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02.03.2023 ж  № І00033 

 

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыру жолдары 

 
ДЖОЛДАСОВА САНДУГАШ АБУЛМАДЖИНОВНА                                                                                      

Жетісу облысы Панфилов ауданы ММ                                                                                         

«Шұғыла балабақшасы» МКҚК                                                                                           

Балабақша меңгерушісі 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту үздіксіз білім беру жүйесінің алғашқы 

деңгейі ретінде қазіргі тұрақты өзгеріп тұрған әлемде табысты бейімделуге 

қабілетті бала тұлғасының қалыптасуы мен дамуы үшін жағдайлар жасайды. 

Жетекші ғалымдар мен практиктер жүргізген көптеген психологиялық-

педагогикалық зерттеулер нақты мектепке дейінгі жасты зияткерлік, тұлғалық 

әлеуметтік және эмоционалдық дамуын стратегиясымен үздіксіз байланысты 

екендігін және мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып табылатындығын 

ескере отырып, Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім беру жүйесін 

жаңғырту, дамыту ісіне ерекше көңіл бөлді. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда баланың жеке басын дамыту, білім беру 

мазмұнының жаңарту, болашақ ұрпақ тәрбиесін жаңа сапалық деңгейге көтеру, 

балаларды шамадан тыс жүктемеден сақтайтын және білім мазмұнына міндетті 

миниумы мен бала дайындығына қойылатын талаптар деңгейін белгілейтін 

мемлекеттік құжат – жаңа стандарт дүниеге келді. Мектеп жасына 

дейінгі  балаларды дамыту мәселесі ұлттық даму стратегиясымен үздіксіз 

байланысты және мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі. Қазақстан 

Республикасының мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартының жаңа нұсқасы 2009 жылы қолданысқа енгізілді. Осы жаңа 

стандартта педагогикалық процестерді ұйымдастыру негізгі үш принципті: 

кіріктіру, жіктеу және жекешелендіруді іске асыруды болжайды. 

ҚР МДТО МЖМБС-ына сүйеніп жасалған жаңа бағдарламалар («Алғашқы 

қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз») кешенінің мазмұнын  іске асыру 

әрқайсысының жеке бөлімдері мен мақсатты бағыттары бар негізгі білім беру 

салаларымен тығыз байланысты жұмыстарды қарастырады. 

Білім беру салаларының арасындағы байланыстарға негізделген және 

олардың нақты саласы білім жүйесінің біртұтастығын көрсетіп беретіндей етіп 

материалдың кіріктірілуі бағдарламалардың өзгеше белгісі болып табылады. 

Кіріктіру педагогқа балалардың жеке дара ерекшеліктерін, олардың жақын даму 

аймағын ескере отырып, бір және бірнеше білім саласы шеңберінде мазмұнды 

үйлестіруге және материалды түрліше түйдектеуге құқық және мүмкіндік береді. 
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Егер базалық білім мазмұны тұлғалық-бағдарлылық  және  жеке-даралық 

тұрғыдан түзілсе, оқытудың белсенді құралы ретінде ойын пайдаланылса, ал ата-

аналар бала бақшадағы білім беру процесіне «араласып, ат салысса», онда 

баланың құзыреттілік дамуының жоғары деңгейіне жетуге болады. Сонымен 

бірге білім беретін материалды кіріктіру жастық кезеңін бірінен екіншісіне 

өткенде базалық мазмұнның шоғырлану және бірізділік ұстанымдарын жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. 

Жаңа стандарт бойынша мектепке дейінгі білім беру мазмұны және 

мектепке дейінгі салада педагогикалық процесті ұйымдастыру мына бағыттар 

негізінде  өзгертілді. 

—  мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту және тәрбиелеу нәтижесі 

ретінде баланың құзыреттілігін қалыптастыру; 

— бес білім беру саласынан («Денсаулық», «Қатынас», «Таным», 

«Шығармашылық», «Әлеуметтік орта») ұйымдастырылатын танымдық іс-

әрекеттердің кіріктірілуі; 

— құзыреттіліктің даму индикаторларына, яғни мектепке дейінгі жастағы 

баланың біртұтас даму деңгейін зерттеу және қадағалаудың қолданыс 

құралына  сүйеніп, әр баланың жетістігін диагностикалауды іске асыру. 

Жаңа стандарттың және бағдарламалар кешенінің құрамына орай қазіргі 

технологиялық тұрғыдан педагогикалық процестер ұйымдастырылады. Сонда: 

— мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалауды іске асырғанда мектепке 

дейінгі балалардың құзыреттілік дамуының ҚР МДТО МЖМБС-ында   көрсетіп 

берілген деңгейіне сәйкестігін анықтау қажет; 

— күтілетін нәтиже ретіндегі мектепке дейінгінің — баланың 

түйінді  құзыреттіліктері баланың жеке-дара ерекшеліктеріне және  қоршаған 

әлеуметтік ортасына тәуелді де, негізінен оның қабілетін, бастамасын, қарым-

қатынастағы және іс-әрекеттегі белсенділігін, өмір тіршілігіндегі және оқудағы 

түсінерлік әр алуан мәселелерді шешудің оңтайлы нұсқасын таба алуын 

сипаттайды; 

— мектепке дейінгі баланың біртұтас дамуын қадағалаудың аспабы 

(инструментарий) қызметін баланың құзыреттілік дамуының Индикаторы 

атқарады да, мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтарына және ата-аналарға 

«қатаң емес» диагностика жүргізуге мүмкіндік береді және  баланың білім алу 

траекториясын түзудің негізіне алынады; 

— баланың жас және жеке-дара ерекшеліктерін  ескеріп, оның  құзыреттілік 

даму  деңгейін қамтамасыз ету,  балаларға білім беру қызметін көрсететін әр 

түрлі типті мектепке дейінгі ұйымдар іс-әрекетінің сапалы диагностикасын және 

мониторингін жүргізу арқылы тиімді бағалау үшін жағдай туғызу, мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың қажетті деңгейіне және мектепке дейінгі жастағы 

балаларға білім беру саласындағы дүниежүзілік тәжірибеге сәйкес келуіне қол 

жеткізу сияқты индикатордың қызметін айшықтап көрсетуге болады; 
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— баланың әр құзыреттілігінің дамуын үш деңгей (бірінші деңгей – бала 

қандай да бір әрекетті қайта жаңғырықтырады, екінші деңгей – бала не істегенін 

түсінеді, үшінші деңгей – бала нені білсе, соны қолданады) бойынша қадағалауға 

арналған білім беру салалары мазмұнынан туындайтын   индикатордың жасалған 

жүйесін пайдалануға болады; 

— мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған бағдарламалар кешенінде 

келтірілген әр түрлі жастық топтағы балалардың мүмкіндіктері мен 

тұлғалық  сапаларының сипаттамаларын ескеру керек болады. 

Әр білім саласы бойынша мектепке дейінгілерді тәрбиелеу және оқыту 

бағдарламалары мазмұнды ғана емес, сонымен бірге құралдарды, түрлерді, 

әдістерді, тәсілдерді, балалардың іс-әрекетін ұйымдастыру және басқару 

технологиясын, яғни педагогикалық процесті анықтайды, сонда: 

— педагогикалық процесс білім беру салалары мазмұны арқылы іске 

асырылады; 

— педагогикалық процесс ұйымдастырудың жеке-дара, кіші топтық және 

топтық формаларының үйлесімді байланыстарына сүйеніп құрылады; 

— педагогикалық процесс қарым-қатынасқа, ойынға, ізденуші-

эксперименттік іс-әрекетке, ересектермен және құрдастарымен ынтымақтасуға 

негізделіп ұйымдастырылады; 

— педагогикалық процесс пәнаралық, іс-әрекет аралық өзара әрекеттестік 

сипатта болады, өздігінен іске асыру және өзін таныту үшін оған 

қатысушылардың әрқайсысына оңтайлы мүмкіндік туғызады; 

— педагогикалық процесс тәрбиешінің жетекшілік рөлін ескереді және 

ғылым мен практиканың өзара байланысын, педагогикалық процесті болжауды, 

жобалауды және түзуді, педагогикалық іс-әрекет нәтижесінің 

объективті  диагностикасын көздейді; 

— педагогикалық процесс диагностиканың нәтижесіне сүйеніп құрылады; 

—       бала дамуының жеке-дара траекториясын іске асыруды қамтамасыз 

етеді. 

Жаңа  ҚР МДТО МЖМБС-ын және бағдарламаларды мектепке дейінгі 

ұйымдарда іске асыру: 

— базистік тақырыптық-перспективтік жоспарға сүйеніп жасаған, білім 

беру салаларын кіріктіретін жұмыс оқу жоспарын пайдаланып күн 

тәртібін,   ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің бөлінуін (оқу іс-әрекетінің 

кестесін),  күні бойғы педагог пен балалардың іс-әрекетін айқындайтын 

педагогикалық процестің циклограммасын жасауды; 

— жұмыс және перспективтік жоспарға, циклограммаға негізделіп 

әзірленетін оқу конспектісін жасауды қажет етеді. 
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Жасалған жоспарға сәйкес тәрбиеші балаларды оқыту мен тәрбиелеуді 

күнделікті өмірде жүзеге асырып отырады: күні бойы олардың білімін 

толықтырады, әр түрлі: мәдени-гигиеналық, мінез-құлық мәдениеті, сөйлеу тілі, 

есептеу, қимыл және т.б. іскерлік пен дағдысын қалыптастырады. Оқытудағы 

басты рөл оқу әрекетіне беріледі. 

Ф.Н. Жұмабекова «Мектепке дейінгі педагогика» оқу құралында оқытудың 

негізгі формасы – сабақ деп бере отырып, сабақ барлық балалар үшін міндетті, 

мұнда білім, білік, дағдыны игерумен қатар, балалар тобын құруға, онда өмір 

сүріп, іс-әрекетпен шұғылдануға, бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасап, 

адамгершілік қасиеттерін, мінез-құлқын қалыптастыруға үйрететініне тоқталған. 

Сабақ сөзі қазіргі таңда яғни жаңа стандарт бойынша ұйымдастырылған оқу іс-

әрекеті деп қолданылып жүр. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті тәрбиешінің 

басшылығымен өтеді. Ол ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің мазмұнын, әдіс-

тәсілдерін таңдап алып, балалардың білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру 

әрекетін басқарады. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін өткізуге ең қолайлы кезең 

– күннің бірінші жартысы. Себебі балаларға іс-әрекетпен шұғылдану таңертеңгі 

тамақтан кейін, шаршамай, ойынға кіріспей тұрғанда ыңғайлы екені көптеген 

ғалымдардың зерттеу еңбектерінде дәлелденген. 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті – бұл балалар бақшасында оқытуды 

ұйымдастырудың негізгі формасы. Ол барлық мектепке дейінгі балалар үшін 

міндетті, олар үшін ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің бағдарламалық мазмұны 

белгіленген, күн тәртібінде оны өткізуге тұрақты уақыт бөлінген, белгілі бір 

ұзақтығы көрсетілген. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті тәрбиешінің 

басшылығымен өтеді, ол балаларға жаңа білім береді, білетіндерін дәлдеп, бір 

жүйеге салады, практикалық іс-әрекеттерді ұйымдастырады, оның барысында 

балалар алған жаңа білімді нығайтып алуан түрлі іскерлікке, дағдыға үйретіледі. 

Оқу материалдары бірте-бірте күрделене түседі. 

Балалар бақшасындағы оқудың балаларды мектепке дайындауда үлкен 

маңызы бар. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті үстінде балалар оқу іс-әрекеті 

дағдыларына, жинақы, ұйымшыл болуға үйренеді. Оларда тұрақты зейін, 

назарын бір нәрсеге аудару, ерік-күш қабілеті өсіп жетіледі. Жүйелі оқыту 

үстінде таным құштарлығы қалыптасады. 

Балаларды ұжымда оқытудың белгілі артықшылықтары бар: бірігіп жұмыс 

жүргізуде олар біріне-бірі үлкен әсер етеді, белсенділік, өткірлік көрсетеді. 

Балалардың алдына бірігіп шешетін міндеттер қойылғанда, бірлесіп қам жеу 

пайда болады, ұжымдық сезімі қалыптасады. 

Экскурсиялар, сурет салу, мүсін жасау, құрастыру жөніндегі жұмыстарды 

бірігіп орындау, қимыл дамыту және музыка оқуларында жалпы ойындар мен би 

билеуге біріктіру, көркем әдебиетті оқудан алған әсері бойынша бірлесіп қайғыру 

– осының бәрі тату балалар ұжымын құруға көмектеседі және ол ұжымда өмір 

сүріп, жұмыс істеуге қалыптастыру. 
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Оның дене және ақыл-ой күштерін едәуір жұмылдыруын талап етеді. 

Осыларды ескере отырып, оқу көлемін, оқу сағатының ұзақтығын күн 

тәртібіндегі орнын дұрыс белгілеуге бағдарламаның әр түрлі бөлімдерінің 

жиілігіне, уақытылы жүргізілуіне үлкен сақтықпен қарау керек. 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін күннің алғашқы жартысында өткізген 

дұрыс: бұл кезде балалар ақыл-ойға түскен салмақты жеңіл көтереді, күн жарығы 

жақсы түседі. Әрбір бөлімдегі оқу сағаты, оның ұзақтығы жас шамасына қарай 

бөлінген әр топтар балалардың жас ерекшеліктерін ескере 

отырып,  бағдарламада белгіленген. 

 
Перспективные отрасли современной науки 

 
Дакубаева Аймен Аденгалиевна     J00022 09.03.2023 ж  

  Әділжан Әділет Әділбекұлы            J00023 09.03.2023 ж                                                                                                                                      
Жетісу облысы Сарқан ауданы Лепсы ауылы                                                                                                                      

К.Ушинский атындағы орта мектебінің 

                                                   Тарих,  физика пән мұғалімі 

Раздел Нанотехнология и наноматериалы 

ФИО 

педагога 

Дакубаева А.А. ,Адильжанов А.А. 

Дата 06.03.2023 

Класс 11 Б Количество 

присутству-

ющих:  
отсутствующих:  
 

Тема урока Основные достижения нанотехнологии, проблемы и перспективы 

развития наноматериалов. 

 Перспективные отрасли современной науки 

Цели 

обучения, 

которые 

достигаются 

на данном 

уроке  

11.8.1.1 - объяснять физические свойства наноматериалов, способы их 

получения и применения 

11.4.3.3-определять значение развития современных видов науки и 

техники на степень конкурентоспособности  государств 

Цель урока Все ученики: понимают смысл «нанотехнологии»,знают физические свойства 

наноматериалов, 

Большинство: знают способы получения наноматериалов, сферу  применения 

нанотехнологии,анализируют влияние достижений новых научных направлений на 

социально-экономическое развитие . 

Некоторые:Определяют значение развития нанотехнологий на степень 

конкурентоспособности государств. 
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Ход  урока 

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Оценивание  Ресурсы 

Орг. 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпиграф к уроку:   Любая 

достаточно развитая 

технология неотличима от 

магии  

Организационный момент. 

3мин 

 Мы вас приветствуем и 

желаем на уроке наноскуки и 

Гигаэмоций! 

Вспомним ,что означает 

приставка «нано»-в переводе с 

греческого означает 

«карликовый» и в физике 

обозначает миллиардную долю 

(1 нм=10-9 м). Первым ученым, 

который проводил измерения в 

таких единицах, был Альберт 

Эйнштейн, доказавший, что 

размер крупицы сахара равен 

одному нанометру. 

Гига-миллиард(1 Гм=109м-1 

миллиард метр) 

Актуализация знаний: 

           Видели ли вы когда-

нибудь монитор, толщина 

которого меньше миллиметра? 

А бумагу, которая  не горит и 

не промокает? Или одежду, 

которую невозможно 

испачкать? Да, да то, что вы 

сейчас слышите – это не 

фантастика! Это то, что 

ожидает нас в недалёком 

будущем. Такие необычные 

предметы могут подарить 

человеку нанотехнологии. 
 

Презентация «Основные 

достижения нанотехнологии» 

6 мин 

 

Объясняют 

значенгие 

приставок 

«нано» и 

«Гига» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные 

ответы: «Да, 

слышали» 

или «нет ,не 

слышали» 

 

 

Знакомятся с 

презентацие

й 

 

 

Читают 

текст,заполн

яют таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО  

Словесная 

похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО наблюдение 

за работой 

учащихся,подде

ржка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентаци

я, 

Интерактив

ная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

«Физика» и 

«Всемирная 

история» 

 

Шаблон 

«Чтение с 

пометкой» 
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Конец 

урока 

 

 

 

 

Рефлекс

ия 

Новая тема: 

 

1.Работа с 

текстом:Индивидуальная 

работа Прием «Чтение с 

пометкой». 5мин(+2 мин) 

 

 

2.Групповая работа 

«Диаграмма Венна» 5 мин 

 

3.Парная работа «Подумай 

сам,обсуди с другом»  

5мин(+2мин) 

1 пара  
1.По рисунку 69.2 стр.146 

определите отношение размера 

эритроцита к размеру 

молекулы воды  

2. Вклад ученых  Казахстана в 

развитие нанотехнологии  

(работа с интернет-ресурсом) 

2 пара  
1.Что больше Вирус или 

ДНК?Найдите отношение их 

размеров.  

2. Какие разработки проводит 

Индия в области 

нанотехнологий 

(работа с интернет-ресурсом) 

 

4. Групповая работа «SWOT 

анализ»  10 мин 

 

Информация 

знакомая  

 

Информация 

новая  

 

Информация 

отличается  

 

Информация 

вызвала 

вопрос  

 

 

Заполняют 

диаграмму 

 

Индивидуаль

но  решают 

задачу,в паре 

обсуждают 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют 

«SWOT 

анализ» 

 

 

Выполняют 

тест 

 

 

Записывают 

д.з. 

Дескрипторы: 

-По рисунку 

определяют 

отношение 

размера 

эритроцита к 

размеру 

молекулы воды 

-перечисляют 

отличительные 

свойства 

наночастицы от 

макроскопическ

ого тела. 

--находят 

информацию из 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточны

е 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«SWOT 

анализ» 

 

Карточки 

Пликерс 

 

 

 

 

 

стикеры 
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5.Индивидуальная работа 

Тест “PLIKERS” 2 мин 

 

Итог 

урока:Вывод,оценивание   2 

мин 
 

Домашнее задание: сочинить 

сказку  или фантастический 

рассказ о будущем 

нанотехнологий.  

Как я связываю 

нанотехнологии с моей будущей 

профессией 3 мин 
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№ J00024  09.03.2023 ж 

                                           Оқушыларды техникалық еңбекке баулу 

САДЫБАЕВ ЖАМБЫЛ УАЛИХАНОВИЧ                                                                                       

Түркістан облысы Отырар ауданы                                                                                        

«Ә.Байтанаев атындағы негізгі орта мектеп» КММ                                                              

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Мектепте сабақтан тыс уақытта жүргізілетін техникалық-шығармашылық 

үйірмелері өзге үйірмелерге ұқсамайтын өзіндік атқаратын қызметі мен тәлім-

тәрбиелік мүмкіндігі зор үйірме. Жас техниктер үйірмесін базалық мазмұны 

оқушылардың болашақ кәсіптерін анықтап, қабілеттерінің дамуымен қатар 

өздерін-өзі танып білуге, техника әлемін зерделеуге, әртүрлі салалар бойынша 

қабілеттерін, біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік жасайды.  

Техникалық шығармашылық үйірмелерінде оқушы тек мұғалімнің 

үйретуімен модель түрлерін жасаумен шектеліп қана қоймай, оған талдау жасап, 

жасалу, өңделу технологиясына өз ой пікірлері мен ұсыныстарын айтуға 

дағдыланады. Оқушы жұмысты өз қолымен істеп көреді, 

тапсырмаларды  қызығушылықпен орындап, оның қорытындысын көрсеткісі 

келеді. Үйірме сабағында өзін еркін сезініп, орындаған жұмыстарынан 

моральдық қанағат алады. Тапсырманы орындап қана қоймай, өзге оқушыларды 

да шығармашылықпен жұмыстануға тарта біледі.  

Осылайша үйірме жұмыстарында оқушы үйренуші шәкірттен белсенді 

үйретуші, өзіндік шығармашылық ой-өрісі бар, жан-жақты дамыған дара тұлға 

дәрежесіне көтеріледі. Осы белсенділік арқасында оқушы әрбір жұмысын 

шығармашылық оймен жасап, зерттеп, оған жан-жақты талдау жасап, өз бағасын 

берумен қатар, өз бойында келешек кәсіби мамандығын да қалыптастырады. 

Техникалық-шығармашылық үйірмелер оқушылардың болашақ кәсіптерін 

анықтап, қабілеттерін дамытумен қатар өз-өздерін танып-білуге, техника әлемін 

зерделеуге мүмкіндік жасайды. 

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің 

алдына мүлдем жаңа міндет қойып отыр. 

Бүгінгі таңда технология пәнін оқытуда мектепте оқушылар екі топқа 

бөлінеді. Қыздар үшін көркем еңбек, ұлдар үшін техникалық еңбек. 

Қазіргі таңда республикамыздың көптеген мектептері интернет желісіне 

қосылған. Ұлдарды техникалық еңбекке үйрететін үйірмеде оқушыларды осы 

интернет желісі арқылы техниканың жетістіктерімен әртүрлі сайттар арқылы 

таныстыра аламыз. Шығармашылықпен жұмыс істеп, жаңа технологияларды 

үйірме барысында пайдаланып отырса, оқушылардың техникалық үйірмеге 

деген ынтасы мен қызығушылығы артатыны анық.  



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

10 

Үйірме барысында әртүрлі әдістерді қолдану оқушылардың танымдық 

белсенділігін арттырып, олардың шығармашылық қабілетін және өздігінен 

жұмыс істей алуын жетілдіруге тиіс. Жан-жақты қамтылған, бүгінгі заман 

талабына сай әдістерді пайдалана отырып, оқушыларға техникалық-

шығармашылық білім беру, оқушылардың сабақта алған білімдерін тереңдету, 

кеңейту және бекіту  «Кеме үлгісі» үйірмесінің мақсаты.  

Практикалық жұмыс кезінде олар техникалық құрылғы үлгілерін 

құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық ойларын дамыта отырып өз 

беттерінше жұмыс істей алу ептілігін дамытады. 

Оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру мақсатында 

А.Құсайынов атындағы орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасында «Кеме 

үлгісі» үйірмесіне жетекшілік жасаймын. Үйірмеде 5-10 сынып оқушылары 

сабақтан тыс уақытта шикізат түрлерінен техникалық құрылғы үлгілерін 

жасаумен айналысады. Практикалық  жұмыс кезінде оқушылар техникалық 

құрылғы үлгілерін құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін 

дамытады. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын шаблон үлгімен істейді, 

сызбалармен танысады, үлгілерді сызба бойынша жасайды.  

Үйірме барысында оқушы жұмысты өз қолымен істеп көреді, жұмыстың 

қорытындысын көрсетеді. Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі 

шыңдалады. 

Үйірме мүшелері белгілі бір дәрежеде, жасалынатын нысанды ойлап 

табудың тиімді жолдарын үйренеді. Үйірме жұмысында оқушылардың 

графикалық білім алуы да қарастырылған. Үйірме мүшелері алғашқы 

жұмыстарын қалыптағыш (шаблон) үлгімен істесе, одан әрі сызбалармен 

танысып, үлгілерді сызба бойынша жасайды. 

Осындай жетістіктерге қол жеткізу мақсатында үйірме сабақтарында әр 

түрлі әдістемелік тәсілдерді қолданамын. 

1. Баяндау әдісі (әңгімелеу, түсіндіру) 

2. Көрнекіліктермен жұмыс (кітап, журналдар, сызбалар, суреттер, жо-

балар) 

3. Жобалау әдісі (жаңа үлгілер жобасын сызу, техникалық суреттер 

салу) 

4. Сарамандық жұмыс (жобалар, сызбалар, үлгілер бойынша жұмы-

стану) 

5. Проблемалық ізденіс (оқушылар қабілетінің дамуына, ізденуіне, 

жаңа үлгілер жобасын жасауына жағдай жасау). 

Үйірмеге алғашқы жылы қатысып отырған оқушылар алдымен қима 

үлгілерді (шаблон) қолдана отырып, қарапайым (автокөліктер, ұшақтар, 

зымырандар, су көліктері т.б.) үлгілер жасайды. Өз жұмыстарын саралап, 

салыстыру арқылы бағалауды үйренеді. 
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Үйірме жұмысының екінші жылдары оқушылар неғұрлым күрделі (жер 

көліктері мен су көліктерін, ғарыш кемелері мен зымыран түрлерін т.б.) 

техникалық үлгілердің сызбаларын жан-жақты зерттей отырып жасайды. 

Ал үйірменің үшінші жылдары оқушыларымыз өздері жобалаған сан алуан 

үлгілерді жасаумен айналысады. Жұмыс барысында туындаған жаңа идеяларды 

саралап, салыстыру арқылы жұмыстарын нақтылауды, бағалауды үйренеді. 

Қорыта келгенде бұл үйірменің берері – оқушы бойындағы белсенділікті 

арттырып, өз күшіне деген сенімділік, шыдамдылық, икемділік сияқты 

қасиеттері пайда болады. 

Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады. 

Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Мектепте білім беру ісіндегі басты 

бағдар – оқушылардың тек шығармашылық мүмкіндіктерін ашу.  

Мұғалімнің кез келген сабағы шығармашылық сипатта өткізіліп отырса, 

оқушы дербестігінің қалыптасуы жоғары деңгейде көтерілері сөзсіз.  

Оқушының шығармашылық белсенділігінің артуына ата-ана мен мұғалімнің 

қолдауы болғаны дұрыс. Бала өз жұмысын жан-жағындағыларға көрсетуге 

ұмтылады. Сол кезде оны ересектер дұрыс бағалап, қолдау көрсетіп, дұрыс 

бағыттау керек. Бала бойындағы байқағыштық қабілетімен қатар шыдамдылық 

та мол болғаны дұрыс. 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу, яғни еңбек тәрбиесі – барлық 

тәрбиенің қайнар көзі. Оқушыға дұрыс бағыт берсек, шығармашылық жұмысына 

еркіндік беріп, нәтижесін көрсете білсек, еңбектің әр кезде, кез келген істе өтемі 

болатынын, еңбексіз ешнәрсеге қол жеткізе алмайтынына оқушының көзін 

жеткізсек көздеген мақсатымызға қол жеткіземіз. 
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№ J00029    09.03.2023 ж 

Learning about map reading 

УМИРОВА АЙГЕРИМ БЕРДИМУРАТОВНА 

Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент қаласы,                                                      

"А.Тұяқбаев атындағы№29 жалпы орта мектебі".                                                                 

Ағылшын тілі пәні мұғалімі.  

Unit 3: Holidays 

and Travel 

School: 

Date: Teachername: 

CLASS:  7 Number

present:  

absent: 

Lesson title Learning about map reading 

Learning 

objectives(s) that 

this lesson is 

contributing to 

(link to the 

Subject 

programme) 

7.S4 respond with some flexibility at both sentence and 

discourse level to unexpected comments on a growing range of 

general and curricular topics 

7.L3 understand with some support most of the detail of an 

argument in extended talk on a limited range of general and 

curricular topics 

7.UE14 use prepositions before nouns and adjectives in 

common prepositional phrases on a wide range of familiar 

general and curricular topics 

Levelofthinkings

kills 

Higher-order thinking skills 

Lessonobjectives All learners will be able to : 

 Identify true and false sentences with some support 

 Listen to the directions and fill gaps with some support 

 Make up sentences according to the picture with some 

support 

 Complete the sentences with appropriate prepositions 

with some support 

Most learners will be able to : 

 Listen to the directions and fill gaps  

 Make up sentences according to the picture 

Some learners will be able to :  

 Make up a short story according to the directions  
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Assessmentcriter

ia 

 Recognize the main idea of the conversation with some 

support 

 Apply the prepositions before nouns and adjectives in 

common prepositional phrases in practice 

Valueslinks  Students know how to travel and types of travelling 

Cross-

curricularlinks 

Geography 

Previouslearning A secular society with high spirituality 

Plannedtimi

ngs 

Planned activities (replace the notes below with 

your planned activities) 

Resources 

Start 

 

6 min 

Organisation moment 

Greeting 

Introducing lesson objectives to the learners 

Checking homework 
Activity –Inner and outer circle 

Students who are in an inner circle ask questions 

about their classmate’s last holiday. 

Students who are in an outer  circle answer these 

questions 

 

 

 

 

 

 

Middle 

8 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1  

Activity – True &False quiz 

(G). Work in a group. Look at the map of Melton 

Park and find out if these sentences are true or 

false. Correct false sentences. 

 
1. There isn't a river in Melton Park. 

2. The playing field is near the leisure center. 

3. Margaret Hart's house is next to the newsagent. 

4. Norfolk Park has public tennis courts. 

5. The playing field has two football pitches. 

6. The bank is next to the museum. 

7. The supermarket is opposite the bank. 

8. The train station is on Ford Road. 

9. The school is opposite the turning for Oak 

Avenue. 

Map 

worksheet 
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7  min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. The leisure center is on Murphy Road. 

11. The bookshop is next to the library. 

12. The surgery closes at 6pm. 

13. The hospital is near the surgery. 

14. The museum is next to the art gallery. 

15. The post office is near the school, on Murphy 

Road. 

16. Mrs Simon's house is near the river. 

Task 2 

Pre -task   

Teacher says the directions and students draw 

them 

Take the 

second 

right 

Go 

past 

Go 

straight 

on 

Take the 

second left 

Traffic 

lights 

Opposite Round 

about 

Next to Turn left Turn 

right 

 

 

(I).Look at the map and listen to the directions. Fill 

the gaps with the correct word to complete the 

directions. 

 
1. Go _______on. 

2. __________past the traffic lights. 

3. It's the building next to the library _____the left. 

4. ___________the roundabout turn left. 

5. Then _________the first left on to Green Street. 

6. Go__________ the traffic lights and take the 

_________right on to King's Road. 

Descriptors    A learner 

 Listens to the conversation 

 

 

 

 

 

 

http://learneng

lishteens.britis

hcouncil.org/s

kills/listening-

skills-

practice/giving

-directions 

pictures & 

map  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
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8 min 

 

 

 

 Fills the gaps 

Differentiation by abilities: less able students will 

be given a sheets of paper with first letters of 

directions. 

Task 3Activity – Picture Promt 

(G).Look at the picture. Work in a group. Make 

sentences according to the picture.  

 

Differentiation by task: More able students make 

up a short story. 

Task 4 

(I).Complete the following sentences using an 

appropriate preposition. 

1. She is afraid ……… the dark. (of / about) 

2. She was angry ………me. (at / on) 

3. I am not aware ……… this scheme. (of / about) 

4. She is quite capable … handling the situation on 

her own. (of / for) 

5. She is careless ………her looks. (about / on) 

6. I am not familiar ………this topic. (with / of) 

7. He is quite fond ……his grandmother. (of / off) 

8. We are quite happy ……the outcome. (about / 

for) 

9. Are you interested …… witchcraft? (in / about) 

10. This table is made ……teakwood. (of / for) 

11. She is married………a young businessman. (to 

/ with). 

Descriptors :     A learner 

 Completes the sentences 

 Uses appropriate prepositions 

AFL- Laminated paper 

 

 

 

 

 

 

worksheets 

End 

7 min 

Teacher gives smiles: 

I understand the prepositions and directions 

I  want to know how to use the prepositions 

Assessment 

Paper 
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I didn’t understand the prepositions 

Self –assessment paper 

Name__________________ 

№ Tasks Signs  

1 Speaking activity  

2 Listening activity  

3 Writing activity  

4 Writing activity  

Home task 

Goodbye! 

Additional information 

Differentiation – how 

do you plan to give 

more support? How 

do you plan to 

challenge the more 

able learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Healthandsafetychec

k 
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№ P00021  13.02.2023 ж 

УТЕШЕВ АХМЕТ МАКСУТОВИЧ  

БҚО, Казталов ауданы 

«К.Мендалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

Тарих пәнінің мұғалімі, сарапшы-педагог 

 

 

Пән: Қазақстан тарихы 

Сынып: 8 

Мектеп: БҚО, КАЗТАЛОВ 

АУДАНЫ"К.МЕНДАЛИЕВ АТЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ 

ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ" КММ 

Мұғалім: Утешев Ахмет Максутович   

ІІІ тоқсан 

Пән: Қазақстан тарихы 

Қолданылған ви-

део, жазба, таны-

стырылым 

слайдтары 

Сабақтың тақырыбы: 

1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар 

 

1 слайд 

Бүгін сабақта: 

 ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы әміршіл-

әкімшіл жүйе саясатының  зардаптарын туралы 

анықтайсыз; 

 Қазақстанда тоталитарлық жүйенің орнығуы 

туралы білесіз. 

 

 

2 слайд 

Оқушылар! 

 ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы әміршіл-

әкімшіл жүйе саясатының  зардаптарын туралы 

анықтайсыз; 

 Қазақстанда тоталитарлық жүйенің орнығуы 

туралы білесіз. 

 

 

Қазақстандағы тоталитарлық жүйенің орнығуы. 

1920 жылдары КСРО-да социалистік құрылыс 

мәселелері жөнінде терең идеялық –саяси күрес өріс 

алды.  

Қазақстанда автономияның жариялануы сөз жүзінде 

қалып, республика өзін-өзі іс жүзінде толық 

басқаруға қол жеткізе алмады.  

1922 жылы Қазақстан партия ұйымдарындағы 

қазақтардың жалпы саны  бар –жоғы 6,3 %-ға ғана 

3 слайд 
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жетті. 

 

Республиканың партия ұйымы толық қалыптасып, 

өлкедегі шешуші күшке айналды.  

Алайда партия қатарына жалған белсенділер көбірек 

еніп, бюрократизм, жеке-басқа табынушылық, 

жалған ақпарат берушілік, жағымпаздық дәстүр мен 

партия өктемдігі орнықты. 

4 слайд 

«Ұлы бетбұрыс» 

Халықтың есінде жаппай саяси қуғын-сүргінде ешбір 

жазықсыз миллиондаған адамдардың өмірін әкеткен 

сталинизмнің «ұлы бетбұрыс»кезеңі мәңгі бақи 

есімізде қалды. 

 

Кеңес елінде социалистік қатынастар қалыптасып, 

сталиндік авторитарлық-тотаритарлық жүйе толық 

орнықты. И.В.Сталин 

5 слайд 

Тоталитарлық жүйе. 

Тоталитарлық жүйе- қоғам өмірінің барлық саласы 

мемлекеттің бақылауында болып, адам 

бостандықтары мен конститутциялық құқықтары 

жойылған билік жүйесі. 

6 слайд 

Тоталитарлық жүйенің міндеттері: 

-Тек бір партия билік жүргізді  

- Басқару қатаң түрде бір орталықтан жүргізіледі 

-Бір идеология ғана жарияланады 

-Еркін пікір айтуға тиым салынады 

-ұлтты жойып жіберу саясаты 

7 слайд 

Диктаторлық жеке билік 

Тоталитарлық тәртіп 

Көрініс беру түрлері: 

Экономиканың шикізаттық бағытта қалыптасуы 

Ассимиляциялық саясат. Шынайы егемендіктің 

болмауы 

Концлагерьлер құру. Жаппай қуғын-сүргін жүргізу. 

3,5 млн адамның азап шегуі 

 

8 слайд 

Саяси қуғын –сүргін: 

Қазақстанда 1928 жылдың ортасынан Алаш 

қозғалысына қатысқан қайреткерлерді 

тұтқындалудан басталды. Оларға «буржуазиялық –

9 слайд 
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ұлтшыл» деген айып тағылды. Олар әртүрлі мерзімге 

түрмеге қамалды, ату жазасына кесілді, еріксіз жер 

аударылдлы. Ұлт қайреткерлеріненегізінен КСРО–ны 

құлату үшін жасырын контрреволюциялық ұйымдар 

құрды деген заңсыз жала жабылды. Сонымен қатар 

молдалар мен діндарларды «басқаша, бөтен 

ойлайтындар» деп айыптады. 

1928 жыл 

«Саяси қуғын– сүргін кеңестік әміршілдік жүйенің 

саяси және таптық қарсыластарын «тап жаулары», 

«ұлтшылдар», «жат пікірдегілер» және «әлеуметтік 

қауіпті элементтер» ретінде саяси қудалау саясаты... 

осы кезенде тұтқындалған 44 алашордашылардың 

үшеуі Жүсіпбек Аймауытов, Әбдірахман Байділдин, 

Дінше Әділов ату жазасына кесіліп, үкім орындалды. 

Ал қалғандары әртүрлі мерзімге түрмеге 

қамалды.Олардың кейбіреулері (Міржақып Дулатов 

т.б) лагерьлерде қаза тапты, қалғандары (Ахмет 

Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев т.б) жазасын 

өтегенімен, «Алашорданың» қызметіне араласқаны 

үшін қайта айыпталып атылды. 

 

10 слайд 

Жүсіпбек Аймауытов, Әбдірахман Байділдин, Дінше 

Әділов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Мағжан Жұмабаев өміріне қысқаша мәлімет бере 

кетсек. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Gs3_FEqQNk&feat

ure=youtu.be&ab_channel=TheDos007 

00,01-2 минут аралығы 

Ахмет Байтұрсынұлы 1873–1937жж Торғай облысы, 

Торғай уезінің Сарытүбек деген жерде дүние келген. 

Ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады.  

Ахмет Байтұрсынұлының мына бір сөзі ұлтымызға 

ұран болуы әбден лайық: «Біз кейін қалған халық 

алға басып, жұрт қатарына кіруіміз керек. Басқадан 

кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз 

керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп 

керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің 

жолында жұмыс істеу керек». 

Мағжан Жұмабаев 1893–1938жж  Солтүстік 

Қазақстан облысы қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы, 

11 слайд 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Gs3_FEqQNk&feature=youtu.be&ab_channel=TheDos007
https://www.youtube.com/watch?v=6Gs3_FEqQNk&feature=youtu.be&ab_channel=TheDos007
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Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш 

қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің 

жарқын жұлдызы.  

Міржақып Дулатов 1885–1935жж Торғай облысы, 

Торғай уезіндегі Қызылбел мекенінде дүниеге келген. 

Торғайдағы екі сыныптық мектепте оқыған. Патша 

отаршылдығына ашық қарсы шығып, жер мәселесін 

көтереді. Қазақ даласында жаппай мешіттер мен 

медреселер ашуды, жастарға ислам, рухында тәрбие 

беруді жақтады. 

Жүсіпбек Аймауытов 1895–1930 жж  Павлодар 

облысының, Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы 

«Қызыл ту» ауылында дүниеге келген. Аса көрнекті 

қазақ жазушысы, драматург, аудармашы, 

әдебиеттанушы және педагог. 

1930 жыл 

Ұлт зиялылары өкілдерінің құрамында Мұхамеджан 

Тынышбаев, Халел Досмұхамедов, Жаһанша 

Досмұхамедов, Жақып Ақбаев бар бір тобы (40–тай 

адам) 1930 жылдың қыркүйек–қазан айларында 

тұтқындалды. 

Көп ұзамай олардың 15–і (Мұхамеджан Тынышбаев, 

Халел Досмұхамедов, Жаһанша Досмұхамедов,) 

Ресейдің орталық қара топырақты облысына жер 

аударылды.Олардың барлығы дерлік 1930 жылдары 

қуғын–сүргінге ұшырады. 

12 слайд 

1 тапсырма  

Есімдермен жұмыс: 

1928 жылы кімдер 

ату жазасына кесілді 

 

Лагерьлерде кімдер 

қаза тапты 

 

Кімдер қайта 

айыпталып ату 

жазасына кесілді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 слайд 

Жауабы:  

1928 жылы кімдер 

ату жазасына кесілді 

Дінше Әділов  

Жүсіпбек Аймауытов 

Әбдірахман Байділдин 

Лагерьлерде кімдер Міржақып Дулатов 

14 слайд 
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қаза тапты 

Кімдер қайта 

айыпталып ату 

жазасына кесілді 

Ахмет Байтұрсынұлы 

Мағжан Жұмабаев 

 

 

2 тапсырма  

Тұлға тану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 слайд 
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Жауабы: 

Мұхамеджан 

Тынышбаев 

 

 

Әбдірахман 

Байділдин 

 

 

Дінше Әділов 

 

 

Халел 

Досмұхамедов 

 

 

Жаһанша 

Досмұхамедов 

 

 

 

16 слайд 

Қорытынды: 

 ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы әміршіл-

әкімшіл жүйе саясатының  зардаптарын туралы 

анықтадыңыз 

 Қазақстанда тоталитарлық жүйенің орнығуы 

туралы білдіңіз 

 

17 слайд 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ДЖОЛДАСОВА САНДУГАШ АБУЛМАДЖИНОВНА 

 ДАКУБАЕВА АЙМЕН АДЕНГАЛИЕВНА 

 ӘДІЛЖАН ӘДІЛЕТ ӘДІЛБЕКҰЛЫ 

 САДЫБАЕВ ЖАМБЫЛ УАЛИХАНОВИЧ 

 УМИРОВА АЙГЕРИМ БЕРДИМУРАТОВНА 

 УТЕШЕВ АХМЕТ МАКСУТОВИЧ 

 


