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№ N00063   01.03.2023 ж. 

Қазақтың ұлттық қолөнері 

КАБУШЕВА САМАЛ ТЕМИРБОЛАТОВНА                                                                       

Батыс Қазақстан облысы,                                                                                           

Казталов аудандық балалар шығармашылығы және                                                

жаңа технологиялар орталығының                                                                      

"Қолөнер" үйірме жетекшісі. 

 

Қай халықтың болмасын ұлттық мұрасы, халықтың қазынасы - қолөнері 

болып табылған. Халық шеберлері ұлттық қолөнер бұйымдарын жасау арқылы 

сол халықтың этикалық және мәдени ұлттық дәстүрін көрсете білген. Зерттеліп 

отырған жұмыста халқымыздың қолөнерінің бір ғана қырын ала отырып, қазақ 

қолөнерінің ұлттық ерекшелігімен сол қолөнердің заман ағымымен дамып келе 

жатқандығы негізгі арқау болған. 

 

Атадан балаға жалғасып келе жатқан ұлттық қолөнерді өткен ғасырда жоғалтып 

ала жаздап, егеменді ел болғалы өз мәдениетімізді, салт - дәстүрімізді, рухани 

сән - салтанатымызды, ырым - наным, әдет - ғұрып, тұрмыс - тіршілік 

болмысымызды қайта жандандырып, қазақ қолөнері қайтадан ел арасына, білім 

ордасына бірте - бірте тамаша үлгілерімен еніп, оқушыларға жан - жақты білім 

мен тәрбие беруге, жаңаша еңбек етуге талпындырып отыр. Әрине бұл 

халықтық педагогика негізі болып табылады. Қайта жаңғырып, жастар 

тәрбиесіне арқау болып отырған халықтық педагогика – бұл кезде педагогтар 

қауымына ғана емес, бүкіл қауымға ортақ әлеуметтік қозғалыс. Халықтық 

педагогика кешегі ойшылдар мен сал - серілерден, шешен - билерден, ақын - 

жыраулардан мирас болып қалған құнды тәрбие құралы. Ұлттық педагогика 

жаңалық емес, ол ежелден халықпен бірге өмір сүріп келе жатқан тәлім - тәрбие 

мектебі. 
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Табиғат адам өміріндегі ең керекті қазына көзі. Табиғи материалдармен жұмыс 

шәкірттердің ой - өрісін дамытуға, әсемдікке дене бітімінің сымбатты болып 

өсуіне психологиялық дамуына және отаншылдық рухқа баулуда үлкен әсерін 

тигізеді. 

Табиғи материалдардың түрлері өте көп, оны пайдаланып өңдеу, оқушылардың 

жұмыс барысында өз білімдерін кеңейтеді. 

Болашақ ұрпақтың сана - сезімін, ұлттық психологиясын, оны ерте замандағы 

ата - бабалар салт - дәстүрімен сабақтастыра тәрбиелеу қазіргі күннің ең өзекті 

мәселесі екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. 

 

Ұлттық педагогиканы насихаттауға қай пәннің болса да ыңғайы мен 

мүмкіншіліктері мол. Сонымен технология сабақтарында қолөнерге үйрету 

арқылы тәлім - тәрбиені оқу — тәрбие процесіне арқау ету қажеттігін күн 

тәртібі туындатты. 

Табиғи материалдардың бірі жүн. Жүнді пайдалану арқылы қолөнер 

бұйымдары: киіз басу, сырмақ сыру, текемет, алаша және ұлттық киімдер мен 

кілем тоқу сияқты күні бүгінге дейін өз маңызын жоғалтпай келе жатқан сондай 

дәстүрлі колөнер үлгілерін жаңаша әдіс - тәсілдерін үйрету - оқушыны 

еңбексүйгіштікке, әсемдікке талпындырып, халқының тарихын біліп, мәдени 

мұрасын қадірлеп, дәстүрін жалғастыра білуге баулиды. Оның үстіне ұлттық 

колөнер өзінің тарихы терең, мазмұны сан қилы ерекшеліктерімен болашақ 

жастарға рухани, эстетикалық, эмоционалдық, интеллектуалдық тұрғыда әсер 

етіп, олардың тұлғалық және сапалық қасиеттерін дамыта түсері сөзсіз. 

 

Сәндік қолөнерге үйреткенде белгілі шеберлердің туындыларына талдау жасап, 

мүмкіндігі болса еңбектерін көрсетіп, мұражайларды аралатып немесе 

шеберлердің жеке көрмелеріне апарып, оқушылардың қызығушылығы мен ой - 

өрісін ояту қажет деп санаймыз. 
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                                            № N00064     01.03.2023 ж. 

                                         Дала данышпаны 

КУСАИНОВА САЛТАНАТ КУАНТАЕВНА                                                                      

Шығыс Қазақстан облысы  Самар ауданы                                                                 

"Жұмба негізгі мектебі" КММ                                                                                       

Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

Бөлім:  Таза, мінсіз асыл сөз 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: 5 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Асанқайғының жерге айтқан сыны» аңызы. 

Дала данышпаны 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи 

құндылығын бағалау; 

5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып 

бағалау; 

Сабақтың мақсаты Әдеби шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи 

құндылығын бағалайды. Кейіпкерді шынайы өмірмен 

салыстырып бағалайды. 

 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыр

у кезеңі: 

(Ұ) “Тілек” 

әдісі 
 

 

Оқушылард

ың бір-біріне 

жақсы тілек 

айту арқылы 

жағымды 

ахуал 

қалыптастыр

у. 

Мақсаты: 
оқушылар 

бойында идея 

немесе тілек 

білдіру, 

тыңдау 

дағдыларын 

дамытуға 

Фигураларса-

лынған кон-

верт 
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бағыттау, 

сондай-ақ 

барлық 

оқушыларды 

қатыстыру 

арқылы 

оқыту 

жағдайларын 

теңестіру. 

Тиімділігі: 
оқушыны 

бір-біріне 

тілек айту 

арқылы 

жақындастыр

ады, көңіл 

күйін 

көтереді, 

бауырмалдығ

ын оятады. 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» 

әдісі арқылы 

өткен 

тақырыппен 

жаңа сабақты  

байланыстыру 

мақсатында 

ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне 

сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастыр

ының пікірін 

толықтырады. 

 

1. 

Асанқайғын

ың жерұйық 

іздеу 

мақсаты не? 

2. Барған 

жеріне 

қонымды 

баға беруінің 

мәнін қалай 

түсінесіңдер

? 

3. Кім 

Асанқайғы 

сияқты 

тұрған 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

Қалыптастыр

ушы бағалау: 
Өз ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   
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Өз ойымен 

бөліседі. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан 

кейін мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырад

ы. 

жеріне баға 

бере алады. 

және 

сабақтың 

тақырыбы 

мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: 

Бұл жерде 

саралаудың 

«Диалог 

және қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

26 мин. 

 

Мәтінді 

тыңдауға 

тапсырма 

береді. 

 

1-мәтін 

бойынша 

Жеке 

жұмыс: 

Өзіңе ұнаған 

эпизодты 

баянда 

 

Дескриптор: 

Жалпы – 3 

балл. 

Өзіңе ұнаған 

эпизодты 

баяндайды. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап. 
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жұмыс 

жасатады. 

Жасалған 

болжам 

негізінде 

өзіндік баға 

береді. 

шынайы 

өмірмен 

салыстырады 

Жұптық 

жұмыс 

 

№2-мәтін 

бойынша 

тапсырманы 

орындатады.   

Асанқайғын

ың айтқан 

жер-су 

атауларына 

сипаттама 

бер 

 

Дескриптор: 

Жалпы – 4 

балл. 

- Әдеби 

шығармадағы 

эпизодтар 

арқылы 

Асанқайғыны

ң айтқан жер-

су 

атауларына 

сипаттама 

беріп,  

тарихи 

құндылығын 

бағалайды.  

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

Жеке  

жұмыс 

 

№3- мәтін 

желісі 

бойынша  

 

1.«Асанқайғ

ының жерге 

айтқан 

сыны» 

арқылы 

қорытынды 

жаз. 

Шынайы 

өмірмен 

байланыстыр 

Дескриптор: 

Жалпы – 3 

балл. 

- Мәтіннен 

естіген 

«Асанқайғын

ың жерге 

айтқан 

сынына» 

қорытынды 

жазаы. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 
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Шынайы 

өмірмен 

байланыстыр 

 

Сабақтың 

соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаға

н сөйлем» 

әдісі. 

Мұғалім 

сабақты 

қорытындыла

у мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты:Оқу

шы алған 

білімін саралай 

білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақ

ырып 

бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды

» тәсілі 

көрінеді. 

Жеке 

жұмыс:  - 

бүгінгі 

сабақта 

мен....түсінді

м, ...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін 

сабақта 

қуантқаны....

. 

- мен 

өзімді.....үші

н мақтар 

едім. 

- маған 

ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан 

соң 

маған........ке

лді 

- бүгін 

маған..........с

әті түсті. 

- қызықты 

болғаны..... 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас 

бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық 

жүйе 

бойынша 

оқушыларды

ң сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 
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- 

......қиындық 

тудырды. 

- менің 

түсінгенім....

. 

- енді 

мен......алам

ын. 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? 

Сіз қабілетті оқушылардың 

алдына қандай тапсырмалар 

қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік техникасын 

сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау 

көрсету», «Тапсырма», 

«Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  

іріктеуді, белгілі бір 

оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке 

қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен ресурстарды 

оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта 

қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің 

тармақтары орындалады. 

Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру 

туралы да ойланыңыз. 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқытутуралы да, сабақ беру ту-

ралы да ойланыңыз. 
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1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншы-

лықтары туралы мен нені анықтадым? Келесісабақтарда неге назараударуке-

рек? 

1: 

2: 

 

 

 

                                             № N00065  01.03.2023 ж.  

Бөлшектерді қосу және азайту 

НҰРЖАУ ДИНА АҚТАНҚЫЗЫ                                                                                                 

Атырау қаласы №24 орта мектебінің                                                                    

бастауыш сынып мұғалімі 

  

Білім беру ұйымының атауы  

Пәні: Математика 

Бөлім: Бөлшектер және пайыздар. Есептер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: №110 сабақ. Бөлшектерді қосу және азайту 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаты: 

4.1.2.1 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу 

және азайту үшін, бөлімдерін өзгертпей 

қалдырып, сәйкес  алымдарын қосу және азайту 

деп түсіну; 

4.1.2.15 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу 

және азайту алгоритмін қолдану 

 Сабақтың  мақсаты Бөлімі бірдей бөлшектерді қосуды және 
азайтуды үйрену. 

Сабақтың барысы 
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Сабақтың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурст

ар 

Ұйымдас 

тыру 

 

Өткен білімді 

еске түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабаққа дайындық  

 

 

Үй тапсырмасы 

10-тапсырма а) 

1 алма- 1кг-ның 1/10 бөлігі 

6 алма-? Г 

Ш: 

1кг/10*1=1000г/10*1=100г 

6*100=600г 

Ж:6 алманың массасы 600г 

Ә) Арықтың ұзындығы-1 

км-дің 1%-на 

Арықтың ұзындығы-?м 

1км/100*1=1000/100*1=10

м 

Ж: Метрмен алғанда 

арықтың ұзындығы 10 м 

 

Жаңа тақырып 

1-тапсырма 

(676 + 9 980 + 5996) : 2 – 8 

196 = 130 (тақтамен 

жұмыс) 

 

ФС-тапсырма 2-

тапсырма 

а) 4/12 + 5/12 = 9/12  

Жауабы: Жер телімінің 

бар бөлігіне көшет 

отырғызылды. Есепті 

шығару үшін бөлімдері 

бірдей жай бөлшектерді 

қосу қажет 

 

Жылы 

лебіздер 

айтады 

 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын 

тексертеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жауабын 

табады 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

Мадақтау 

 

 

ҚБ: «ФБ-

бағалау» 

Дескриптор: 

Есептерді 

шығарады-1Б 

Алманың 

массасы мен 

арықтың 

ұзындығын 

табады-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

Есептуді 

біледі-1Б 

 

 

ҚБ: 

«Баскетбол»әд

ісі 

Дескриптор: 

Есептерді 

шығарады-1Б 

Жер телімінің 

қанша бһлігіне 

көшет 

отырғызылған

Суретте

р 

 

 
Алма 

мен 

арықты

ң 

суреттер

і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Жер 

телімде

рінің 

сызбасы 
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9/12 – 4/12 = 5/9  

Жауабы: Түстен кейін 5/9 

бөлігіне көшет 

отырғызылды 

 
4-тапсырма 

 
 

 
 

5-тапсырма 

Екі жұмысшы апта сайын 

бірдей жалақы ала 

отырып,189000тг ақша 

тапты. Біріншісі 3апта, 

екіншісі 6 апта жұмыс 

істеді. Әр жұмысшы 

қанша теңге жалақы 

тапты?   

1-жұмысшы-? Тг, 3 апта      

апта сайын 

 

 

Есептеу 

жүргізеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептің 

шешуі мен 

жауабын 

жазады 

 

 

Есепті 

ын табады-1Б 

 

 

 

ҚЬ: 

«Баскетбол»әд

ісі 

Дескриптор: 

Бөлімдері 

бірдей жай 

бөлшектермен 

қосу және 

азайту 

амалдарын 

орындай 

алады-1Б 

Есептеу 

жүргізе алады-

1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баскетбол»әд

ісі 

Дескриптор: 

Бөлшекке 

берілген мәтін 

есептерді 

шығара 

алады.-1Б 

Жасалынған 

жұмыстардың 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оқулық 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Көк 

шөптің 

суреті 
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2- жұмысшы-? Тг, 6 апта     

189000тг 

3+6=9апта 

189000/9=21000тг(1аптада

) 

21000*3=63000тг(1 

жұмысшы) 

21000*6=126000тг(2 

жұмысшы) 

Ж: 1 жұмысшы -63000тг,2- 

жұмысшы  126 000 тг 

жалақы тапты 

 

6-тапсырма 

 
4

7
 =

7

7
 -

3

7
 

 
12

28
<

  11

 28
+ 

9

28
 

 
5

9
  + 

2

9
>

1

9
+ 

4

9
 

 

 

 

ЕҚБ-тапсырма 

7-тапсырма 

 
ЕЬҚ-тапсырма 

8-тапсырма 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнектерді 

салыстыра

ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теңдеулер

ді шешеді 

 

 

 

 

 

бөлігін таба 

алады-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Бөлшекке 

берілген мәтін 

есептерді 

шығара 

алады.-1Б 

Жұмыс 

өнімділігін 

түсінеді, 

табады-1Б 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Өрнектерді 

салыстырады-

1Б 

Бөлшек 

сандардың 

мәнін біледі-

1Б 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Теңдеулерді 

шешуде 

 

 
 

Жол 

бойыны

ң 

сызбасы 

 

 

Жұмыс

шылар 

туралы 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суретте

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 
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Бекіту 

 

К Д

с 

С

с 

С

р 

Бс Ж сн ж

к 

Т 16 14 8 8 4 13 15 

 

9-тапсырма 

Х- екінші тәрелкедегі 

алмұрт саны 

3х+1+х=9 

4х+1=9 

4х=9-1 

4х=8 

Х=8/4 

Х=2(екінші тәрелкеде) 

9-2=7(бірінші тәрелке) 

Ж: Бірінші тәрелкеде-7 

алмұрт, екінші тәрелкеде- 

2алмұрт 

 

Үй тапсырмасы 

 
 

 

 
 

 

 

Тапсырман

ы 

мұғалімнің 

көмегімен 

орындайд

ы 

Кестені 

толтырады 

 

 

 

 

 

 

Теңдеуді 

шешеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлшек 

сандарды 

қосып, 

азайтады 

бөлімдері 

бірдей жай 

бөлшектерді 

қосу және 

азайтуды 

қолданады.-1 

Күрделі 

теңдеулерді 

ықшамдап, 

қарапайым 

түрге келтіріп 

шешеді-1Б 

 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Теңдеулерді 

шешуд 

жай теңдеуге 

айналдыруды 

біледі-1Б 

Күрделі 

теңдеулерді 

ықшамдап, 

қарапайым 

түрге келтіріп 

шешеді-1Б 

 

 

 

 

 

 

ҚБ:«Смарт 

сағат»әдісі 

Дескриптор: 

Есептеу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суретте

р 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 
 

 

 

 

Алмұрт 
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Кері 

байланыс 

Кері 

байланыс 

береді 

жүргізе алады-

1Б 

Бөлшек 

сандарды қосу 

мен азайту 

жолдарын 

біледі-1Б 

«Шеринг» 

әдісі 

 

 

 

 

тың 

суреті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 

тер 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байла 

ныс 

парағы 

 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

15 

 

 

 

№ N00068    01.03.2023 ж. 

 

Екі таңбалы сандарды қосу, азайту. Өзіңді  тексер           

 

БОБЕНОВА БОТАГОЗ МОЛДАБЕКОВНА 

Түркістан облысы  «Тілінде ауыр кемістігі бар баларарға арналған  

облыстық арнайы мектеп-интернат»  кмм                                                                                                  

Бастауыш сынып мұғалімі   

                               

Бөлімі: 2А бөлім.Екі таңбалы сандарды 

қосу,азайту.Жүздіктер.Есеп. 

Педагогтің аты-жөні: Бобенова Б 

Күні:  

Сыныбы: 2 В Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Өзіңді тексер           

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

.1.2.3. ** Қосудың ауыстырымдылық, терімділік 

қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану  

2.4.3.1. 100-ге дейінгі сандар, 1000-ға дейінгі 

жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау 

Сабақтың мақсаты: оқушылар екі таңбалы сандарды қосу және азайту 

алгоритмін қолданады;  Жазбаша есептеу тәсілдеріне 

арналған алгоритмдерді қолданады; Барлық 

есептеулерді қатесіз орындайды; 

Сандар тізбегіндегі заңдылықтарды анықтайды. 

Түзету жұмысы Оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру. 

Математикалық термин атауларын дұрыс, анық айтуға 

үйрету. Цифрларды , таңбаларды дұрыс жазуларын 

қадағалау, тілдің грамматикалық құрылымын арттыру.  

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/ 

Уақыт

ы 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурс 

тар 

Басы 

 

І.Ұйымдастыру кезеңі. 

- Сәлемдесу. 

- сөйлеу ережесін еске 

Балалар бір-

бірімен 

амандасып, 

Мұғалім 

ұйымдастыр

у кезеңінде  

Айна  
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5мин. 

түсіру. 

«Айнаға қарап уәде беру» 

әдісі. 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру. 

Шырылдады қоңырау, 

Біз сабақты бастаймыз. 

Партамызға отырып, 

Жалқаулықты тастаймыз. 

Жаңа білім алуға, 

Алға қадам аттаймыз. 

 

танысады, 

жылы тілек 

тілейді. 

Мақсаты: 

Оқушылар 

бойында идея 

немесе тілек 

білдіру, тыңдау 

дағдыларын 

дамытуға 

бағыттау, 

сондай-ақ 

барлық 

оқушыларды 

қатыстыру 

арқылы оқыту 

жағдайларын 

теңестіру. 

 

белсенділік 

танытқан 

оқушыларды 

«Мадақтау 

сөз» әдісі 

арқылы 

бағалайды: 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы!  

Талпын!» 

 Үй тапсырмасын 

«Құмыраға гүл жинау» 

әдісі бойынша тексеру. 

7 – тапсырма 

72 – 17 = 55       28 + 56 = 

84 

46 + (54 + 200) = 300 

70 + 20 + (80 + 30) = 200 

 34 + 66 + 16 = 84 

14 + 55 + 25 = 94  

Есептерді 

шығарып, 

келгенін 

айтады. 

Жауаптарын 

салыстырады. 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы!  

Талпын!» 

 

Ортас

ы 

 

 
10мин. 

Сабақ мақсаты айтылады. 

Жаңа тақырып. Білу және 

түсіну. Оқулықпен жұмыс. 

1-тапсырма: «Білу» ҰЖ   

Сандарды салыстыру.  

«Кім мерген» ойыны 

арқылы жүргізу. 

6 < 8           60 < 80  

Толық 

жүздіктерді 

кему ретімен 

атау,жазу. 

Шамаларды 

өсу ретімен 

атау,жазу. 

Дескриптор:  

1. 

Жүздіктерді 

кему ретімен 

атайды және 

жазады; 

2. 

Шамаларды 

ДК 

экраны 

2-сынып 

оқулығы

. 

Жұмыс 

дәптерле

рі 
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6 онд  > 6 бірл   60 онд <
6 жүз 

8 онд < 8 жүзд     800 > 

600 

салыстырад

ы, өсу 

ретімен 

жазады; 

5мин. 2- тапсырма:  «Түсіну» 

ТЖ 

Есептеуді баған түрінде 

орында. 

+63           - 100 

2738 

  90               62 

 

 

Бірдей 

мысалдарды 

тауып,есептеу. 

Дескриптор: 

1.  Бірдей 

мысалдарды 

анықтайды; 

2.  Баған 

түріндегі 

есептің 

дұрыстығын 

тексереді; 

3.  Бір-бірін 

тексеріп, 

қателерін 

түзетеді; 

4. Өз  

тұжырымдар

ын ортаға 

жариялап 

айтады: 

ҚБ: 

Бағдаршам 

көздері 

арқылы бір-

бірін 

бағалау. 

 
 

ДК 

экраны 

2-сынып 

оқулығы

. 

Жұмыс 

дәптерле

рі 
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Сергіт

у сәті  

3мин. 

Бойыңды түзеп тік ұста, 

Емін еркін тыныста. 

Деміңді ішке тез алда, 

Оң қолыңды соз алға 

 Қол  ұшына қарада, 

Ұшбұрыш сыз ауада. 

Сол қолда бос тұрмасын 

Шеңбер жасап зырылда. 

Сергіту сәтін 

іс – қимылмен 

көрсетеді.  

 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы!  

Талпын!» 

 

5мин. 3- тапсырма: «Жинақтау» 

ӨЖ 

Аула сыпырушыға 

көмектесу ( 

жапырақтарды жинау 

арқылы тапсырмаларды 

орындау)   

Деңгейлеп тапсырмалар 

беру. 

 

Өрнекті 

жазып,оларды 

тиімді 

тәсілмен 

есептеу. 

Дескриптор: 

1. Өрнекті 

жазып, 

тиімді 

тәсілмен 

шығарады; 

2. Екі 

таңбалы 

сандарды 

қосу және 

азайту 

алгоритмдер

ін  

қолданады

 
ҚБ: От 

шашу 

арқылы бір-

бірін бағалау 

 

5 мин. 4- тапсырма:    «Талдау» 

ӨЖ 

+38     +57     -100      -100     

+47 

42 36655423 

  80      93         35         46         

70 

Тексере 

отырып 

орындау.Қосы

мша мысалдар 

құру.Бағандап 

шығару. 

Дескриптор: 

1.  Берілген  

тапсырманы  

жұпта 

талқылайды; 

2. Екі 

таңбалы 

ДК 

экраны 

2-сынып 

оқулығы

. 

Жұмыс 

дәптерле
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сандарды 

қосу және 

азайту 

алгоритмін 

қолданады 

рі 

Соңы  

4мин. 

Сабақты қорытындылау  

- Бүгінгі оқу мақсаты 

қандай болды? 

- Жетістік 

критерилеріне 

жеттік пе? 

Үй тапсырмасы: № 8 есеп 

Х + 27 = 100     72 – у = 

46   

 

Сұрақтарға 

жауап береді, 

өз ойларын 

айтады. 

«Жарайсың! 

Жақсы! Өте 

жақсы!  

Талпын!» 

 

Медальд

ар  

Бағала

у 

 

Оқушылардың білімін 

бағалау. 

Рефлексия 

«Мен» 

тұжырымдамасы.Оқушыл

ардың топтық,жұптық, 

өзіндік жұмыстары 

ескеріледі. 

Кері байланыс 

жасайды. 

Балл 

жиынтығын 

қою. 
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№ O00007  01.03.2023 ж. 

Жаңартылған білім мазмұнындағы оқыту ерекшеліктері 

ҚУАНЫШБЕК МӘУЛЕН НҰРҒАЛИҰЛЫ                                                                                       

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Көкпарсай ауылы                                                                                               

№40 Сәбит Мұқанов атындағы жалпы орта мектебінің                                                                               

Қосымша білім беру педагогы 

Ыбырай бабамыз қазіргі заманғы жаңашылдықты сол кезден бастап 

бейнелеуінің өз маңызы бар.Сонау XIX ғасырдың өзінде-ақ  ұлы ағартушымыз 

Ыбырай Алтынсарин жас ұрапаққа үлгі етіп мұра ретінде қалдырған ілім-

білімімізді әлі де тәрбие құралы ретінде пайдаланып келетініміз де және  

балаларымыздың санасына сіңіретінімізде рас.«XXI ғасырда нені оқыту 

керек?»Мұғалімдер үшін ең басты мәселе болып отырғаны  да осы. 

«Мұғалімдер оқушыларды XXI ғасырға қалай дайындайды» 2011жылдағы ҚР 

педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының деңгейлік 

мазмұныда осы мәселелерді шешуге бағытталған.Ғылыми зерттеудің 

нәтижесінде оқушы теориялық білім алып қана қоймай, алған білімін 

практикада,өмірде қолдана білуіне оқушыны бағыттап баулу алға қойылған 

үдеріс болып табылуы тиіс әрекет.Сыни тұрғыдан ойлау,диалогтік 

оқыту,бағалау,алған мәлімметтерді интерпретациялау(логикалық қорытынды 

жасау) жаңартылған білім мазмұнындағы білім беру ерекшелігі болып 

табылады. Жаңартылған білім мазмұнындағы білім беруде пәндерде бірнеше 

айдарлар арқылы оқыту жолға 

қойылған.Мысалы::Ойланыңыз,анықтаңыз,дәлелдеңіз,талдаңыз,жасап көріңіз, 

салыстырыңыз тағы да басқа .Тарих сабағында салыстырыңыз айдарында:  

Франциядағы 1358 жылғы Гильом Каль басқарған «Жакерия көтерілісінің 

мазмұны,1381 ж Англиядағы Уот Тайлер бастаған көтерілістің мазмұнын оқып 

болып көтеріліс ерекшелігі, сипатын жеке жазу,айтады содан соң екі 

көтерілістегі ұқсастықты жазады,айтады. 

Ортағасырлардағы рыцарлардың қоғамдағы рөліне баға беріңіз.Әділ болуға ,өз 

мырзасына адал болуға,батырлық пен ерлік үлгісін көрсетуге,әлсіздер мен зәбір 

көрушілердің қорғаушысы болуға деп өз ойын оқушы еркін жетізе білу сыни 
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көзқарасы болып тұр.Шульман табысты оқытуда сапалы оқыту үшін оқушының 

тақырып мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады 

деп түсіндіреді.Ал мұғалімге тән табысты тұстарын:кәсіби түсінік(тәжірибені 

түсіну,дамыту,зерттеу нәтижелерін өмірде қалай қолдану керектігін баспен 

ойлану).Оқытудың тәжірибелік дағдылары:сабақты дұрыс жоспарлау, тиімді 

әдістерді қолдану,ынталандыру, көтермелеу ,дер кезінде түзету, бағалау т.б сол 

сияқты дағдыларды жүзеге асыру.Кәсіби адамгершілік тұтастық:мұғалім өз 

мамандығын сүйетін шебер,мейірімді,шыншыл,жанның жүрегіне жан шуағын 

орната білетін тұлға деп пайымдауы дұрыс құбылыс деп айтуға болады.Ал Абай 

Құнанбаев айтқандай:Үш ақ нәрсе адамның қасиеті:ыстық қайрат,нұрлы 

ақыл,жылы жүрек адам бойында болуы керек деп көрсетеді.Ұстаз бен оқушы 

арасындағы қарым-қатынас осылай орнағанда нәтижеге қол жететіндігі 

анық.Әр адам бойында үш қасиет табылғанда алға қарай ұмтылу, білу, білгенді 

қолдану болады.Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өзгертудегі негізгі 

тұлға-мұғалім.Мұғалім өзінің оқыту және оқу үдерістерін түсінуіп нақтылауға 

мән беруі.Оқушыларды оқытуда қолайлы жағдай жасап оқудың жоғарғы мәдени 

деңгейін орнату.Оқуды тек стандартты жетілдірумен шектемей,ауқымын 

кеңейту.Алғашқы қадам-әрбір ұстаз үшін маңызды шешімдерді талап ететін 

құндылықтар мен мәселелерді анықтау.Мұғалім әр сабақтың мақсатына қарай 

әдіс- тәсілді дұрыс таңдап анық және нақты тапсырмалар арқылы 

жұмыстандырса оқушы сонда ғана тез ұғады деп ойлаймын.Тақырыпты өткен 

кезде суреттер, кестелер,сызбалар беріліп отырады,кейбір тұстары оқушы 

тұрмақ мұғалімде түсінбей қалуы әбден мүмкін, оны нақпа- нақ дәл оқулық 

тілімен емес өз ойы жақын келсе, демек ол оқушыда сол тақырып бойынша 

түсінік қалыптасқанын аңғаруға болады.Қазіргі білім жүйесіңде түсінікті 

түсініксіз жақтары өте көп.Себебі біздің қоғам әлі бұл кейіпке ене қойған 

жоқ.Бұл жүйені толық түсініп енуі үшін дәріс ,тәрбие, білім беретін тұлғаның 

өзі жетік шебер меңгеріп өзінің алдындағы шәкіртке жол сілтеуші кейпіне 

енгенде ғана білім жүйесі түсінікті болады.Мектеп оқулығы, ол мұғалім үшін  

жоба енді сол оқулықтағы сілтемелердегідей нені үйрену керек ,оқушы берілген 

тапсырмаға сыни көзқарасты білдіре алатындай жағдайға жеткізу  керек ,ол 

үшін еркін ойлауды қалыптастыруды іске асыру маңызды . 
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Ауызша пәндерге келсек ойлан айдары бойынша: «Адамнан маймылдың 

айырмашылығы неде» деген сұрақ қойылатын болса әр оқушы өз пікірін 

қалыптастырады ол кейде дәл келуі,кейде алшақ кетуі де мүмкін.Қазіргі 

бақылау тапсырмаларыда оқушының көзқарасын ойын анықтау мақсатында 

ұйымдастырылған бірақ бұл тапсырмаларды орындауда оқушылар өте 

қиналады өйткені олар тек оқулық мазмұныменен шектелгісі келіп 

тұрады.Қанша заманнан бері дәстүрлі оқуда үйреніп кеткен қоғам өзінің ойын 

жеткізуге жасқанады өйткені қателесем деген күдік басым.Ұстаздың ендігі 

мақсаты мен қызметі осы күдіктен арылтып еркін ой айтуға,батыл шешім 

қабылдауға баулу. 

 «Ішсем ,жесем,ұйықтасам-тән құмары, ал біреулер көрсем,үйренсем-жан 

құмары»( Абай) Аврам Маслоуға дейін айтып кеткен болатын.Аврам 

Маслоудың қажеттілік  иерархиясы оқушыға физиологиялық қажеттіліктер мен 

қоса қауіпсіздік,сүйіспеншілік,құрмет көрсету,өзін-өзі таныта білу 

қажеттіліктер бұл басты мақсат екенін анық көрсеткен болатын сондықтан әр 

оқушының көңіл күйін сабақ бастамас бұрын анықтап алуымыз керек және 

жағдай жасағанда ғана оның ынтасының артаттынын ұмытпау керек.  

«Ой артынан ой туар,желге мінсең жеткізбес»- рефлексияға жақсы сәт. 

Сабақ соңында  әр оқушы рефлексия жасайды ол үшін мыналай сөздер үнемі 

тақтада ілініп тұрады: 

 Мен үшін бүгінгі сабақта таң қалатын жайттар көп болды өйткені... 

 Мен өзімнің жауабыма риза болдым немесе риза болмадым.... 

 Жауап беу маған оңайға түсті ол былай... 

 Маған әлі де оқу,іздену керек себебі... 

 Мен үшін өте қызық болған тұс мынау.... 

 Мен үшін осы оқиға түсініксіздеу болды өйткені.. т.б сөз тіркестерін 

алуан түрлі қолдану арқылы өздерінің сабақ бойына алған әсерлерімен 

оқушылар ойларын ортаға салып бөліседі. 
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 Баяндамамның соңында айтайын деген ойым жаңартылған білім мазмұны жас 

ұрапқ үшін сәтті тұстары көп.Бағдарламаның көздегені өте зор идеялар көбіне 

тұлғаның шексіз еркіндігін көруге болады.Болашақта жас ұрпақ өз бетінше баға 

беретін сынай білетін тұлға болып шығары көрініп тұр.Негізі баяндама 

барысында қазақтың біртуары Абай, Шәкәрім,Ыбырай сияқты ұлы қоғам 

қайраткерлері дәлел боларлықтай қазақ қоғамының бұрынан келе жатқан 

дәстүрімен байланыстыра оқытуға  да болады.Қазақ халқының өзі әңгімеге 

сыни көзқараспен қарап, әділ шешім айтып,рефлексияға түскен халық екенін 

айтпаса да белгілі. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

25 

 

 

 № N00070   01.03.2023 ж. 

                                       Қазақстан – бақыт мекені 

МОЛТАНОВА САНИЯ КАРИМБЕКОВНА                                                                                

Жетісу облысы Сарқан ауданы Лепсы ауылы                                                                                     

К.Ушинский атындағы орта мектебінің                                                                                        

бастауыш сынып мұғалімі 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім  МЕНІҢ ТУҒАН ӨЛКЕМ  

Педагогтің аты-

жөні  

Молтанова С.К. 

Күні   

Сынып: 2 Б Қатысушылар саны:   Қатыспағандар саны:  

Сабақтың 

тақырыбы  

5-сабақ. Қазақстан – бақыт мекені 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары  

Тыңдалым:2.1.3.1-тыңдаған материалдын мазмұны 

бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес 

сюжетті суреттерді сипаттау; 

Айтылым:2.2.4.1-Тірек сөздерді /сұрақтарды қолдана 

отырып мәтінді мазмұндау 

Оқылым:2.3.1.1.-шағын мәтінді түсініп,мәнерлеп дауыс 

ырғағын дұрыс қойып оқу  

Жазылым:2.4.4.1-каллиграфиялық дағдыларды дамыту 

 Барлық оқушылар жасай алады: шағын мәтінді 

түсініп, дауыс ырғағын дұрыс қойып оқиды 

Оқушылардың көбі жасай алады: Тыңдаған 

материалдын мазмұны бойынша сұрақтарға жауап 

береді және оған сәйкес сюжетті суреттерді 

сипаттайды; 

Оқушылардың кейбірі жасай алады: Тірек сөздерді 

/сұрақтарды қолдана отырып мәтінді мазмұндайды 

Сабақтың барысы:  
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Саба

қтың 

кезең

і/уақ

ыт  

Педагогтің әрекеті  
Оқушының 

әрекеті  

Баға

лау  
Ресурстар  

Сабақ

тың 

басы 

(5 

мин)  

Ұйымдастыру 

кезеңі: 

1.Психологиялық 

ахуал 

қалыптастыру.   

 

 

 

 

 

2.Үй тапсырмасын 

тексеру: «Бір 

шаңырақ астында» 

Өткен сөздердің 

аудармасын сұрау 

 

 

 

 

 

Қазақ күйі 

қосылады,оқуш

ылар бір-бірден 

сыныпқа кіріп 

апта,ай,жыл 

мезгілдерін 

көрсетіп,аманда

сады(сәлеметсіз

дер ме,қайырлы 

күн,бүгінгі 

күнге 

сәттілік,қош 

келдіңіздер,ама

нсыздар 

ма,қалдарыңыз 

қалай) 

 

Таңдаған сөздің 

аудармасын 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

Киіз 

үй 

интербелсенді тақта  

 

 

 

 

шаңырақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ

тың 

ортас

ы (35 

мин)  

 

 

Жаңа сабақ: 

 

 

 

Мемлекет                  Ел               

Ұлт 

 

 

«Отан» сөзіне 

байланысты 

сөздерді айтады 
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Жер 

отбасы 

                                    

Достық 

 

 

Біздің отанымыз 

не?(Қазақстан) 

 

«Отан» деген сөзді 

«Қазақстан» сөзіне 

ауыстыру 

 

Сабақ 

тақырыбы:Қазақст

ан-бақыт мекені. 

Бүгінгі сабақта біз 

Қазақстанда қандй 

ұлттар тұратынын 

білеміз,жерім мен 

өзендерімен 

танысамыз,жаңа 

сөздер білетін 

боламыз,суреттер 

бойынша сөйлем 

құраймыз. 

 

Жаңа сөздер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар жаңа 

сөздерді сөздік 

дәптерге 

жазады 

 

 

Жаппай 

жұмыс.  

Әр ұлтқа тән 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деск

рипт

ор:  

– мәті

нді 

мұқ

ият 

тың

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ота

н 
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Саба

қтың 

көпұлтты, бақыт 

мекені, ұлт өкілі, 

қыран.(жазу,оқу,аудар

у,қайталау) 

 

1.Тыңдайық.  

Қазақстан – көпұлтты 

мемлекет. Мұнда 

қазақ, орыс, корей, 

өзбек, татар және 

тағы басқа ұлт 

өкілдері тұрады. 

Олар тату-тәтті өмір 

сүреді. Қазақстан – 

бақыт мекені.  

 

1-

тапсырма:«Сәйкесте

ндіру» әдісі бойынша 

әр ұлтқа тән затты 

атау 

(добыра,кокошник,та

қия,веер,венок,шляпа

) 

Тақтада көрсетіліп 

тұрған әр ұлттың 

атың атаңдар.(Қай 

ұлт-өзбек) 

 

2.Оқылым,айтылы

м 

1-тапсырма Видео 

арқылы 

затты 

алады,сурет 

бойынша қай ұл 

екенін атайды 

Сұраққа жауап 

береді.  

*Қазақстанда 

тұратын басқа 

қандай 

ұлттарды 

білесің?  

 

 

 

 

 

 

Екі өлеңді 

оқып, сұраққа 

жауап береді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дайд

ы;  

– сұра

ққа 

жауа

п бе-

реді.  

 

 

 

 

 

 

Деск

рипт

ор: 

 

– 

сурет

тегі 

табиғ

атты 

сипат

тап 

айтад

ы; 

-

сөйле

м 

құрас

тырад

ы 

-

 

 

Қазақстанның көрікті 
жерлері туралы  

бейнебаян  

 

 

 

қиынды  

суреттер, 

 

 

 

 

 

 

 

карта 
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соңы Кольсай,Жұмбақтас 

туралы түсінік беру 

2-тапсырма 

«Пазл» әдісі арқылы 

қиындыларды сурет 

шығатындай біріктіру 

(Кольсай,Жұмбақтас) 

3-тапсырма 

Енді әр топ 2-3 

сөйлем 

құрастырыңдар. 

4- Берілген 

өлеңдерден өз 

суретіне қатысты 

өлеңді тап. 

5-тапсырма 

Әр топтан бір оқушы 

өлеңді мәнерлеп 

оқып шығады 

3.Жазылым 

Балалар біз тұратын 

облыс 

қандай?Неліктен 

Жетісу деп 

аталады(өйткені 

Балқаш көліне 7 

өзен құйылады-в 

озеро Балхаш 

впадают семь рек) 

Тақтадан Қазақстан 

картасы 

көрсетіледі,балалар 

 

 

 

 

 

Өзен атауларын 

картадан 

табады, буынға 

бөліп жазады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жинаған ҚБ 

санап.сиқырлы 

сандыққа 

салады 

 

Жаңа сөздерді 

жаттайды,виде  

көреді 

өлеңд

ер не 

турал

ы 

айтад

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деск

рипт

ор:  

– өзен 

атаул

арын 

карта

дан 

табад

ы; 

 – 

буынғ

а 

бөліп 

жазад

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=V3kcgZwO

FxY 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0bj4buu5i

Xs 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3kcgZwOFxY
https://www.youtube.com/watch?v=V3kcgZwOFxY
https://www.youtube.com/watch?v=V3kcgZwOFxY
https://www.youtube.com/watch?v=0bj4buu5iXs
https://www.youtube.com/watch?v=0bj4buu5iXs
https://www.youtube.com/watch?v=0bj4buu5iXs
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7 өзенді атайды 

Дәптермен жұмыс: 

№4 тапсырманы 

дәптерге орындайды 

: 

 

 

Қорытынды:Бүгінгі 

сабағымыздың 

мақсаты қандай 

болды?Сабақта не 

белдік?Мақсатымызғ

а жеттік пе? 

Рефлексия: 

«Сиқырлы сандық» 

 

Үйге тапсырма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ

тың 

соңы 

(5 

мин)  

Кері байланыс. 

«Сабақтан алған 

әсерім»стратегиясы. 

мұражайға   
 

сауда 

үйіне  

«Алма 

ағашына

» –  алма 

стикерін

е, жақсы 

әсер 

алса, 

«Бәйтере

к» 

ағашына 

– 

жапырақ 

стикерін

е, ал 

жағымс
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ыз 

эмоцияд

а болса, 

«Тікенек

» 

ағашына 

төртбұр

ыш 

стикер 

жазып, 

кері 

байланы

с 

қалдыра

ды.  
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№ O00009   01.03.2023 ж.   

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі 

ДИНАСИЛОВА АСЕМГУЛЬ МЕЛИККУЛИЕВНА                                                                

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Болашақ ауылы                                                   

“Ерке-Наз” бөбекжайы тәрбиешісі 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 

ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 

кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста 

сенсорлық дамудың  мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің 

әрекетін жетілдіру, қоршаған    орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. 

Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 

негізгі жағы болып саналатынын айтқан. 

Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 

іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 

баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 

мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, 

ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты ақыл-

ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес. 

Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, табиғат 

құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере бастайды. 

Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын 

жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда емес. Музыкант, суретші, 

құрастырушының табысын қамтамасыз ететін ерекшеліктерінің қатарында 

сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында 

ерте жаста жететін сенсорлық дамудың             жалпы деңгейі жатыр. 

Сенсорлық тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен 

азықтандырудан  тұрады. 

«Сенсорлық   мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 

педагогикаға     М.Монтессоридің  жұмыстарының  арқасында  енді.  

Бірақ, ол  мұндай мәдениетке  қол жеткізу үшін  баланың сезім мүшелерін 

заттардың түсін, көлемін, пішінін  ажыра  білуге жаттықтырып  отыру  

жеткілікті  деп санаған.  
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Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған 

сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы 

жалпыға ортақ қабылдаулар). 

Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа 

қасиеттерімен,  әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. Ол 

өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала 

мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 

адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық 

тәрбиелеу көмекке келеді. 

Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық  

мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика 

құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). Бірақ ол 

кезде олар көрген  заттар мен  қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса 

назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және оған назар 

салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету 

кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан 

жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі 

аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық           мәдениетті жүйелі 

меңгеруді ұйымдастыру басталады. 

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 

тәрбиелеудің  әрекеттің  өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде 

жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды 

болып табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса 

бастайды, бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте 

жастағы балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша 

дидактикалық ойындар мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ. 

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы 

сипатқа ие. 

Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің  мақсатын  жетілдіру, 

(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту. 

Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 

1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және сенсорлық 

эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды қалыптастыру. 
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Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары: 

8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау; 

Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 

Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын 

белгілеу, үлгі бойынша қою . 

4 бөліктерден тұратын  ойып жасалған  суреттерден, бүтін қойма текшелерді 

құру. 

Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, призма); 

Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік  

төртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын 

белгілеу,       топтау; 

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу; 

Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды  

өткізу. 

Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық 

тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге 

құмарлық, қарапайым көрністерде өзара  байланысты  түсіну және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 

бекіту әдістер ретінде  қолданады». 

Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын әрекеттерді 

енгізеді. 

Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып табылады. 

Ол сабақтардың бағдарламасы- 

мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып 

және   оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық міндеттері әртүрлі 

(қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін). 

Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, адамдар,                   

олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық  өмірлері, оқиғалары 

және т.б.) Дидактикалық ойында үлкен рөл ережелерге беріледі. Олар әрбір  

балаға ойында                      не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, 

табысқа жету жолын көрсетіп жатыр. 

Балаларда жүрiс тұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын  басқаруды тәрбиелеп 

жатыр.              Ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың  белсенділік 

таныту: түрлі-түсті  шарларды сырғанату, мұнараны талдау, матрешканы 

жинау… 
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№ O00008   01.03.2023 ж. 

СУРЕТ САБАҒЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚИЯЛЫ МЕН ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

 

САРБАГЫСОВА ЭЛЬМИРА ТЕМИРХАНОВНА 

Алматы қаласы.Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп гимназия  

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі. 

Көкіректе сәулесі жоқтың, көңілде сенімі жоқ, өнерсіз өмірден тез 

суынар.  

Абай 

Балалардың шығармашылық қиялы мен қабілеттерін дамыту, олардың 

практикалық дағдыларды именденуі сәбилік кезеңнен басталады. Баланың 

ақыл-ой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік сипаттарға 

ие, алайда оны дұрыс бағытта дамыту жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың 

ақыл-ой қабілетін дамыту, оның нақты дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге 

байланысты балалардың толыққанды ақыл-ой тәрбиесін сенсорлық процестерді 

қалыптастырудан бастау қажет. Балалардың шығармашылығын дамытуда сурет 

салу әдістері мынадай тәрбиелік және дамыту мақсаттарында колданылады:  

Саусақтар мен кол буынының ұсақ қол моторикасын жаксарту. Бас миы мен 

ұсақ қол моторикасының өзара байланысы бас миының қабығы әрқайсысы бір 

денеге жауапты бірнеше бөліктен тұрады. Бас миының кабығында қозғалыстық 

сипатты анықтайтын бөлік бар. Бас миы қабығының үштен бір бөлігі кол 

мойнының козғалыстык қабілетімен байланысты және мидың сөйлеу зонасы бір 

– біріне өте жақын орналасқан. Сондықтан егер баланың саусағы нашар 

дамыған болса, ол баланың сөйлеу қабілетіне әсер етеді. Осыған байланысты 

ғалымдар кол мойнының буынын артикуляциялық аппарат сияқты «сөйлеу 

органы» деп те атайды. Бала тілін дамыту үшін сөйлеу органы ғана емес 
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сондай-ақ, ұсақ қол моторикасын да дамыту қажет;  

Қоршаған орта әлемін, ондағы құбылыстар мен заттарды біліп қабылдау, 

түсіну. Бала сурет салмас бұрын ойша елестетіп, белгілі бір бөлшектерге бөліп, 

кандай да бір заттарга, геометриялық фигураларға ұқсатып салады;  

Әртүрлі материалдармен жұмыс жасау. Сабақта балалар суретті дәстүрлі 

қарындаш пен бояулармен бейнелемей, сондай-ақ тұрмыстық заттарды 

пайдалана отырып, шығармашылықпен айналысу ерекшеліктерін түсінеді;  

 

Ойлау жүйесін белсендіру мен тың идеялар шығаруға белсенділік арттыру. 

Балаларға өз ойын жеткізуге, өзіне шығармашылық белсенділігін танытуға 

қажетті бұйымдар алуға, еркін тақырыпта сурет салуға мүмкіндік беріледі. Бұл 

баланың тұлға болып калыптасуының алғашқы қадамы десек те болады;  

Балаға көтеріңкі көңіл-күй сыйлау, өзіне деген сенімін арттыру, 

қорқыныштан арылту. Дәстүрлі емес тәсілдермен сурет салу ойын түрінде 

өткізіледі, сондай-ақ, суреттер салу арқылы бала бойында мақтаныш сезімін 

ұялатуға, жетістікке жетуге деген құлшынысын арттыруға мүмкіндік береді;  

Топпен жұмыс жасауға қызығушылықты қалыптастыру. Балалар топ болып 

жұмыс жасай алмайды, бірақ қарапайым тапсырмаларды қуана бірге 

орындайды. Тәрбиеші топқа бөліп тапсырма береді, балалар обьектілерді бөліп 

ала отырып орындайды. Тәрбиеші балалар еңбегін бағалағанда әдемі суреттегі 

әрбір баланың еңбегін атап отеді;  

Эстетикалық талғамды қалыптастырады. Балалар дәстүрлі емес тәсілдермен 

сурет салуда қарапайым заттардың сұлулығын көреді, түстерді үйлестіре біледі. 

Жоғарыда көрсетілген мақсаттарды жүзуге асыруда дәстүрден тыс сурет 

салудың мынадай тәсілдерін пайдалану ұтымды:  

3D каламмен сурет салу. Бүгінгі таңда 3D құрылғылар бүкіл дүниежүзіне 

танымал. Олар кино немесе өнер саласында болмасын кеңінен етек жайып 

келеді. Сонымен қатар 3D суреттері өнер саласында да кең ауқымда 
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пайдаланылып келеді. 3D қаламдар қазіргі танда ете танымалдылыққа ие 

болуда. Онымен жұмыс жасағысы келетіндердің саны күн санап артуда. 

Қолданылуы: 3D қаламды ток көзіне қосып ON батырмасын басамыз. Өзіңізге 

қажетті түстегі пластикті жіпті кіретін портқа қоямыз.  

Кажетті температураға қойып, қажетті суретімізді саламыз. Сурет салуып 

болған сон, OFF режимін басып, пластикті жіпті арнайы батырманы басып 

ажыратамыз. Электр көзінен ажыратамыз.  

Құммен сурет салу әдісі. Балалар құммен ойнағанды жақсы көреді. Саусаққа 

тиген құмның түйіршіктері бойдағы ұйықтап жатқан әрбір жасушаны оятып, 

жүйке жүйесін де тыныштандырады екен. Мамандардың айтуынша, құм 

терапиясы баланын өзіне деген сенімділігін арттыруға, мінезінің ашылуына, 

бойындағы қиындықпен күресуге де көмектеседі және ойлау қабілетін 

дамытып, зейінін арттырады.  

Сонымен қатар, балабақшада құммен сурет салудың тағы бір әдісін 

қолдануға болады. Ақ қағаз бетіне суреттің пішіні сызылып алынады, пва 

желімін сызылған сызық бойымен қылқаламмен жағып шығамыз, жағылған 

желімнің үстіне ыдыстағы құмды себелеп шығамыз.  

Мұзбен сурет салу. Түрлі-түсті мұз дайындау үшін бізге мұз дайындайтын - 

ыдыстар және тағамдық бояулар қажет. Арнайы мұз ыдысына түрлі - түсті 

тағамдық бояулар араласқан суды құйып, балмұздақ таяқшасын салып 

мұздатқышқа саламыз. Су мұзға айналғанда балаларға береміз. Балаларға 

арнайы ұстағыштан ұстап жұмыс жүргізу кажеттегін ескертеміз.  

Нүктелер арқылы сурет салу әдісі. Нүктелерді қосу арқылы шыққан сурет 

балалар үшін үлкен жетістік болып табылады. Нүктелерді қосуда баланың 

бойына талпыныс, бастаған ісін аяғына дейін жеткізу, нәтижеге жету сияқты 

қасиеттер дарытады. Шығармашылыққа деген ұмтылысқа қажетті тәсіл деп 

білемін.  
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Кофе ерітіндісімен сурет салу. Ол үшін бір шай қасық кофені бір шай қасық 

сумен араластырамыз. Мұндай тәсілмен сурет салудың ғажайыптылық жас 

балаларға кофе ішуге болмайды. Сол себепті сурет салу барысында кофенің 

хош иісін сезіну. Мұндай тәсіл арқылы ашық сары түстен тоқ қоңыр түске дейін 

түс шығаруға болады. Бұл әдіспен алтын «Алтын күз» көрінісінің суретін 

салуға болады.  

Пластилинмен сурет салу баладан төзімділікті, бастаған істі аяғына дейін 

жеткізу үшін табандылықты талап етеді.  

Баланын шығармашылығын дамытумен қатар бейнелеу өнеріне 

қызығушылығын арттырып, психологиялық тұрғыда өскелең ұрпаққа септігін 

тигізеді. Бұл балаларға өздерін еркін сезінуге, батылдық ұялатады, қиялды 

дамытады, өзін-өзі көрсету үшін толық еркіндік береді.  

Қорыта айтқанда, шығармашылық ықпал кез келген міндеттерді шешуде 

педагогтық бейнелеу техникасының ерекше дәстүрден тыс жолдарын шешімінің 

көптеген нұсқалары мен тәсілдерін көрсеткен кезде ғана туындайды.  
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№ O00010   01.03.2023 ж. 

Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру 

ӘЖІМҰРАТОВА БАҚЫТ САДУАХАСҚЫЗЫ                                                                  

Түркістан облысы  Отырар ауданы                                                                 

Ә.Байтанаев атындағы негізгі орта мектеп                                                           

Физика-математика пәні мұғалімі 

Бөлімі: 11.2А Дәрежелер мен түбірлер.Дәрежелік функция 

Педагогтің аты-

жөні: 

 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді 

түрлендіру 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

11.2.1.4 – алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін 

рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар істей алады:рационал көрсеткішті 

дәреженің анықтамасын және қасиеттерін біледі; 

Көптеген оқушылар істей алады:рационал көрсеткішті 

дәреженің оң сандар үшін анықталғандығын түсінеді 

(егер a > 0, nN, mZ болса, am/n табылады); 

Кейбір оқушылар істей алады:-рационал көрсеткішті 

дәреженің анықтамасын тұжырымдай біледі. 

Бағалау 

критерийлері 

 

 

-рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін 

тұжырымдай алса;  

-

рационалкөрсеткіштідәрежелердіңқасиеттерінқолданып, 

өрнектердіңмәнінесептейалса. 

Құндылықтарға 

баулу 

Берілген есептерді шығаруда қажет формуланы тауып, 

өлшем бірлігін сауатты жазып, нақты жауабын дұрыс 
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табу арқылы еңбек және шығармашылық 

құндылығы 

қалыптасады; 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушыны

ң іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

2 мин. 

 

 

«Миға 

шабуыл» әдісі 

5 мин 

 

Ұйымдастыру кезеңі 

Амандасу және 

түгелдеу 

-Сыныпта 

ынтымақтастық 

атмосфера 

қалыптастыру 

-Оқушылардың 

көңілін сабаққа 

аудару, құралдарын 

тексеру 

-Оқу мақсаттарымен 

таныстыру және 

бағалау 

критерийлерін айту 

-Сабақтың 

тақырыбын 

таныстыру 

Үй тапсырмасын 

тексеру 

1.Иррационал 

өрнектерді 

түрлендіру 

тәсілдерін қандай 

жағдайларда 

 

Оқушыла

р 

тақырыпт

ы 

тыңдайды  

 Дескриптор: 

-Сұрақтарға 

жауап береді 

Жалпы балл-

2 

Оқулық 11 

– сынып 
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қолданған ыңғайлы? 

2. Рационал және 

иррационал 

өрнектерді 

түрлендіруде 

айырмашылық бар 

ма? 

Сабақтың 

ортасы 

    17 мин  

1-тапсырма  

Өрнекті рационал 

көрсеткішті дәреже 

түріне келтіріңдер: 

 

 

Оқушыла

р 

тапсырма

ны 

орындайд

ы    

 

Дескриптор: 

- 

тапсырманы 

орындайды    

Жалпы балл 

-4 

 

Презентац

ия  

Оқулық 11 

– сынып 

ДМ 

Жеке жұмыс  

9 мин 

2-тапсырма  

Өрнекті рационал 

көрсеткішті дәреже 

түріне келтіріңдер: 

 

Оқушыла

р 

тапсырма

ны 

орынайды

. 

 

Дескриптор: 

- берілген 

тапсырмалар

ын 

орындайды. 

Жалпы балл 

-2 

 

ДК экраны 

Жұмыс 

парағы  

Қалта 

телефон 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

Рефлексия 

2мин 

Сабақ соңында 

оқушылар рефлексия 

жүргізеді 

Сабақ соңында 

оқушылар рефлексия 

жүргізеді: 

- нені білдім, нені 

үйрендім 

Нәтижені 

талдайды. 

 

Оқушыларды

ң сабаққа 

қатысу 

белсенділігін

е қарай 

мадақтау 

әдісі арқылы 

бағаланады. 

ДК экраны 

Тапсырма 

орындауға 

қажетті 

құралдар. 
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- нені толық 

түсінбедім 

- немен жұмысты 

жалғастыру қажет 
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№ O00011       01.03.2023 ж. 

Кибербуллингтің бала психологиясына әсері 

АРГИНБАЕВА АЙЖАН ЕМБЕРГЕНОВНА 

Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Кеңжыра орта мектебі,                                        

мектепке дейінгі шағын орталығымен                                                                        

коммуналдық мемлекеттік мекемесі                                                                      

Мектеп психологі 

Сіздің үйіңізде Интернет желісіне қол жеткізуге болатын ең болмағанда бір 

компьютеріңіз бар,  бұл сіздің балаңыз көңілді және оқу үшін пайдаланады. 

Балаңыздың пайдаланылуын бақылауға және сәйкес келмейтін мазмұнға кіруді 

шектеуге қатысты сергек болуыңыз мүмкін болғанымен, Интернетпен қорқыту - 

кибербастылық - қарапайым электрондық пошта, жылдам хабарлар немесе 

басқалар жасаған хабарлар арқылы пайда болуы мүмкін. Кибербуллинг 

балаларға қалай әсер етеді 

 Кибербуллинг құрбандары депрессияның симптомдары, оның ішінде 

қайғы, жалғыздық, сенімсіздік, өзін-өзі ақтаудың нашарлығы, академиялық 

құлдырау, тиесілі емес сезім және суицидтік ой мен мінез-құлықты сезінуі 

мүмкін. Нэнси Уиллар, Cyberbullying және Cyberthreats авторы : Онлайн 

әлеуметтік агрессия, қауіп-қатерлер мен қауіп-қатерлерге жауап беру, 

кибербуллингтің әсері мектептегі қорқытуға қарағанда зиянды болуы мүмкін 

екендігін көрсетеді, себебі киберқылмыс жастағы балалардың қудалаудан құтылу 

мүмкіндігі жоқ . Кейбір интернет-трафиктің анонимді сипатына байланысты, 

құрбандар олардың қарсылықтарын анықтай алмайды және әрбір адамның 

оларға қарсы екенін сезінуі мүмкін.  

Киберқылмыстылық қаншалықты кең? Др Мишель Ибарра мен әріптестері 

2007 жылы Педиатриядағы балалар арасында Интернеттегі зорлық-зомбылық 

туралы зерттеу жариялады; Интернетті пайдаланатын оқушылардың шамамен 

9% -ы Интернеттің кейбір түрлерінің құрбандары болды.Зерттеушілер 

зерттеушілердің айтуынша, жәбірленушілердің жартысы өздерінің зорлық-

зомбылықтарын білетін, сондай-ақ ұлдар мен қыздар бірдей 
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тартылған.Киберқылмыс жасаған балалардың шамамен 25% -ы басқа жағдайға 

тап болды. Бір қызығы, онлайн режимінде қудалаудың мүмкіншіліктері басқа 

адамдарға қысым жасағандар үшін айтарлықтай өсті.  

Тікелей Cyberbully шабуылдары Тікелей Интернет шабуылдары басқалар 

тікелей электрондық пошта, лездік хабар алмасу, сөйлесу бөлмелері немесе 

қабырғалар арқылы басқа адамға қарсы агрессия жасаған кезде пайда болады. 

Бұл қорлау сөздерден физикалық зорлық-зомбылыққа қауіп төндіреді.  

Прокси арқылы киберқауіпсіздік Прокси арқылы кибербуллинг адам басқа 

адамның электрондық пошта мекен-жайын немесе пайдаланушының атын 

пайдаланғанда немесе зардап шегушіге қысым көрсету үшін есептік жазба 

жасағанда орын алады. Bully әр адамға өзінің мекен-жай кітабымен хабарласа 

алады және жалған, жалған хабарлар таратады немесе жәбірленуші туралы 

байланыс немесе жеке мәліметтерді аша алады.  

Кейбір жағдайларда веб-сайттарда адамға қысым көрсетуге және 

бастыруға арналған сайттар құрылды. Прокси арқылы киберқылмыс жасаған 

жағдайда, жәбірленуші оның кім екенін анықтауы мүмкін. Ата-аналар не істей 

алады? Балаларға тиісті Интернет мінез-құлқы туралы әңгімелесіп, дұрыс 

пайдаланбаудың салдарын талқылаңыз. Балаңыздың пайдаланылуын және 

Интернетте жұмсалған уақытты қадағалаңыз.  

Компьютерді жалпы аумақта ұстау дұрыс емес әрекетке қатысты 

азғыруларды төмендетуі мүмкін. Доктор Парри Афтаб, адвокат және Интернет 

желісінде қауіпсіз пайдалануға арналған балалардың адвокаты, теріс немесе 

жалған ақпарат орналастырылмағанына немесе сіздің балаңыздың мазмұнына 

байланысты емес екеніне көз жеткізу үшін интернетте балаңыздың атын іздеуді 

ұсынады. Егер қорлау әрекеті, қудалау немесе дұрыс пайдаланбау анықталса, 

оқиға туралы тергеуді бастауға көмектесе алатынына көз жеткізу үшін веб-

сайтты немесе қолданба әкімшілігін дереу хабардар етіңіз. Балаңызға ересек 

адаммен байланысқа түссе немесе оған қысым жасалса, балаңызға қауіп төндірсе 

немесе қудалауды тоқтату әрекеті сәтсіз болса, полициямен 

хабарласыңыз.Кибербуллинг туралы сіздің балаңыздың мектебін хабардар ету, 

бұлшықетті анықтауға болады.  
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Балаңыздағы депрессия белгілерін байқасаңыз, дәрігермен кеңесіңіз. 

Дәрігер балаңыздың депрессияға ұшырайтынын және тиісті ем ұсынатындығын 

анықтай алады. Кибербуллингтегі эмпатияның болмауы Қудалаудың осы түрінің 

тағы бір ерекшеленетін аспектісі жәбірленушіден қашықтыққа және әлеуметтік 

кодекстердің болмауына байланысты. 

Адамның жүзін және азабын көре алмау кім қорланады, қорланады, 

қорқытылады және т.с.с осы мінез-құлықтың дамуына ықпал етеді.  

Бұл қашықтық эмпатияға кедергі келтіреді, яғни өзін құрбанның орнына 

қойып, олардың сезімдерін білу қабілеті, бұл агрессияның тежегіші бола 

алады.Кибербуллингтегі әлеуметтік кілттерге қатысты агрессорға кері байланыс 

беретін тікелей қасымдағылар жоқ (келіспеушіліктер, жағымсыз тұлғалар, 

жәбірленушіні қорғау және KiVa әдісі сияқты бастамаларда қолданылатын басқа 

элементтер) оған өз мінез-құлқын реттеуге мүмкіндік береді.  

Ол жалғыз және әрекет ету үшін барлық кері байланыссыз.Әлеуметтік 

қатынастарды дамыту үшін виртуалды орталарды - және кейбір жағдайларда 

эксклюзивті пайдаланудың иесіздену тенденциясы («желідегі мен маған қарсы»), 

қиял-шындықтың шатасуы (мұны ұмытып кету) сияқты бірқатар қауіптер бар 

қорлау мен шынымен де айтылған сияқты) немесе қате моральдық үкімдер құру.  

Қоғамдық қорлау Соңғы екі сипаттама кибербуллингтің әсерін күшейтеді. 

Біріншіден, технологиялардың арқасында сталкер әлдеқайда кең аудиторияны 

қамтуы мүмкінмысалы, олардың әлеуметтік желілерінің бірінде адам туралы 

жалған ақпарат тарату арқылы. Екіншіден, сіз «желіде не ілулі болса, сол желіде 

қалады» дегенді естігеніңіз анық.  

Осыған байланысты агрессияның технологиялар мен Интернеттегі ортаға 

тигізетін әсері әлдеқайда тұрақты. Бұл адамның қорланған сәтімен шектелмейді, 

бірақ ол сол виртуалды бұлтта ұзақ уақыт сақталады.Киберқауіпсіздік 

жағдайлары алаңдаушылықпен өсуде.  
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№ O00012     01.03.2023 ж. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері 

ҚАРАБАЛАЕВА АЗИНА ӘБIЛБАЙҚЫЗЫ                                                                               

Ақтөбе облысы Қобда ауданы                                                                                                      

Калиновка ауылындағы бөбекжай бақшасы                                                                                                              

Психология мамандығы 

Қазіргі уақытта баланы мектепке дайындау, белгілі бір дағдыларды игеруге 

бейімдеу заманымыздың көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. Мектепке 

дейінгілердің өз-өзіне қызмет ету дағдыларын меңгеруі - өнегелі, жігерлі, 

дербестік, және табандылық сияқты қасиеттерін тәрбиелеудің тиімді 

жолы.Балаларды мектептегі оқуға бейімдеп, жетілдіруде психологиялық-

педагогикалық диагностикаға қатысты негізгі жағдайларды белгілі бір қисынға 

келтіруге болады:                                                                                                                           

- Мектепке жетілдіру мен оқуға бейімдеу барысы деңгейінің өлшемдері, оқу 

бағдарламасындағы оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарымен байланысты болып 

табылады;                                                                                                                                      

- Балаларды мектептегі оқуға және жағдайларға бейімдеуде, педагогтар мен 

психологтардың психодиагностикалық іс-әрекеттері, бала тұлғасын дамытудың 

құрамды бөлігі болуы тиіс;                                                                                                         

- Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен психологтардың психодиагностикалық 

әрекеттерінің ең бірінші міндеті, балалардың мектептегі оқуға бейімделуі, 

сынып ұжымы немесе балалар жайлы психологиялық ақпаратты алу болып 

табылады.                                                                                                                                          

- Балаларды мектептегі оқуға және жағдайларға бейімдеуде, педагогтар мен 

психологтардың психодиагностикалық іс-әрекеттері, бала тұлғасын дамытудың 

құрамды бөлігі болуы тиіс;                                                                                                           

- Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен психологтардың психодиагностикалық 

әрекеттерінің ең бірінші міндеті, балалардың мектептегі оқуға бейімделуі, 

сынып ұжымы немесе балалар жайлы психологиялық ақпаратты алу болып 

табылады.Оқуға бейімделу әрекетін талдау психологиялық диагностиканың 

қолданылу бөлігін анықтайды. Балаларға психодиагностикалық зерттеулер 

жүргізгенде, мынандай моральді-этикалық сипаттамасы бар талаптар 

қойылады, олардың ең негізгілері: 
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1. Психодиагностикалық зерттеулердің нәтижелері балаларға зиянын келтірмеуі 

керек.                                                                                                                                                     

2. Балаларға диагностикалық зерттеулер, тек балалардың өздерінің және 

олардың ата-анасының рұқсатымен жүргізілуі тиіс. Балалар мектепке баратын 

кезге дейінгі уақытта ата-аналар балаларынсыз рұқсат беруіне болады.                               

 

 3. Ата-ана құқығынан айырылған ата-аналар өз балаларының психологиялық 

зерттеулерінің нәтижелерінің қорытындысын психолог маманнан білуге 

болады, сонымен бірге психолог, ата-аналарға өз балаларының психологиясына 

тиісті білгісі келген сұрақтарына дұрыс және нақты жауапты беруі тиіс.                           

4. Психодиагностикалық зерттеудің нәтижесінде анықталған басқа 

факторлардан баланың тағдырын, яғни мектептегі оқуға бейімделуі мен тәрбие 

мүмкіндігін, ата-аналар мен психолог-педагогтардың пікірінсіз шешілмеуі тиіс.           

5. Мектепке дейінгі мекемелер мен мектепте қызмет атқаратын психологтар 

психодиагностикалық жұмыстарды тәрбиешілер мен мұғалімдермен бірге 

тығыз байланыста болып атқаруы қажет. 

Психодиагностикалық әдістердің көпшілігі мектепке баратын балалардың 

түсінігіне байланысты психологиясы мен физикалық жағынан сау балалардың, 

зерттелініп отырған қасиеттер дамуының орта деңгейін сипаттайды және 

осындай зерттеулердің нәтижелерінен ауытқуы бар балалардың да 

қасиеттерінің даму деңгейі де анықталады. Егер оның жеке көрсеткіштері 

нормадан жоғары болса, онда осы бала өзінің дамуы жағынан құрдастарынан 

жоғары болады, ал керісінше, егер оның жеке мәліметтері нормадан төмен 

болса онда құрдастарынан қалып қояды. Психодиагностикада балалардың 

мектептегі оқуға қабілеттілігіне байланысты жүргізілетін эксперименттердің 

қиыншылығының ең бір негізгі себебі, баланың белгілі қабілеттерін 

психологтар тапсырма беру кезінде, осы тапсырманы орындауы оның 

қабілеттілігіне ғана байланысты болмайды, сонымен бірге, мотивацияға, 

мектептегі оқуға бейімделіп, қалыптасуына және дағдыларына байланысты.                                                              

Мектепке баратын балаларды зерттеу үстінде ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

барлық әдістерді қолдануға болады. Бірақ, кейбіреулері өте күрделі және 

арнайы бір құралдарды қажет ететіндері де кездеседі. Сондықтан практикада 

салыстырмалы жеңіл тесттерді сұрақнамаларды, бақылауды, құжаттарды 

талдауды және психодиагностикалық   эксперименттерді қолданады. 

Интеллектуалды тестте қоршаған ортаның әсерін ескеру қажет. Көптеген жеке 

тесттерде, баланың жеке қасиеттерін анықтау үшін қарастырылып зерттелг ен. 
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Жаңа шарттарға бейімделу тесттің ең қажетті талабы. Белгілі бір жасқа 

арналған тесттер басқа жастағы балаларға қолдануға болмайды. Балаларды 

мектептегі жағдайға жетілдіріп, оқуға бейімделу мәселелеріне байланысты 

психологтар мен педагогтардың көп жағдайларда ынтымақтастығы көрінеді, 

әсіресе мектеп практикасында психологиялық міндеттерді шешу маңызды 

жағдайда болады. 

Мектепке қабылданар баланың психологиялық даярлық деңгейін тексеру; 

диагноз қою;дамыту жолдарын белгілеу – қысқа мерзімдік диагностикалық 

шара болып табылады. Осы даярлық диагностика мазмұнын үнемі жаңа 

ізденістермен жетілдіріп отыру – теорияның жемісі. Сондықтан да мектепке 

психологиялық даярлықты анықтау мазмұнын теориялық ғылым, тәжірибелік 

іс-әрекет ретінде қарастырады.                                                                  - мектеп 

жасына дейінгі балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін зерттеу.                                                                                                                                         

- мектеп жасына дейінгі балаларда танымдық процестерінің денгейлерінің 

диагностикасы.                                                                                                                             

- баланы мектепке дайындаудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолданудың 

психологиялық мүнкіндіктерін айқындау.                                                                         

Зерттеу әдістері-танымдық процестерді зерттеуге арналған стандартты әдістер 

комплексі:                                                                                                                                                 

түрлі әңгіме әдістерін қолдану.                                                                                                    

- шағын тестік тапсырмалар                                                                                             

Мектепке дейінгі балалық шақта (үштен жеті жасқа дейін) организімнің 

қарқынды жетілуі жалғаса түседі. Жалпы өсумен қатар ткандар мен мүшелердің 

анатомиялық қалыптасуы және функциялық дамуы жүріп жатады. Скелеттің 

сүйектеніп, бұлшық еттердің сомдануының, тыныс алу, қан айналу мүшелерінің 

дамуының үлкен маңызы бар. Ми салмағы 1110 грамнан 1350 грамға дейін 

өседі. Үлкен ми сыңарлары қабықтарының реттегіш ролі мен оның ми қабығы 

астындағы орталықтарды бақылуы арта түседі. Шартты рефлекстердің пайда 

болу жылдамдығы артып, әсіресе екінші сигнал жүйесі қарқынды дамиды. Дене 

дамуы баланың дербестігінің арта түсуі үшін, тәрбие мен оқыту процесінде 

қоғамдық тәжірибенің жаңа формалары игеруі үшін қолайлы жағдайлар 

жасайды.                                                                                                                               

П.П.Блонский өзінің педалогиялық-бағдарлану концепциясында баланың 

үлгермеушілігі, мектептегі сәтсіздіктерін оның жүріс-тұрыстарынан емес, әуелі 

семья жағдайына, әлуметтік экономикалық мәселелерінен қарау керек деп 

тұжырымдаған 
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Егер сөйлеу, ойлау, қабылдау процестерінің дамуы қалыпты жағдайда жүрмесе 

баланың ой-өрісінің дамуы да кейін қалады. Бала бұл жаста өзін еркін ұстап, өз 

бетімен әрекет жасап үйрене алмайды, олардың дамуында жол көрсететін, 

өмірге бейімделуіне жағдай жасайтын адам болу керек. Қандай адамзат баласы 

болмасын баланың әлеуметтік жағдайына бейімдейтін, үйрететін ата-анасы 

болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерінің 

дамыту үшін өткізілген эксперементалдық жұмыс 

Балалардын ойлауын сезімін,еркін зерттеу керек болса, бұл үшін психолог 

қандай болмасын бір әрекет ұйымдастырады. Мысалы, өзіне тән ережелері бар 

ойын ұйымдастырылса, сол ойын үстіндегі балалардың психологиялық 

ерекшеліктері жазылып, кейін оған мұқият талдау жасалынады.Осы зерттеуде 

оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты ақыл-ой әрекетіндегі сөз бен 

көрнекіліктің ара қатынасы үнемі өзгеретіндігі, балалардың жасы өсіп, білім 

қоры молайған сайын олардың ойлауы тереңдеп, жалпыланып қана қоймай, 

ондағы образдардың біртіндеп толық және мағыналы бола түсетіндігі де 

байқалған. 

Мектепте оқытуға баланың психологиялық дайрлығы - мектепке дейінгі 

балалық шақ кезеңіндегі психикалық дамудың қорытындыларының бірі. Қазіргі 

уақытта баланы 

мектепке дайындау, белгілі бір дағдыларды игеруге бейімдеу заманымыздың 

көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. 

Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын білуге 

құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол сұрақтың 

жауабын олар ересектерден күтеді, өйткені, олардың түсінігінше, ересектердің 

білмейтіні болмайды. Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-ой еңбегімен 

шұғылданудағы ниетін, ықыласын сипаттайды. Сондықтан ересек адамдар бала 

сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқан жөн. Себебі сұрағына жауап ала 

алмаған бала келешекте сұрақ қоюдан жасқаншақтайды және бұл баланы 

дүниені тануына кері әсер етуі әбден мүмкін.В.С. Мухина бойынша мектеп 

жасына дейiнгi және бастауыш мектеп жасындағы балаларда мiнез-құлық 

мотивациясы: мiнез-құлықтың саналы регуляциясы күшейедi, мотивтер мен 

қажеттiлiктер көлемi ұлғаяды, рухани және материалды қажеттiлiктер сферасы 

кеңейедi, қарым-қатынасқа деген қажеттiлiк, жетiстiкке жету, басқарушылыққа 

қажеттiлiк сияқты әлеуметтiк қажеттiлiктер нығая түседi. Көп бiлу, басқалардан 

жоғары болу, өзi жасай алу сияқты қарапайым қажеттiлiктер пайда болады . 
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24.02.2023 ж.    № M00054 

МУЗЫКА ПӘНІНДЕГІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫНЫҢ 

БІРІ  – АКТ-НЫ ҚОЛДАНУ 

КАРЛЫБАЕВА ГУЛЬДАНА РИФКАТОВНА                                                                               

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы   

«Жамбыл атындағы орта мектеп» КММ                                                                                                                                     

Музыка пәнінің мұғалімі 

 

         Музыка пәніндегі оқытудың тиімді жолдарының бір – АКТ-ны қолдану. 

Бүгінгі таңда қоғамымыздың жаңа қарқынмен дамуы, ғылыми-техникалық 

прогрестердің жетістіктері, еліміздің өркениетті елдер қатарынан көрінуі білім 

беру жүйесіне де ықпал етпей қойған жоқ. «Жаңа ақпараттық – 

коммуникациялық технологиялар» ұғымының пайда болуы білім беру 

саласында компьютердің қолданыла бастауымен тығыз байланысты. Көптеген 

электронды оқулықтар мен оқу бағдарламалары, мультимедиалық оқу 

бағдарламалары жасалады және жасалып та жатыр. Сондықтан, бүгінгі таңда 

музыка пәні мұғалімдерінің кәсіби құзырлылығы құрылымынан оқытудың 

ақпараттық – коммуникациялық технологиялары ерекше орын алады. Жаңа 

ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, 

оны білім алушыға беру үрдісі. Бұл үрдісті іске асырудың негізі компьютер 

болып табылады. Компьютер – мұғалімнің басты көмекшісі. Ең біріншіден, ол 

мұғалімнің еңбегін жетілдіреді. Көптеген материалдарды, дайын сабақтарды 

реттеп сақтауға мүмкіндік береді. Екіншіден, компьютердің арқасында мұғалім 

әр сабаққа оқушылардың ерекшелігіне қарай және сабақтың мақсатымен 

міндетін ескере отырып, әртүрлі кеспелер, материалдар дайындай алады. 

Үшіншіден, сабақтың формаларын түрлендіре алады, яғни көрнекілік, 

әдістемелік, аудио және бейнематериалдар қолдана алады. Мұндай жұмыс 

сабақтың әр кезеңінде іске асырылады. Сонымен бірге, ақпараттық 

коммуникативтік технология сабаққа дайындалуда қосымша ақпаратты іздеуді 

кеңейтеді. Интернеттің іздеу жүйесі арқылы қызықты мәліметтер, көрнекіліктер 

таба аламыз. Сол жағынан да сабаққа дайындалу барысында әдістемелік көмек 

береді. Осыған орай, менің тәжірибемде сабақтың қалыптасқан дәстүрлі 

түрінен басқа, дәстүрлі емес сабақтар түрлері де пайда болуда. Олар көбінесе 

оқытудың жаңаша әдістеріне негізделіп құрылуда.  
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Ондағы мақсатым - әрбір сабақтың оқу - тәрбиелік мүмкіншіліктерін 

ескере отырып, оны жаңа сапалық сатыға көтеру. Бүгінде оқыту жұмысын 

осылай ұйымдастыру мен әдістің жаңалығы басқа ұстаздардың жаңа жағдайға 

байланысты оқу-тәрбие процесін шығармашылықпен пайдаланудың негізгі 

өлшеміне айналуда. Оқытудың жаңа инновациялық әдістері мен пәнге 

байланысты жаңа технологияларды пайдалануға итермелейді.  

      «Инновация» деген ұғым латын тілінде жаңарту, жаңалық, өзгеріс енгізу 

деген түсінікті білдіреді. Оның мәні – білім беруге және өздігінен білім алуға 

негізделген қабілетті дамытады. Қазіргі таңда оқушы- ақпаратпен қаруланған, 

жан-жақты дамыған тұлға. Оның білімдік қабілеттерін дамыту үшін біздер, 

мұғалімдер жан-жақты қаруланған болуымыз керек. «Балаға білім бергенде, 

алыстан жақынға, таныстан жатқа көшіп, жаңа білімді ескі білімге байлап беру 

керек»-деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, оқыту процесіне жаңа көзқараспен 

қарау керек. Осы бағыттарда мектептерде музыкадан теориялық және 

тәжірибелік білім беру жүйесінен біраз тәжірибелер жинақталған, солай бола 

тұрса да, музыка сабағын жүйелі оқыту, әсіресе қазақ мектептерінде ұлттық бай 

музыкалық мұрамызды молынан пайдаланудың жолдары әлі де көрсетіле берсе 

артық етпейді. Басты міндет-оқыту мен тәрбиелеу. Өз пікірінде көрнекті педагог 

В. Сухомлинский «Өнер- өнегілі , ақылды адамдарды тәрбиелейтін құрал» деп 

тәрбие үрдісінде өнерге аса көңіл аудару қажеттілігін қысқа да түсінікті түрде 

атап көрсетті. Сырлы да сазды әуендерді бүгінгі күн әуендерімен, классикалық 

музыкамен ұштастыра,шығармашылықпен тақырыпты аша түсіп, оқушыларды 

музыка әлеміне қызықтыра білу музыка мұғалімінің өз ісінде шеберлігін талап 

етеді. Оқуға ынтасы барды да, ынтасыздарды да, тәртіптілер мен тәртіпсіздерді 

де музыка әлеміне қызықтырып, оқушылардың рухани бейнесі, танымын 

қалыптастыра отырып, қоғамның саналы азаматы етіп шығару - ұстаздардың 

басты мақсаты.   

Музыка пәнін оқытудағы жаңа инновациялық әдістердің тиімділігі  

«Қазақстан 2030» стратегиялық бағдарламасы приортитетінің бірі ұлттық білім 

моделін қалыптастыру тенденциясымен және Қазақстан білім беру жүйесін 

бүкіл әлемдік білім кеңістігіне кіріктіруіне сипатталатын білім беру саласы 

болып табылады. Қазір бүкіл әлемде индустриялық қоғамнан интерактивті 

қатынас жасауға оны жүзеге асыратын техникалық мүмкіндіктерді дамытып 

отыра алатын информациялық қоғамға, тасымалдау, тарату және пайдалану 

қызметтерін атқаратын жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр.  

       Бүгінгі күні инновациялық әдістермен оқытуды қолдану арқылы оқушының 

ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, құзыреттілігін 

қалыптастыру, тарихи объективизимді ұстана отырып шынайы дерек 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

52 

 

 

көздерінен мәліметтерді жинақтау ең негізгі мақсат болып айқындалады.  

Музыка пәнінде жаңа әдістерді пайдалану арқылы мектептегі сабақтарды 

жаңаша ұйымдастыру, мұғалімнің рөлі мен қызметінің артуына жағдай жасау, 

теориялық, ғылыми – педагогикалық және психологиялық зерттеулерге сүйене 

отырып, оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық технологиялар 

мен инновациялық оқыту әдістері арқылы оқушыларды ізгілікке, 

елжандылыққа, саналыққа, адамгершілікке, имандылыққа, еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. Инновациялық әдістерді баланың білім деңгейіне және жас 

ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде пайдалану негізгі міндет болып табылады.  

 

Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы қарсаңында ұлттық тарихымыздың, ұлттық 

менталитетіміздің, ұлттық идеологиямыздың қалыптасуына білім беру 

жүйесіндегі ірі реформалық процестер жетекшілік ететіні даусыз.  

Теориялық білімді игерту мен жаңғырту және жаңа жағдайға іс жүзінде 

лайықтап қолдануға үйреткенде ғана оқушылардың алған білімімен біліктілігі 

шынайы да нақтылы қалыптасады.  

 

       Осындай жолмен қалыптасқан білім мен біліктіліктің танымдық маңызы да 

зор болады. Мен осы бағытарда сбақты түрлендіруде ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып сабақты жаңаша түрде ұйымдастыруды 

жүзеге асырып келемін. Мысалы: Интерактивтік тақатмен жұмыс , 

мультимедиалық көрніспен, жаңаша тапсырмалар арқылы сабақты түрлендіре 

отырып өткізуді дәстүрге айналдырдым. Жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беріп, 

олардың бойына туған өлкесіне, халқына деген адамгершілік пен сүйіспеншілік 

сезімдерін сіңіруде ұлттық музыка мәдениетінің алатын орны ерекше екендігі 

белгілі. Халқымыздың осы мақсатын қайта жандандыру мақсатында балаларды 

қабілетіне қарай, - жыраулық өнерге, терме айтуға , шешендікке тапқырлыққа , 

айтыс өнеріне үйретуде - ән – саз пәнінің алатын орны орасан зор. Олай болса, 

оқытумен тәрбиелеудің ой елігінен өтетін әдіс-тәсілдерін жаңашыл 

педагогтардың тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз 

мүмкіндігінше күнделікті сабақта пайдалану қажет. Сонда ғана сабақ нәтижелі 

болып білім сапасы арттады. Әр мұғалімнің оқытуға, үйретудегі өз 

тұғырнамасы болу қажет.  

Олар мыналар:- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін мүмкіншілігін түсіну:  

- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау:  

- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшеліктерден арылуға көмектесу:  

Музыка пәнінің басақа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда 

негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен 
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де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, музыкаға деген қызығушылығын 

арттру, жақсы ұйымдастрылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың 

пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында сабақта тақырыпқа байланысты, 

музыка түрлерінің шығу тарихы, музыка түрлері дамыған елдерде, музыка әр 

саласындағы белгілі компазиторлар өмірімен Қазақстандағы әлем елдеріндегі 

компазиторлармен музыка жұлдыздары тағы басқа, музыка туралы толық 

мәліметтер беріп отыру. Сонымен бірге оқушыларға бұқаралық ақпарат 

құралдары, журналдардың тағы басқа, әлем елдеріндегі атақты компазиторлар 

және мәдени жаңалықтарға шолу жасап отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар 

атақты компазиторлардың жетістіктерге жетудегі еңбектерімен таныса отырып, 

өздеріде, сабақта әр тапсырманы ыждағаттылықпен, белсенділікпен орындауға 

жұмыстанады.  

 

Оқушылардың қызығушылығы белсенділігі артқасын сабақта білім 

сапасының арттатыны сөзсіз. Ұлы неміс педагогы А. Дейстербергтің «Жаман 

мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойға үйретеді» - дегенді. Содықтан да оқушы белсенділігін 

арттырып, білім сапасын көтеретін, ойлауға үйрететін ол жаңа инновациялық 

әдіс тәсілдері болып табылады. Бұл-мұғаліммен оқушыға арасындағы қарым-

қатынас, сабақты жақсы оқитын, музыкаға деген бейім оқушылармен белсенді 

жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар, 

туғызып қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру. Барлық оқушы өз 

қызыметін ең төменгі жеңіл тапсармалады орындаудан бастайды да, оларды 

міндетті түрде толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі 

тапсырмаларды орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арсында 

бәсекелестікті және әр оқушының өз қабілетіне, қызыметіне сәйкес жоғары 

деңгейге көтерілуіне толық жағдай жасалады. Осылай ойын элементерін 

әдістерін деңгейлеп орындату арқылы оқушылардың тапсырмаларды орындауда 

жинаған ұпайларын «Даму мониторингі» кестесіне белгілей отырып, оқушы 

біліміне талдау жасап отыруы қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты 

қызықты сергіту ойындарын ойнатудың да сабақ сапасын арттыруға ықпалы 

көп.  

Атап айтсам: Кім шапшаң?, Әуенді тап, Сөз жұмбақтар т.б сонымен қатар 

ұлттық музыка әлеміне байланысты сабақты түрлендіріп өткізуге жаңа 

инновациялық технологияларды қолдану да орыны орасаң зор.  

Жаңа инновациялық әдістерді пайдалана отырып, білім сапасын арттыру өмір 

талабы.  
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24.02.2023 ж. № M00053 

Тәрбиеші педагогтың бейнесі 

КЕЖИМБАЕВА ЛАЗАТ БЕЛКОЖАЕВНА                                                                                 

Алматы облысы Жамбыл ауданы «Айдарлы орта мектебі МДШО» КММ 

мектепалды даярлық сынып тәрбиешісі 

Еліміздің болашағы жас ұрпақты тәрбиелеу - мектепке дейінгі мекемелерден 

бастау алады.Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру баланың ғана емес 

еліміздің болашағын қалайтынын естен шығармауымыз керек.Тәрбие саласын 

бүгінгі күн талабына сай ұйымдастыруды өз міндетім деп біліп, әр күнді 

балалармен қызықты өткізу үшін, түрлі жаңа заманауи технологиялар мен әдіс-

тәсілдерді қолдануға тырысамын.Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті ұрпақ 

тәрбиелеу ісі белгілі бір салада білімді болуды, тез өзгеріп отыратын өмірде 

нәтижелі жұмыс істеуді талап етеді.Сондықтан да тәрбиеші педагогтар 

арасында көптеген іс шаралалар ұйымдастырылуда. 

Тәрбиеші тәрбиеленушілердің күнделікті оқу-тәрбие жұмысын, демалыс 

уақытын ұйымдастырады. Ал бөбекжай мен балабақша тәрбиешісі мектеп 

жасына дейінгі балаларды тәрбиелейді, мектепке даярлайды, отбасына 

көмектеседі. Тәрбиеші балалардың жақын досы болуы керек, ал еркелетуге 

сақтықпен қараған жөн. Бір баланы еркелету басқа балалардың қызғанышын 

тудырады. Дегенмен, балаларды еркелету де қажет. Тәрбиеші өз талабына 

ұқыпты болуы қажет. Бала тек адамның жеке басының тікелей тигізетін әсері 

арқылы ғана тәрбиеленеді. Балабақша тәрбиешісі жас ұрпақты жан-жақты 

дамытып тәрбие беру, оны өмірге еңбекке даярлауда педогогикалық білімді 

көпшілік арасына насихаттау сияқты әрі жауапты , әрі қадірлі қоғамдық 

міндеттер атқарады. 

Балабақша тәрбиешіснің міндеттері: 

а) Балаларды дұрыс тәрбиелеуді қамтамасыз етеді; 

б) Өз тобындағы әрбір баланың қызығуы мен қажетіне ұқыптылықпен, 

қамқорлықпен қарайды; 
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в) Балалардың денсаулығын сақтауға , қорғауға байланысты дәрігер талабын 

орындайды; 

г) Балаларды отбасында, балалабақшада тәрбиелеу мәселелері туралы ата-

аналармен жұмыс жүргізеді; 

д) Аудандық, қалалалық әдістемелік бірлестіктерде, балабақшада педогоикалық 

кеңестің жұмысына қатысады; 

е) Балалармен жүргізілетін өз жұмыстары туралы жоспар құрады, есеп береді, 

әрбір сабаққа ұқыпты дайындалады.Балалар тобын тәрбиеші мектепке 

шығарып салғанға дейін жетелейді. 

Тәрбиеші жас ұрпақтың бойына тәрбиенің алғашқы негіздерін қалыптастыра 

алатын, адамгершілік жоғары, мәдениетті, ғылым жетістіктерін дұрыс бағалай 

алатын, әдебиет пен өнердің, техниканың даму жайын жақсы білетін, оның 

түсіндіре алатын адам болуы керек. Тәрбиешінің мәдениеттілігінің көрсеткіші- 

әдептілі, қоғамдық орындарда өзін сыпайы, еркін ортаға лайықты ұстай білуі, 

өнегелі тәртіпті, сүйкімділігі, адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа 

негізделген қарым-қатынасы. Ондай тәрбиешіні балалар жақсы көреді, 

сыйлайды, құрметтейді, оған жақын жүргісі келеді, оның балалар арасында 

беделі зор болады. 

Тәрбиешінің жеке басының үлгісі- жас ұрпақ тәрбиесінде ең әсерлі әдістердің 

бірі, өйткені балалар тәрбиешіге барлық жағынан еліктейді. Сол себеппен де ол 

үнемі жинақты, таза, ұқыпты жүріп, сөйлеген сөзі мәнді, ойлы әдемі, салмақты 

келіп, асықпай, байыппен сөйлеуі керек. Бала еліктегіш болғандықтан, жақсыны 

да, жамандыда тез қабылдайды. 

Жаңашыл педогог Ш.А.Амонашвили тәрбиешіге төмендегідей талап қояды: 

педогог- тәрбиеші әріптестеріне мейрімді, жылы шырайлы, ықыласты болуы 

керек, әріптестерімен қарым қатынас жасаудың әдебін, дауыс сарынын, жылы 

үнін игеру керек, әріптестерінін табысына қызғанышпен , күншілдікпен қарауға 

құқы жоқ, әріптестерімен өз тәжірибесін бөлісуге міндетті , әріптестерінен 

үйренуге ұялмауы керек, әріптестерінежоғарыдан менсінбей қарауға құқы жоқ, 

әріптестерінің ар-намысын, атақ-даңқын сақтауы керек, балаға байланысты 

отбасы құпиясының бәрін білу керек, бірақ оны ешкімге шашпауы тиіс. 
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24.02.2023 ж.    № M00055 

Көркем еңбек пәні бойынша инновациялық  

технологияларды  тиімді қолдану 

 

АҚЫШБЕКОВ МҰРАТБЕК ҚАДЫРҰЛЫ                                                                                  

Жетісу облысы Панфилов ауданы  

«Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп» КММ                                                                                                                                        

көркем еңбек пәнінің  мұғалімі 

Осы замануи инновациялық технологиялар барлық қоғамның 

инфрақұрылымдарына үйлесімді енгізілуі негізінде тұрпайы еңбек түрлері 

еңбек нарығында жойылып, жаңа еңбек түрлерінің қалыптасуына ықпал етіп 

келеді. Соның салдарынан қазіргі еңбек нарығында жаңа мамандықтар пайда 

болып, олардың еңбек мазмұны да жиі өзгерістерге ұшырып келеді. Осыған куә 

болатын үлгілерге өндірістердегі автоматтандырылған қондырғылармен өнімді 

жасау, сол сияқты қызмет көрсету салаларында кішігірім құралдар мен 

аппараттардың кеңінен қолданылып, маманның еңбек опеацияларын 

жеңілдетуге үлкен көмегі тиіп келеді. Бұл үлгідегі құрал-жабдықтар қазіргі 

өндірісте, қызмет көрсету саласында және тұрмыста да кең орын алып келе 

жатқаны белгілі. «Көркем еңбек» пәнін оқытудың мақсаты – жеке тұлғаның 

қалыптасуы және өз ойын білдіруінің негізі ретінде, рухани-адамгершілік 

мәдениетін дамыту, шығармашылық, кеңістіктік-образдық ойлауын, көркемдік-

технологиялықбілімінің негізін қалыптастыру. Оқу бағдарламасының мазмұны 

көркемдік-шығармашылық іс-әрекеттің алуан түрін қарастырады. Сабақта іске 

асырылатын қөркемдік іс-әрекеттің түрлерін «Көркем еңбек» пәнінің мұғалімі 

анықтайды. Сонымен бірге міндетті түрде қөркемдік іс-әрекеттің үш түрі 

жүзеге асырылады: конструктивті, бейнелеу, сәндік. 

 Көркем еңбек пәнін өткізуде көптеген жаңа технологияларды пайдаланып, 

оқушының жаңа материалды толық игеруіне баса назар аударудамыз. Бұл жаңа 

технологияларды негізгі үш топқа бөліп қарастыруымызға болады:  
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1. Ойындық технология - мәнді өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның шешімін 

іздестіруге құрылады. Жетекші әдісі – ойын. Оны ұйымдастыру түрлері: 

іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар.  

2. Коммуникативтік технология – мүмкін болған барлық ақпарларды қатыстыра 

отырып, оқу үрдісі оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына құрылады. 

Жетекщі әдісі – қарым – қатынас. Оны ұйымдастыру түрлері: өзара, жұптық, 

топтық оқу т.б.  

3. Зерттеу технологиясы – проблемалық ізденіске, жаңалықтар ашуға құрылады.  

Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі. Осылармен бірге саралап, жеке дара, 

жеделдетіп оқыту, оза оқыту, деңгейлеп оқыту, оқу мен жазу арқылы сын 

тұрғысынан ойлау т.б. технологиялар көп қолданыс табуда. Бұл 

технологиялардың бәріне ортақ, негізгі мақсаты – жеке тұлғаны дамыту, оқуға 

шығармашылық ендіру, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық, өзара 

әрекеттестік сипатындағы жаңа әлеуметтік қатынастың пайда болуы, т.б. Оқыту 

технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас және психологиялық 

ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі 

білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру 

мұғалімнің интеллектуальдық, кәсіби, рухани, азаматтық және де басқа 

көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, 

оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқытуда оқушының 

еңбек біліктері мен шығармашылық қабілетін дамыту үшін жаңа ақпараттық 

технологияны пайдалануға да мүмкіндіктер көбеюде. Еңбек ету үрдісін 

даралауда оқушыны жеке тұлға ретінде қабылдау, яғни оқушының өзіндік 

танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жеке оқытуды 

дамыту көзделуі қажет. Модульдік оқыту технологиясы. Тігін бұйымдарын 

модельдеу Модульдік оқыту технологиясы - балаларға жеңілдік жасап, оқушы 

мен мұғалім қарым - қатынасына теңдік жағдай жасап, оқушыларды қатты 

қыспай, еркін сөйлеп қызықтырушы көрнекілікпен баланы баулап, алып кету. 

Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі 

өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды 
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міндеттейді. Бұған жету үшін басқаруды дамытуға бағытталған жаңа 

модельдерді көп қолданған жөн. Әр пән мұғалімі жаңа технологияларды 

меңгеріп, пәнаралық байланыс, кірістіру сабақтарын кеңінен қолдану қажет. 

Себебі оқушы алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны 

өмірімен, өзінің іс - әрекетімен байланыстыра білгенде ғана өзіне де, қоғамға да 

пайдасын тигізе алады. Жас өспірімдерді еңбекке тәрбиелеудің жалпы 

міндеттері бірнеше жеке міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар 

білім алушыларды еңбекке практикалық тұрғыдан даярлау. Білім алушының 

ынтасын және қабілетін дамыту еңбек тәрбиесіндегі жеке міндеттердің бірі. 

Халық шаруашылығында автоматтарды, компьютерлерді, т. б қолдану барлық 

мамандардан жоғары техникалық сауаттылығы талап етеді.                                                                      

 

Әдебиеттер тізімі: 1. Ұ.Жазықбаева. Жаңа адамды тек жаңашыл ұстаз 

тәрбиелейді. Шымкент,2000. 2. Т.Ш.Оралбекова Технология оқулығы. Алматы, 

2016. 3. Т.Ш.Оралбекова Әдістемелік құрал (технология), Алматы, 2017 
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28.02.2023 ж.   № N00061 

Ағылшын тілі пәнінің білім сапасын арттырудағы ақпараттық - 

коммуникативтік технологиясының рөлі 

ТУКАНОВА ЖАННА МАНАРБЕКОВНА                                                                          

Ақтөбе облысы Қобда ауданы «Қобда қазақ орта мектебі» КММ                    

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде 

жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Әсіресе шет тілін 

үйренуде мұның пайдасы өте зор. Себебі тіл үйрену арқылы адам бүкіл бір 

ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл 

қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді. Яғни өзінің де сол тілді 

меңгергендердің қатарына қосылуы жеңілдей түседі. 

Ағылшын тілін оқыту барысында жаңа ақпараттық технологияларды 

қолданудың тиімділігі,бүгінгі күні Қазақстан Республикасының білім туралы 

тұжырымдамасы ойлы, өнерлі, білімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған 

және қазіргі білім жүйесі оқушылардың танымдық белсенділігін дамытатын 

оқытудың дәстүрлі емес, белсенді түрін және әдістерін оқу процессіне енгізу 

бағытында құрылуы тиіс.Білімді дамыту үшін білім берудің үйреншікті әдісінен 

оқыту процессінде оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыратын 

білім берудің жаңа белсенді әдісіне көшу керек. Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі 

интернеттің пайда болуының арқасында дамығанын барлығы мойындайды. 

Көптеген мұғалімдер видеофильм, мультимедиялық презентация, анимациялық 

суреттер және т. б. көмегімен шетел тілінде монолог және диалог түрінде 

сөйлеу қабілетін қалыптастыратын жаттығуларды құрастырумен айналысып 

жатыр, бірақ шетелде болмай сол елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу 

оңай емес. Сондықтан, мұғалімнің маңызды тапсырмасының бірі шет тілі 

сабағында жаңа технологиялардың түрлі амалдарын қолдана отырып, сөйлеудің 

шын ситуацияларын құру болып табылады. Шет тілін үйрету процессінде 

компьютер технологияларын қолдану сабақты қызықты жолмен өткізуге 

көмектеседі.Мысалы, анимациялық суреттер, видео - көріністер, 

презентациялар және т. б. әртүрлі дыбыстар арқылы,көрсетіледі. 

ХХI ғасырды қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп жай атамаған. Компьютер - 

адам іс - әрекетінің барлық салаларында қолданылады. 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

60 

 

 

Ақпараттық технология – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір 

технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер мен өндірістік және 

бағдарламалық - технологиялық құралдардың жиынтығы. Қазіргі кезде сабақта 

ақпараттық технологияларды бәріміз кеңінен қолданамыз. Қазақ әдебиетінің 

классигі, ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы: «Шәкірттерің жақсы оқу үшін, оның 

оқуға деген ынтасы және қызығушылығы зор болу керек», - деген. Расында да, 

тек ғана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, 

шыдамдылығын көрсеткен адам ғана мақсатына жетеді. 

Ағылшын тілін оқытуда жаңа технологияларды, техникалық құралдарды 

сабақта жан – жақты қолдану, мұғалімнің көптеген қиындаған қызметтерін 

жеңілдетіп, осы іскерліктің ұстанымды жаңа тәсілдерінің пайда болуына 

мүмкіндік туғызады. Осындай жаңа жолдардың біріне ақпараттық оқыту 

жүйесіндегі компьютерлік бағдарламалардың түрлері арқылы тіл үйретуді 

жатқызуға болады.Компьютерлік телекоммуникациялар бүгінгі қоғамда үлкен 

қолданысқа ие. Мәселен бизнесте, ақпараттық құралдарда, ғылым мен 

білімде.Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және 

мультимедиялық – электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді қолдану, 

нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және 

мультимедиялық – электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім 

беру процесінде терең қолдану. Ағылшын тілі сабағында компьютерді, 

мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны 

пайдаланғанда: 

• лексиканы оқып үйретеді; 

• сөйлеу ырғағын; 

• диалог, монолог және рөлдік ойындарды; 

• хат жазуға үйретеді; 

• грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға 

көмектеседі. Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында 

қолданғанда күтілетін нәтижелер: 

• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 

• оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады; 

• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 

• оқушылардың шығармашылығын арттырады; 

• оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді; 

• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; 

• оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады; 

• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады; 
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Сонымен қатар тәуелсіз еліміздің болашағы -жарқын, білімді, парасатты, өз ана 

тілімен бірге шетел тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын, 

мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып 

шығуы керек деген еді. Компьютерлік телекоммуникациялар бүгінгі қоғамда 

үлкен қолданысқа ие. Мәселен бизнесте, ақпараттық құралдарда, ғылым мен 

білімде 

Ағылшын тілі - бүгінгі заманымыздың кілті, компьютер технологиясының кілті 

екені белгілі.Ағылшын тілі - ұлы әдебиет тілі. Бұл тілде әлемге әйгілі Вильям 

Шекспир, Джонаттан Свифт, Вальтер Скотт сөйлеген.Поляк педагогы В. Оконь 

оқыту құралдарын мұғалімнің іс-әрекетін ауыстыру мен білім алушылардың 

әрекетін автоматтандыру мүмкіндігінің өсуіне байланысты жіктейді. Осыған 

сәйкес, оқыту құралдары екі топқа бөлінеді: жәй және күрделі. Жәй құралдар: 

сөздіктер, оқулықтар және басқа да мәтіндер; қарапайым визуалды құралдар: 

нақтылы заттар, суреттер. Күрделі құралдар: аудио құралдар: магнитафон, 

радио, музыка ойнатқыш; аудиовизуалды: дыбысты фильм, телевизор, 

бейнежазба; оқыту процесін автоматтандыру құралдары: мультимедиялық 

кабинет, компьютерлер, ақпараттық жүйе, телекоммуникациялық жүйе.Бұл 

технологияларды әсіресе шет тілін үйренуде пайдасы өте зор. Себебі, тіл 

үйрену арқылы адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. 

Ал оны толықтай меңгеру үшін оқулықтың аздық етері анық. Адам көру, есту 

арқылы тіл қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді. 

Тіл үйрену барысында жаңа технологияларды қолдана отырып, педагогикалық 

қалыптасқан жазу, тыңдау, түсіну, сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға әбден 

болады. Ал енді психологиалық жағына келетін болсақ, қазіргі уақыт 

ағымындағы оқушылардың әрқайсысының үйлерінде әдетте көптеген 

ойындары бар компьютерлер, видеолар мен телевизор бар болғандықтан, олар 

қоршаған ортаны осындай тәсілмен қабылдауға үйренген. Компьютерлік және 

ақпараттық технологиялар заман талабы. Компьютер желісін және 

мультимедиялық - электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді қолдану, 

нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және 

мультимедиялық - электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім 

беру процесінде терең қолдану. Ағылшын тілін саналы меңгерту, оны өз 

деңгейінде қажеттілікке айналдыру, бір жылғы мәселе емес, сондықтан 

ағылшын тілін оқыту ісімен шұғылданатын мамандар арасында туындайтын бір 

сұрақ: ағылшын тілінде өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе алуға 

қалай үйрету керек? Оқушыны ынталандыру үшін қандай әдіс - тәсілдерді, 

технологияларды қолданған жөн? 
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Қорыта айтқанда, жаңа технологиялардың мүмкіндіктері оқушыларға оқу 

бағдарламаларын оқып тіл үйренуде де сәтті қолданылатынын түсіндіруге 

мүмкіндік беріп, шығармашылық белсенділікті дамытуға, пәнге деген 

қызығушылықты арттыруға, тыңдау мен сөйлеу дағдыларын үйренуге ең жақсы 

жағдайларды жасауға әсер етіп, нәтижесінде сапалы білім алуын қамтамасыз 

етеді.  

Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және мультимедиялық - 

электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда 

ағылшын тілі сабағында презентацияларды және мультимедиялық - 

электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім беру процесінде 

тереңқолдану. 
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Орыс тілі пәні сабағында жаңаша әдіс-тәсілдерді қолдану 

 

САРСЕБАЕВА КУЛЬПАШ АМИРБАЕВНА                                                                           

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы  

«Жамбыл атындағы орта мектеп» КММ 

Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

Қазіргі заман талабына сай шет тілінің пән ретінде қажеттілігі артып 

келеді. Орыс тілін оқытуда басты мақсат – оқушыларды шет тілінде қарым-

қатынас жасай алуға дағдыландыру, шет тілін үйрете отырып, ана тілін 

құрметтей білетін, өзге тілді білуге құштар білімді азамат тәрбиелеу. 

Сабақта дидактикалық материалдарды қолданудың жолдары: 

Қазіргі заманда сабаққа қойылатын талаптар мұғалімнен шеберлікті қажет 

етеді. Мұғалім сабақ үрдісінде материалдарды дайын күйінде бермей, оқушы 

ізденісіне жол ашатындай әдіс-тәсілдерді таңдап алуы қажет. Сонда 

ғана  оқушы шын мәнінде өзіндік ойлау қабілеті бар жеке адам болып 

қалыптасады. Ұлы ойшыл, қытай философы Конфуцзийдің «Естігенді 

ұмытамын, көргенді есте сақтаймын, орындасам түсінемін» — деген даналық 

сөздері осы айтылғандарды дәлелдей түседі. Сондықтан сабақта қолданылатын 

интербелсенді оқыту тәсілдерін  пайдалану оқушының бойына адамгершілік 

қасиеттерімен қатар білімге, өнерге құштарлығын қалыптастырады. Жеке, 

жұптық, топтық жұмыстар атқара отырып, оқушының белсенділігі артады, бір-

біріне көмектесе отырып, сабаққа барлық оқушы қатыса алады. Өзінше ізденіп, 

өз ойын толық жеткізе алатын дәрежеге жетеді. Нашар оқитын оқушының өзі 

ойын элементтері арқылы интербелсенді оқыту тәсілдерін  қолдану барысында 

оқушының ой-өрісін дамытуға көмектеседі. Жаңашыл ұстаздар сабақ арқылы 

оқушыға емес, оқушы жүрегі арқылы сабаққа ұмтылыс тудыруды ұсынады. 

Ал, енді интербелсенді оқыту тәсілдерін қолдана отырып, оқушылар 

орындайтын бірнеше тапсырма түрлері: 

1. Орыс тілінде сөздік қорын көбейту үшін тақырыптық суреттермен жұмыс 

жасаған өте тиімді. Оқушыларды төрт топқабөле отырып, оларға суреттері 

бар кубиктер беріледі. Суретпен жұмыс жүргізудің бір түрі — кубиктер. Ку-

биктің алты беті болады, сол алты бетіне тақырыпқа байланысты суреттер 

қоямыз.  
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2. Кубикті лақтырып қалған кезде қайсы беті түссе, сол бетін суреттейміз. Топ-

тар кезек-кезек кубик лақтыра отырып, тапсырманы орындап отырады. Мы-

салы, жан-жануарлардың суретін әрбір бетіне саламыз. Оқушылар сол жану-

ардың атын, сын-сипатын айтып беру керек. 

Бұл кубиктер орыс тілін жаңадан бастағандарға арналған бастапқы этапта 

пайдаланатын кубиктер. Келесі кубиктер күрделірек. 

 

Әрбір бет бір-бір тақырыпқа арналады. Мысалы: бірінші бетте киім-кешектер 

болса, екінші бетте ыдыстар, үшінші бетте жеміс-жидектер, төртінші 

оқу  құралдары, бесінші үй жиһаздары, алтыншы табиғат бейнеленеді. Кубикті 

лақтыру арқылы тапсырмалар беріп оқушылардың барлығын дерлік сабаққа 

жүмылдырып, қызықты өткізуге болады. 

Сабақта бір сарынды ұзақ жаттығулар мен ұзақ оқытулар оқушыларды 

жалықтырады, сондықтан да оқыту тәсілінің бірі ойын элементтерін пайдалану 

оқушылардың сабаққа деген жалпы шет тіліне деген қызығушылығы мен 

белсенділігін арттырады. 

Сабақта мен бастауыш буындарда мынадай ойын элементтерін пайдаланып 

өткіземін. Келесі ойын сабақ барысында өтіп кеткен қандай да бір дыбыс 

бойынша ойын жүргізуге болады. Мысалы, [әе] дыбысына. Мұғалім әр топқа 

кезек-кезекпен осы дыбыс бар сөздерді айтқызады. Қай топ көп сөз айтса, сол 

жеңеді. 

2. «Қатесін түзе» ойыны – Бұл ойында берілген сөздің қатесін табу керек. 

Яғни,  қайсы әріп дұрыс қойылады. 

3. «Күн сәулесі» ойыны – Қажетті сөзді тиісті тақырыпқа пайдалану (Венн 

диограммасы) 

Бұл ойын күн сәулесіне адамның мінез-құлықтарын жазып толтырамыз. Күннің 

әрбір шуағына әр оқушы бір мінез түрін жазып, кеспе қағаз оқушыдан-оқушыға 

өте отырып, соңында өз иесіне қайтады. Бұл ойын арқылы оқушы өзін-өзі 

тәрбиелейді. 

4. «Сөздерді толықтыр» – Бір сөзден келесі жаңа сөз табу (зат есімнен – 

етістікке айналдару т.б.с.с.). 

Сонымен қатар қазіргі жаңа технология заманында  заман талабына сай білім 

беруде, жаңа технологияларды қолдана отырып сабақ барысын қызықты өткізу,ә 

р оқытушының үздіксіз үрдісі десекте болады. 
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Орыс  тілі мен  әдебиетін оқыту  үшін  қызығушылығын  ояту 

қазіргі  уақытта  қиындығы  бар  мәселе, бірақ  мүмкіндік  бар  деп  есептеймін.   

Бұл   жерде  көмекке мультимедиялық  тұсаукесерлер  көмекке келеді, 

оларды  жаңа сабақ  түсіндіру  ,сабақты  бекіту,қайталау  кезеңдерінде 

қолдануға  болады. 

Өзімнің  оқыту  жұмысымда  интербелсенді  тақтаны  қолданамын. 

Мақсатым – белсенді, өмірде  қолдана  алатындай  жоғары  білім  деңгейі 

бар  тұлға  тәрбиелеу. 

Бұл  мақсатымды  жүзеге  асыру  үшін, 

мен  алдыма  мынадай  міндеттерді  қоямын: 

— Интербелсенді  оқуға  дайындығын  қалыптастыру; 

— Оқу-тәрбие жағдайындағы  өзара  әрекеттесу дағдыларын  дамыту; 

— Өз пәнімді  оқытуда оқушылардың  коммуникативтік 

қабілеттерін  қалыптастырып және дамытатын жаңа  интерактивтік 

тәсілдерді  енгізу. 

 

 

 

 

Болашақ  азаматтар 

Бірге  жұмыстануы 

Тең  жұмыстану, сонымен бірге басқара да  жетекшілік  жасай да  білу;. 

Өзгені  сыйлау; 

Өз  көзқарасын  білдіру. 

Өз  пікірін  қорғау және  түрлі  жағдаяттармен байланыстыра  білуі керек. 

Әр  мұғалімнің  алдында: оқушы  қызығушылығын  қалай  тұрақтандыру, білім 

сапасын қалай көтеруге  болады  деген сұрақтар  туындайды. Оның жауабы, 

әдісте, жаңа технологияларды  оқып  үйреніп, одан кейін өз 

жұмысыңда  қолдану. 

Орыс тілді оқытуда мұғалім үшін қандай маңызды болса, оқушы үшін  одан да 

маңызды. 

Қорыта айтқанда оқу процесін  жеделдетумен байланысты шет тілін оқытуда 

жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану қажеттілігі туып отыр. Бұдан бұрынғы әдіс-

тәсілдерді қолданбау керек деген емес. Қайта бұл әдістеменің дамуына негіз 

салады. 
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