бұл әдістеменің негізінде үйренушінің дербес 

қабілеті,белсенділігін қалыптастыру , оқыту материалдарын өзінше пайдалану 

арқылы танымдық белсенділігін арттыру алға шығады. Білім берудегі 

инновациялар арнайы жобаланған, әзірленген немесе педагогикалық бастама 

ретінде кездейсоқ ашылған жаңалықтар болып табылады. Мұндағы мақсат-

келешек ұрпақты жан-жақты қалыптастыру, рухани-шығармашылық қабілеті 

жоғары,ойлау мүмкіндігі бар,өз бетімен ізденіп игерген білімін іс-жүзіне асыра 

алатындай тұлға дайындау[3]. Осыған байланысты тарих пәнінде сабақтың 

мазмұны, мақсатына, жүру барысына қарай ойын технологиясын пайдалану бұл 

дәстүрлі емес сабақ түрлерінде ыңғайлы. Олар жарыс және ойын түрінде өтетін 

сабақтар: байқау,сайыс,рөлдік және іскерлік ойындар,пікірсайыс және 

интеллектуалдық шоу т.б.  
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Оқытудың ойындық формасына қосылатын пікірсайыс,рөлдік және іскерлік 

ойындары оқушының  

- топ болып жұмыс істеуіне; 

- ұйымшылдыққа 

- топпен бірге шешім қабылдай білуге; 

- ситуациялық шиленістерді өз бетімен шеше білу; 

- ерекшеліктерді ажырату; 

- өз ойын айту,дәлелдеу, жоққа шығару; 

- сөйлеу мәдениетіне үйретеді;  

        Мұндай сабақ түрлерін ұйымдастырған кезде оқытушыдан сабақтың 

жүру барысын дұрыс ұйымдастыра білуі талап етіледі [3]. Оқушының жеке 

қабілетін айқындау,алдын-ала тапсырмалар беру арқылы пәнге деген 

қызығушылығын арттыру. Шығармашылық деңгейде жалпылама, анық 

емес,оқушы оны анықтайды,жаңа нәрселерді табады,өз бетінше жаңа дүние 

әкеледі. Бұл технологияны тиімді пайдалану үшін оның жоспарлануы, 

мақсатының нақтылануы,толық жүзеге асуы және нәтижесі талданылуы тиіс.Ол 

шығармашылық,бәсекелестік,жарысушылық,эмоциялық сипатта болады[3]. 

           Үлгі ретінде сіздердің назарларыңызға сабақтарымнан мысал 

ұсынғым келеді. Исатай мен Махамбет бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 

тақырыбында өткізілген сабақ. 

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға Махамбет пен Исатай    көтерілісінің       

шығу себептері, негізгі кезеңдері,қозғаушы күштері,қазіргі таңдағы 

зерттеушілердің көтеріліс туралы тың мәліметтерді оқыту процесінде 

комьпютерді пайдалана отырып мағұлматтар беру. 

Комьпютерді пайдалану уақыт үнемдеуге оқушылардың белсенділігін 

көтеру мен   шығармашылық  қабілеттерін дамытуға және өз бетінше білім алуға 

көмектеседі  

Оқушыларды отаншылдыққа, ерлікке, батылдыққа және ұлттық теңгенің 

құндылығын бағалауға тәрбиелеу. 

Сабақтың көрнекілігі: ұлт-азаттық көтеріліс картасы, компьютер, 
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интерактивті тақта. 

Бұл сабақтың бір ерекшелігі оқушыларға берілетін тапсырмалар теңгенің 

мөлшерімен есептеліп беріледі 200 теңгеден басталып берілетін тапсырмаларда, 

10000 теңге аралығымен есептеледі. Теңге санына қарай сұрақтардың деңгейі 

жағынан әр түрлі болып келеді. 200 теңге тапсырмасы «Қасқа жол» мен «Ескі 

жол» заңдарына қашан елеулі өзгерістер енгізілді? 

2. Көтерілістің қозғаушы күштері?  деген жеңіл сұрақтан басталады. 500-

1000 теңгелердегі сұрақтарТәуке хан тұсындағы күшейген хандықтарды карта 

бойынша белгіле, Исатай мен Махамбет көтерілісі қазаққа не берді, патша 

өкіметіне қандай ой түсірді?2. Көтерілістің шығу себебі, негізгі кезеңдері? 

Көтеріліске арналған қандай шығарма, кімнің шығармасы? 

 Көтерілістің қазіргі таңда зерттелуі? деген сұрақтармен қатар   Карта ізімен 

деп аталатын тапсырмада  көтеріліс туралы екі түрлі карта беріледі соны сөйлетуі 

қажет яғни оқушылардың өз беттерімен картамен еркін жұмыс 

жасайтындықтарын, келесі тапсырма образдарды сомдау деп аталады  Бірінші 

Исатай мен  Махамбетті қолбасшы ретінде. Екінші Махамбетті ақын ретінде 

көрсетулері қажет. Тапсырмаларды орындау барысында оқушыларды жинаған 

теңгелеріне қарай жұлдызшамен сабақтың соңында бағаланады.Сабақтың 

соңында қорытындылау барысында оқушылардың өз беттерімен дайындап 

келген материалдары бойынша бүгінгі сабақтан  не үйрендік, қандай білім 

алғандары жөнінде ұлт-азаттық көтеріліс картасымен жүріп өткен жолдары 

туралы карта арқылы  көрсетіп шығып,қорытынды ретінде тақырып бойынша 

шағын эссе  жаздырып бүгінгі тақырыпты қорытындылап, оқушыларды бағалап 

үй тапсырмасы беріледі. 

            Осындай сабақтарда оқушылар үлкен әсер алады,осы кезеңге 

байланысты көп  мағлұмат алып,білімін тереңдетеді, өз беттерімен жұмыс істеу 

арқылы өз күшіне деген сенімділік пайда болады. Ойлау,есте сақтау қабілетін 

дамытады,аудитория алдында өзін еркін ұстауға баулиды. 

Білім берудің қазіргі заман талабы – оның ашықтық кейпі, яғни әр 

оқушының жан-жақты іс-әрекетін кеңейтіп,оның өмірлік кәсіби шеберлігін 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

52 

 

 

арттыру және қалыптастыру қазіргі сапа стандартының кәсіптік білім беру 

саласы бойынша берген нұсқауларынан,оқушылардың тіл байлығының 

қалыптасуына басты көңіл аудара отырып, олардың біліктіліктеріне 

төмендегідей талаптар қойғандығын көруге болады: 

- топпен бірге шешім қабылдай білу; 

- ситуациялық шиеленістерді өз бетімен шеше білу; 

- ерекшеліктерді ажырату; 

- қарым-қатынас жасап, талдай білу; 

- термин сөздерді түсініп, жаңа сөздермен таныса білу. 

         Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат 

міндеттердің ең бастысы өзінің ісін жалғастыратын салауатты , саналы , білімді 

ұрпақ өсіру. Сабақтың қызықты өтуі мұғалімнің үнемі ізденуі , ұтымды әдіс – 

тәсілдерді қолдануы , оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты.  

             Жаңа технологиялық әдістерді пайдалану оқушылардың танымдық 

тарихи оқиғаға деген белгілі бір көзқарасын байыту, ақыл-ой қабілетін жетілдіру 

өзіндік ойлау және өмірлік ұстанымын қалыптастыру оқушының  

шығармашылық шеберлігіне байланысты .  

            Осы орайда инновациялық әдіс-тәсілдерді тарих сабағында қолдана 

отырып сабақты қызықты етіп өткізу өте маңызды. Осы мақсаттарды жүзеге 

асыру үшін оқытудың әдістемелік жүйесін дамытып, оқу тәрбие үрдісін жаңа 

педагогикалық технологиялар негізінде ұйымдастыру қажет деп білемін [4]. 

   Ойын технологиясын ұтымды пайдалану оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арттырады,айналасында болып жатқан өзгерістерге ойлы 

көзқараспен қарауына дағдыландырады. 

            Топтық ойын түрлерін  ұйымдастыру оқушының өз-өзіне деген 

сенімін нығайтады,әр оқушы жеке басының мүмкіндігін,қабілетін сезінеді және 

ізденуге мақсатқа жетуге тырысады.  
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Мақалада оқушылардың білім сапасын көтеру мақсатында оқытудың 

инновациялық әдіс-тәсілдерін,элементтерін   қолданудың тиімділігі туралы 

айтылған. 

     В статье раскрыты эффективные пути повышения качества знаний 

учащихся при помощи использования инновационных методов и приемов в том 

числе коммуникативных. 

     The article reveals the effective ways of improvement of quality of knowledge 

of students throuqh the use of innovative methods and techniques, includinq 

communicative. 
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Жаңартылған білім берудегі тиімді әдіс-тәсілдер 

 

Бқо, Казталов Ауданы "Казталов Мектеп-Лицейі" КММ 

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі,педагог-зерттеуші 

ШУКИРОВ ЖАСУЛАН ЕРБОЛАТОВИЧ 

 

    Жаңартылған білім мазмұнының белсенді әдістерін  игеріп, сабақ беруде 

оны ықпалдастырудың өзі менің тәжірибемдегі үлкен жаңалық болып 

табылады.Жаңартылған білім мазмұнынан күтілетін нәтижелер оқушылардың 

қалай оқу керектігін үйреніп,соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел – уәждерін 

нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі 

дамыған, сандық технологияларда құзырлылық танытатын оқушы ретінде 

қалыптасуын қамтиды.Бағдарламаның ерекшелігі-білімді меңгеруге емес,  жеке 

тұлғаның таным қабілеттері мен таным үрдістерін арнайы жасалған оқу және 

танымдық жайлар арқылы дамытуға, жеке тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі 

көрсетуін, маңыздылығын анықтауға, өзара қарым-қатынас, ойын арқылы 

шығармашылық қажеттіліктері мен белсенді сөздік қорын (ауызша және 

жазбаша) дамытуға бағытталуы. 

    Осыдан келіп мұғалімнің жұмысында және оқу үдерісінің құрылымында 

өзгерістер болды.Атап айтсақ, білімді толық меңгерту әдістемесінде мұғалімнің 

жұмысы мынадай жүйеде  құрылады: 

    жекелеген оқушылардың тақырып бойынша оқу материалын қабылдау 

ерекшеліктерін түсінуге ұмтылуы; 

    оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында 

олармен жұмыс жүргізу қажеттігін ұғынуы; 

    кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен 

меңгеретіндігін жете түсінуі; 

    мұғалімнің материалды қысқаша түсіндіруі; 

    оқушыларға оқу материалы зерттеу жұмысы негізінде берілуі; 

    оқушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін диалогтық қарым-

қатынас негізінде оқушының танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру және кері 

байланысты ұйымдастыру. 

    Міне, осы бағытта қазіргі білім беру жүйесінде жеке тұлғаға бағытталған 

оқытудағы тәсілді енгізу болып отыр.Бұл бағдарламаның ерекшелігі топтық 

жұмыс жасай отырып, бала өзін еркін сезінеді, мұғалім мен оқушының арасында 

ынтымақтастық қарым –қатынас орнайды және оқушылардың өзінің тұлғалық 
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маңыздылығын сезінуі, өзін көрсете білуі мен өзіне деген сенімділігі артады. 

Жаңартылған білім мазмұнының  мұғалім мен оқушыға берері көп. Бірақ осы 

бағдарламамен жұмыс жасайтын мұғалім ретінде айтарым, кез келген сабақта 

ұлттық болмысымызды ескеруіміз қажет. Мағжан:"Ұлт тәрбиесі баяғыда 

сыналып келе жатқан тастақ жол болғандықтан,әрбір тәрбиеші, сөз жоқ, ұлт 

тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті,-"деп жазды."Баланы тәрбиешінің дәл 

өзіндей қылып шығару емес, келешек заманына лайық қып шығару",-деу арқылы 

Мағжан тәрбие мақсатын келер күн талабымен ұштастырғысы келеді. 

    Жаңартылған білім мазмұнының ерекшелігі оқушының өзіне еркіндік бере 

отырып, белгілі бір сұраққа жауапты оның өзіне ойландыра отырып, көзін 

жеткізу."Бала нашар  істі өзі істемеуіне, нашар мінезден өзі қашуына 

тырыссын.Ешкім айтпай, қорқытпай, баланың өзі жамандықтан, нашар мінезден 

жиренетін болсын. Балаға махаббат, жылылық сезім, жұмсақ іс арқылы ғана 

болуға мүмкін",- дейді педагог. 

    Жаңартылған білім мазмұныбойынша курстан өту барысында мен соңғы 

уақытта әлемдік деңгейде қолданысқа енгізіліп жатқан педагогикалық әдіс-

тәсілдердің жай-күйлерімен таныстым.Бұған дейін «Оқу мен жазуда сыни 

тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясымен жұмыс жасап жүргеніме де 

оншақты жыл болып еді.Cондықтан өз іс-тәжірибеме ертерек еніп кеткен әдіс-

сын тұрғысынан ойлауды дамытуға тоқталғым келеді. 

    Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында сын тұрғысынан ойлау әдісін өз 

сабақтарымда қолданып жүрмін.Сын тұрғысынан ойлау әдісі оқушының еркін 

сөйлеуіне, пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы шешу 

жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған әдіс.Сабақта сын 

тұрғысынан ойлау әдісінің стратегияларын пайдалана отырып, оқушылардың 

ұсыныс-пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген 

сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отырдым.Әрбір стратегия оқушылардың 

терең ойлауына және шарықтау қиялына негізделіп келеді.Баланың тереңде 

жатқан ойын дамытып, оларды сөйлеуге, дәлелдеуге үйретеді. 

    Сыни тұрғыдан ойлау әдісі бойынша жоспарланған сабаққа қалған 

модульдерді еркін енгізуге болады деп есептеймін.Оқушылар сабақты қалай оқу 

керектігін меңгереді және дағдыланады. Яғни метатаным пайда болады. Өздері 

ой қорытады, нәтижеге жетуге ұмтылады.Сабақтағы басты тұлға, басты 

кейіпкер-оқушы.Оқушыны өз бетімен білім алуға, ол үшін ізденуге, терең 

ойлауға, зерттеуге дағдыларын қалыптастыру қажет.Жаңа білімді меңгерту үшін 

ең тиімді әдіс сұрақ-жауап, әңгімелесу, диалог болып табылады.Менің әр 

сабағым диалогқа құрылды. 
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Топтық жұмыс арқылы оқушы мен оқушы арасында, оқушы мен мұғалім 

арасында диалогты тиімді ұйымдастыру арқылы мақсатқа қол жеткізе 

алдым.Орта білім жүйесінде әлемдік жоғары деңгейде қол жеткізген оқу 

әдістемелері арасында сындарлы оқыту теориясына негізделген тәсілдердің кең 

тарағанын ұғындым.Әрбір оқушыға барынша сыни, тиімді және проблемаларды 

бірлесіп шешуде көмектесіп, оқытудың ортасын қалыптастыру мүмкіндігі бар 

екендігіне көзім жетті.Білім беру жүйесі өзгеріске ұшырап жатса, біз де өзгеруміз 

керек және педагогикалық әдістемелердің жеті модулін тиімді пайдалануымыз 

қажет. 

 

Осы орайда оқытудың ұтымды әдістерін сабақ үрдісіне енгізу оқушыларда 

жұмыс істеуге құштарлық туғызып, білім беруде нәтижеге жеткізетінін 

байқадым. Сын тұрғысынан ойлау- сынау емес, шыңдалған ойлау.Оқушының бұл 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы 

шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетуі сөзсіз.Осы әдіспен жұмыс жасау 

барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлауға 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 

қабілет әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз- оқушыға оның 

бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Оқушы бұрын тек 

тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші болады. Ал 

мұғалім  осы әрекетке бағыттауда, оқуды ұйымдастыруда жетекші рөл атқарады. 

 

Әсіресе, «Блум таксономиясы» бойынша сабақ жоспарын жасап, 

оқушылардың сабақта ойлау деңгейіне арнап сұрақтар, тапсырмалар беруім және 

тапсырмада мұғалім қандай әрекет жасайды, оқушы берілген тапсырманы қалай 

орындайды, орындауда оқушылар қалай және қандай критерийлер бойынша 

бағаланады деп күнде кері байланыс жасау сабақтың жақсаруына жағдай 

туғызды.Сабақтың мақсатынан бастап кері байланысқа  дейін барлық кезеңдерде 

оқушылардың пікірімен санасып, ойын есепке алып отырамын.Оқушылардың 

сабақты өздері ізденіп, ойлау мен бірлесіп талдау арқылы білім қоры 

ұлғайды.Оқушылар кері байланыс жасауды үйренді. 
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№ J00043   15.02.2023ж 

 

Тема урока: Элементы 2 (IIА) группы 

 

КУЛЬБАЕВА ЖЕМІС ИСКАКОВА 

БҚО, Орал қаласы, Жоғары инженерлік- технологиялық колледжінің 

химия және биология пәнінің жоғарғы санатты оқытушысы 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН 

 

Раздел долгосрочного плана:  

10.3D 

Колледж:Высший инженерно-технологический 

колледж  

Дата:  ФИО учителя: Кульбабаева Ж.И. 

Класс: 1 курс Участвовали:  Отсутствовали:  

Тема урока: Элементы 2 (IIА) группы  

Учебные 

цели для до-

стижения на 

этом уроке 

(ссылка на 

учебную про-

грамму) 

10.2.1.10.Объяснять закономерности изменения физических свойств 

элементов 2 (IIА) группы; 

10.2.1.11. Объяснять закономерности изменения химических свойств 

элементов 2 (IIА) группы; 

 10.2.1.12.называть области применения важнейших соединений 

щелочно-земельных металлов 

 

 Цель урока 1)Изучить закономерности изменения физических и химических 

свойств свойств элементов 2 (IIА) группы; 

-называют области применения важнейших соединений щелочно-

земельных металлов 

2.Составить уравнения реакций, характеризующие основные свойства 

кальция, магния и их важнейших соединений. 

3. Составлять схему круговорота карбонатов в природе и называют об-

ласти их применения 

Критерий 

оценки 

1)Объясняет закономерности изменения физических и химических 

свойств элементов 2 (IIА) группы; 

2)Составляет уравнения жесткости воды и способы ее устранения; 

3) Раскрывает  применение важнейших соединений щелочно-земельных 

металлов; 
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4)Объясняет биологическую роль соединений кальция и магния; 

5)Составляет уравнения реакций, характеризующие основные свойства 

кальция, магния и их важнейших соединений. 

 

Языковые 

цели 

Предметная лексика и терминология 

Названия соединений щелочноземельных металлов 

Учащиеся могут:  обсуждать,выделять ключевые термины 
Учащиеся называют области применения и объясняют важность практи-

ческого использования соединений щелочноземельных металлов 

Сочетания, используемые для диалога и письма:  
Известняк используется в строительстве, потому что…. Известняк можно 

также использовать в производстве…. Разрушение карбонатов в природе 

происходит ………………. Преимуществами / (недостатками) примене-

ния данных материалов являются……………………. 

Привитие 

ценностей 

Привитие ценностей осуществляется через формы организации 

деятельности на уроках (работа в парах, группах ): сотрудничество, 

уважение к мнениям других учащихся. 

Оценивание приобретаемых умений: обучение на протяжении всей 

жизни. 

Межпредмет-

ная связь 

Физика при рассмотрении физических свойств щелочно-земельных ме-

таллов  

Биология: Значение магний и кальций для организма человека; ядови-

тость соли стронций, барий и радий 

Предшеству

ющие знания 

8.4С Вода 

9.2 С Элементы 1,2 и 13 групп и их соединения 9.1 В Качественное опре-

деление неорганических веществ 

ХОД  УРОКА 

Запланиро-

ванные 

этапы урока 

 Запланированная деятельность на уроке   

 

Ресурсы 

Начало урока 

 

 

 

Психологический настрой.  

Проверка знаний.Метод: Мозговой штурм 

1. Составьте схемы строения атомов бериллия, маг-

ния, кальция. 

2. Устно ответьте на вопросы. 
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? Как изменяется радиус атомов с возрастанием по-

рядкового номера элемента? 

? Как изменяется химическая активность металлов 

главной подгруппы II группы в зависимости от ради-

уса атома? 

? Какой из этих трёх металлов наиболее активен? 

 

Объяснение темы урока, целей обучения и целей 

урока.  

 

Середина 

урока 
 

Предлагается видео 

Задание 1.  «Слушающая тройка» ключ   

(П) Предложить учащимся ознакомится с образцами 

магния и кальция и описать их физические свойства 

в тетрадях 

 Физические свойства кальция 

Цвет ____________________________  

Пластичный или хрупкий _____________________  

Т плавления = С0  

Тугоплавкий или легкоплавкий металл 

____________________  

Плотность = г/см3  

Легкий или тяжелый металл 

__________________________  

Чем покрыта поверхность кальция 

______________________  

 

Физические свойства магния 

Цвет ____________________________  

Пластичный или хрупкий _____________________  

Т плавления = С0  

Тугоплавкий или легкоплавкий металл 

____________________  

Плотность = г/см3  

Легкий или тяжелый металл 

__________________________  

 

Щелочно-земель-

ные металлы: 

http://schoolsector.

relarn.ru/nsm/chem

istry/ 

Rus/Data/Text/Ch2

_8-3.html 
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Чем покрыта поверхность магния 

______________________  

 

Физические свойства бария 

Цвет ____________________________  

Пластичный или хрупкий _____________________  

Т плавления = С0  

Тугоплавкий или легкоплавкий металл 

____________________  

Плотность = г/см3  

Легкий или тяжелый металл 

__________________________  

Чем покрыта поверхность бария 

______________________  

 

Дескрипторы :  

Записывают физических свойств элементов 2 (II) 

группы кальций 

Записывают физических свойств элементов 2 (II) 

группы магний 

Записывают физических свойств элементов 2 (II) 

группы барий 

 

Ф.О. : взаимооценивания тройки, ключ, дают звез-

дочку(наклейка) по часовой стрелке оценивают друг 

друга 

Д: ресурс, диалог и оказание поддержки  

 

Задание 2 

(У, Д) Провести реакции кальция и магния с водой 

(холодной и горячей), исследуйте полученные рас-

творы индикатором. 

 

 (И)  Задание по выбору  «Select task» 

(а)  Химический диктант: 

 В ряду щелочноземельных металлов … Восстано-

вительные свойства элементов сверху вниз … Объ-

 

 

 

Видео опыт «Ре-

акция горения 

кальция с водой и 

качественные ре-

акции на про-

дукты реакций»: 

https://www.youtu

be.com/watc 

h?v=JaXQNtObOb

w  

Видео опыт «Ре-

акция магния с 

водой»: 79 

https://www.youtu

be.com/watc 

h?v=Xa0bxgtMQp

Y 
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ясняется это тем, что радиусы атомов ….… и спо-

собность отдавать электроны…….. Основные свой-

ства оксидов и гидроксидов …… 

 (b) Закончите уравнения химических реакций:  

CaO + H2O →  

BaO + HNO3→  

Ca (OH)2 + CO2 →  

Sr(OH)2 + HCl →  

Ba(OH)2 + FeCl3 →  

С) Напишите химические уравнения следующих 

превращений: 

Са(ОН)2 →СаСО3 →Са(НСО3)2 →СаСО3 →СаО 

→СаСl2 

Дескриптор : 

 − дописывает предложения; 

 − дописывает уравнения химических реакций 

 - осуществляет превращение 

 

Ф.О :  « Мой выбор »  (самооценивание)  

ключ на экране  

Д. Заключение,задание, темп 

 

(Г)  Задание 3.  «Химическая ступенька»   

   
а)Указать область применение кальция и магния и 

их соединения, заполнить таблицу 

Название Формула ,состав Применение 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Теоретический 

материал о при-

менении кальция 

и магния и их со-

единений: 

http://studopedia.ru

/5_75536_so 

edineniya-kaltsiya-

imagniya.html 
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 (б) На диаграмме показан цикл карбоната кальция. 

Проставьте номерацию стрелки и напишите уравне-

ния реакций, соответствующие данным превраще-

ниям. Назовите превращения. 

  

 
с) 

№ Уравнения реакций  Названия  вещества про-

дукта реакций 

   

   

   

   

 

Дескриптор  

− записывает уравнения реакций и называет  веще-

ства продукта реакций  

− Указывает область применение кальция 

--Указывает область применение магния 

 

 Ф.О.:  «Ступенька  достижения» (группа оценивает 

друг друга)  

Шкала: 

 1-3--100% 

 2-  80%  

3-50% 

Дифференциация: классификация, источники, 

задания, 
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Конец урока 

 

 

 

 

Рефлексия:  

 Какие ранее полученные знания ты использо-

вал на уроке?  

 Чему новому ты научился на уроке? 

 Что мне было интересно сегодня на уроке? 

 Что меня удивило на уроке 

 

 

 

 

Дифференциация – 

каким образом Вы 

планируете оказать 

больше поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете поставить 

перед более 

способными 

учащимися? 

Оценивание – как 

Вы планируете 

проверить уровень 

усвоения 

материала 

учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация 

выражена в подборе 

заданий, в ожидаемом 

результате от 

конкретного ученика, в 

оказании 

индивидуальной 

поддержки учащемуся 

Устные ответы 

учащихся, 

заполнение рабочих 

листов 

Активные виды 

деятельности: 

парная, 

индивидуальная 

работа 

 

Рефлексия по 

уроку 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 

Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели 

урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то 

почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация 

на уроке?  

Выдержаны ли 

были временные 

этапы урока?  

Какие 

отступления 

были от плана 

урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о 

преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 
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Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о 

преподавании, так и об обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или 

достижениях/трудностях отдельных учеников, на что необходимо 

обратить внимание на последующих уроках? 
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 ЖАНКУЛИЕВА НЕСИБЕЛИ ХАЙРУЛЛАЕВНА 

 БЕКМАГАМБЕТОВА АЙЖАН УРЫНБАЕВНА 

 ШОҢОВ АБЗАЛ ШАЙБЕКҰЛЫ 

 ТЛЕПОВА МАРЖАН НУРБАЕВНА 

 КАМЫСБАЕВ ЕРМЕК БИРГЕБАЕВИЧ 

 ТУЛЕНДИЕВА МАКБАЛ КАМБАРОВНА 

 КАРАСАЕВА СВЕТЛАНА СУЛТАНСИХОВНА 

 ИСЛАМОВА САХИНУР АРКИНОВНА 

 БАГАЕВА ЖАНИЛКАН АБДУВАЛИЕВНА 

 ИБРАИМОВ ГАНИ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 

 КАНАТКАЛИЕВА ЛАУРА АМАНГЕЛДИЕВНА 

 ШУКИРОВ ЖАСУЛАН ЕРБОЛАТОВИЧ 

 КУЛЬБАБАЕВА ЖЕМІС ИСКАКОВНА 


