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«ОРИГАМИКА» И УЧЁБА И ИГРА» 
А.В.Корчагина  

ГБОУ Школа № 1256  

     г. Москвы, РФ. 
 

Много веков назад на Востоке появились фигурки, выполненные в стиле оригами, в переводе 

с японского оригами означает «складывать бумагу». 

       Оригами – старинное народное японское искусство. Передаваясь из поколения в 

поколение, оно получило широкое распространение и является неотъемлемой частью 

японской культуры. 

В последние десятилетия оригами переживает период бурного развития. Возникли новые 

приемы складывания, обусловившие появление моделей нового поколения, более 

разнообразных и сложных.  

      Оригами пробивает себе дорогу в смежные области, такие как архитектура и дизайн. Так 

же открыта возможность его использования в космической технике.  

       Во многих странах возникли сообщества любителей оригами. 

Ежегодно на разных языках выходят в свет десятки книг, издаются журналы, посвящѐнные 

оригами, изготавливается специальная бумага. Организуются и проводятся многочисленные 

выставки, международные  Конференции,по проблемам  теории и технологии оригами, а так 

же открытия возможности использования оригами в образовании и терапии. Доказано, что 

занятия оригами не только способствуют интеллектуальному развитию ребѐнка, но и 

эффективно в качестве терапевтического средства при ограниченной подвижности пальцев, в 

преклонном возрасте и главное, оригами может понравиться каждому независимо от 

возраста, пола, национальности и языка. 

    Искусство оригами породило новое направление в сфере нашей деятельности, для 

названия которого был предложен термин «оригамика».*Это направление основано на 

методе пространственного формообразования, который содержит все способы 

трансформации бумажного листа: складывание, сгибание, изгибание и разрезание. 

 Не смотря на основные достоинства оригами, одно время его обвиняли в том, что оно не 

содержит творческого начала, а является имитацией. Это порождало неоправданно 

пренебрежительное отношение к нему, но в последствии появилось много мастеров, 

создавших большое количество оригинальных и совершенных произведений, что прежние 

обвинения оказались несостоятельными и можно смело утверждать, что всѐ таки,  оригами 

является живым и непрерывно развивающимся искусством. С другой стороны, всѐ более 

очевидной становится роль оригами в обучении детей, начиная с раннего дошкольного 

возраста.  

Оригами – неожиданная игра с сюрпризами, создаваемая по чѐтким законам математики, а 

бумага – самый доступный и универсальный материал для ребѐнка. 

   Впервые оригами как фактор полезного воздействия на ребѐнка выделил основатель 

детских садов Фридрих Фребель, включивший в обучение воспитанников знакомство с 

техникой складывания фигурок из бумаги. 

Современные педагоги и психологи не без основания применяют оригами в работе с детьми, 

начиная с дошкольного возраста, ведь замечено, что оно не только воздействует на развитие 

мелкой моторики, но и способствует развитию таких психических процессов ребѐнка, 

внимание, память, мышление, а следовательно,на развитие интеллекта в целом. 

 Но развитие умственных способностей – не единственное назначение оригами в работе с 

дошкольниками. В процессе занятий и при использовании полученных фигурок грамотный 

педагог может решить многие задачи обучающего и воспитательного характера.  

*«Оригами. Искусство складывания из бумаги» Японская Ассоциация Оригами. Московский 

Центр Оригами, Москва, 1993. стр.4. 
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Создавая бумажные модели, ребѐнок постоянно работает с геометрическими фигурами: 

начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной геометрической 

фигуры – квадрата или прямоугольника, далее в процессе складывания одна геометрическая 

фигура, в руках ребѐнка, преобразуется в другую; на это следует обращать внимание ребѐнка 

специально. Работая с фигурами, ребѐнок закрепляет сведения об их строении (стороны, 

углы, вершины, соотношения углов и сторон и т.д.), учится видеть сходства и различия 

фигур. Так же ребѐнок постепенно знакомиться с традициями и обычаями Японии – родины 

оригами; таким образом, занятия оригами несут в себе еще и культурологическую 

составляющую. При складывании фигурок животных, птиц, рыб и др.  педагог сопровождает 

информацией экологического характера. Так же этот вид искусства благоприятно 

воздействует на развитие внимания и формирование памяти: дети запоминают термины, 

приѐмы и способы складывания, по мере необходимости воспроизводят сохраненные в 

памяти знания и умения. 

Все мы живѐм в век высоких технологий, гаджетов, но всѐ равно представить нашу жизнь 

без сказок просто невозможно. Очень легко создать свой театр сказок – оригами.  

Просто закрепить фигурки героев на палочки для суши и театр готов! Можно, проявив 

фантазию. придумать и новых героев в знакомых сказках. Это очень интересно и детям 

очень нравиться. 

  Техника оригами полностью соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования, 

основной принцип которого системно – деятельностный 

подход. 

 Связать оригамику можно с любым видом занятия, или 

использовать как часть занятия, как развивающего, так 

и творческого, начиная с раннего дошкольного 

возраста.  

  Например, запланировано занятие по изготовлению 

фигурки зайца. Прежде чем приступить к складыванию 

фигурки необходимо рассмотреть изображение зайца 

или фигурку, игрушку. Рассказать о строении тела и функций каждой части, о его образе 

жизни и питании и т.д.  Показать буктрейлеры о жизни и среде обитания этого животного. А 

это уже целый цикл занятий. И как итог – изготовление фигурки зайца. 

Связать можно и с математикой, предлагая детям счѐтный материал в виде рыбок, лодочек, 

бабочек, сложенных в технике оригами. Очень хорошо сочетается с аппликацией и 

рисованием.  

   Таким образом оригами помогает формировать у детей способности: 

     конструктивные –при создании фигурки из одного листа бумаги путѐм неоднократного 

его складывания, при изготовлении фигурок из нескольких деталей, сложенных в технике 

оригами и соединенных с помощью клея; 

     изобразительные – за счѐт частичной или полной дорисовки деталей, использование 

аппликации, применения цветовых сочетаний или чередования цвета; 

творческие –оригинальное применение известных моделей; изобретение вариаций на 

классические модели; изобретение своих фигурок; 

      оформительские – оформление открыток, изготовление подарков; 

      театральные –обыгрывание сложенных моделей, фигурок, масок, инсценировка с 

помощью сюжетов детских произведений и др.  

 Каждое занятие следует начинать с пальчиковой гимнастики, используя комплексы с 

текстом (для заучивания) согласно возрастной группе детей. 

В середине длительного занятия использовать гимнастику для глаз и физ.минутку для снятия 

усталости., а также для стимуляции развития речи и навыка запоминания. 

"Три поросенка и сестрёнка" 

сказка 
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  В занятии очень часто педагог опирается на ассоциативное мышление детей. Ассоциации 

применяются, начиная с освоения базовых форм, сами названия которых связаны с 

похожими на них реальными предметами. Например, базовая форма «воздушный змей» 

напоминает воздушного змея. Так же есть базовые формы – «дверь», «книжка», «конверт», 

что очень легко запоминается детьми. 

Принципы организации занятия по оригамики следующие: 

 занятия организуются 2 раза в неделю, во всех возрастных группах 

 длительность занятий согласно требованиям СанПин, соответственно возрастной 

группе  

 организуется в форме самостоятельных занятий, развивающих игр, как часть 

основного занятия (практическая часть) 

 одна тема отрабатывается 2 раза (ознакомление и закрепление) 

Резюмируя все вышесказанное,можно вывести основные задачиоригамики для детей 

дошкольного возраста: 

 воспитание трудолюбия 

 воспитание (привитие навыка) доводить начатое дело до логического конца 

 развивать произвольную регуляцию деятельности 

 способствовать развитию конструктивных и творческих способностей с учѐтом 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка 

 развивать способность анализировать, планировать и создавать конструкцию по 

образцу, заданным условиям, пооперационным картам, схемам (согласно возрасту и 

полученным навыкам) 

 развивать умения действовать в соответствии со словесными инструкциями педагога 

 знакомить с геометрическими формами и способами преобразования фигур 

 развивать навыки ориентировки на плоскости листа 

 развивать пространственную ориентировку 

 развивать мелкую моторику пальцев рук 

 совершенствовать объяснительную речь 

 развивать и совершенствовать коммуникативные способности 

 приобщать к мировой культуре 

 формировать эстетический вкус 

Значение оригами для развития детей дошкольного возраста трудно переоценить. 

    Достаточно вспомнить слова Фридриха Фребеля, известного немецкого педагога, 

создателя первых детских садов. Именно он впервые начал пропагандировать оригами, как 

дидактический материал для объяснения детям некоторых простых правил геометрии. 

Он говорил: «Оригами, это когда из одной детали складывается тысяча и тысяча 

разнообразных фигурок. Несложные приѐмы складывания и безграничная фантазия людей 

(детей) способна сотворить с помощью оригами целый мир особый, радостный, весѐлый, 

добрый и не на что не похожий». 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ» 

 

Досмагамбетова Б.Т. 

учитель начальных классов 

Аккольской  средней школы  

№1 им.П.Исакова 

 

 

«Путь в тысячу миль начинается с первого шага…» 

Приобретение знаний человечеством – это шаги креативного мышления 

отдельных личностей. 

 

Понятия творческие и креативные способности близки по смыслу, но в них есть 

и существенные различия, разобраться в которых помогут слова И.Канта: 

 «Творчество характеризуется неуправляемой спонтанностью, 

 креативность – управляемым продуктивным воображением»  

Под креативностью понимают способность видеть вещи в новом и необычном 

свете и находить уникальные решения проблем. 

Я понимаю это как целенаправленное применение творческих способностей  

для решения определѐнных жизненных задач, проблем, способность находить 

новые пути. 

     Как правило, отсутствие творческого начала зачастую становится 

непреодолимым препятствием , когда требуется решение нестандартных задач, 

интерпретация материалов первоисточников. Поэтому необходима 

целенаправленная работа по развитию креативных способностей в начальной 

школе  

  Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески 

подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать 

существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества 

и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро 

меняющихся условиях.  

Поэтому начальная школа, делая переход на новые стандарты второго 

поколения, должна быть сориентирована на развитие творческой (креативной) 

личности. 

      Под креативностью понимают способность видеть вещи в новом и 

необычном свете и находить уникальные решения проблем. Креативность 

является полной противоположностью шаблонному мышлению. Она уводит в 

сторону от банальных идей, привычные взгляды на вещи и рождает 

оригинальные решения. 

 

Идея креативной технологии- создание условий, при которых учащиеся: 
  самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников, работая над проблемой, которая им предложена. 
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  получают возможность личного уникального, творческого решения 

проблемы каждым учеником и сообщение им своих результатов педагогу или 

всем учащимся, коллективное обсуждение (защиту или представление) личных 

результатов деятельности учеников. 

  могут получать консультации учителя в доведении учениками их 

образовательных продуктов до формализованного, понятного и 

воспринимаемого другими учениками вида.  

  учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач, в том числе для творческих работ. 

 

Методические приемы, развивающие креативное мышление учащихся: 

Мозговой штурм, игровые приемы, метод дихотомии  
(метод деления пополам, используемый для коллективного выполнения  

творческих заданий, требующих поисковой работы), «минутки творчества» 

(подведение итогов урока от имени изучаемой темы),  уроки-сказки, метод 

преобразования объектов (задания по преобразованию, объектов, ситуаций, 

явлений; созданию нового), синквейн, отгадывание и составление ребусов.  

 

Урок - наиболее эффективная форма развития творческих (креативных) 

способностей младших школьников. Любой предмет школьного курса призван 

развивать в ребѐнке творческие способности. Неограниченные возможности в 

этой  области имеют предметы гуманитарного цикла: русский язык, литература, 

окружающий мир. 

Так на уроках литературного чтения дети учатся составлять рассказы по 

опорным словам;  

сочиняют сказки и рассказы по началу;  например, дети пришли в лес за 

грибами. Там они увидели…,                                                  

Рассказывают  сказки и рассказы с включением новых героев;  

например, в традиционную русскую сказку «Теремок» персонажей других 

сказок: Шапокляк,  Чебурашк у, крокодила Гену, Красную шапочку, и старая 

сказка стала совсем иной. 

придумывают продолжения сказки; 

сочинять четверостишия на определѐнную тему. 

 

    Креативную атмосферу создают и различные приѐмы творческого 

рассказывания:  

«Расскажи сказку «Репка» от лица… самой Репки» (не менее интересно от лица 

Жучки, которая сначала просто наблюдала, а потом сама активно включилась в 

общее дело);              

«Я начну, а ты закончи». Коллективное сочинение. Так, на привычное начало 

сказки «Жили были старик со старухой. Жили они счастливо, только не было у 

них…» – «Компьютера!» – неожиданно продолжил  ученик.   Придумывают 

сказочную страну, еѐ президента, конституцию, герб, гимн. Составляют рассказ 
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или сказку по пословице. Называется пословица, а к ней дети придумывают 

поучительные истории в конце которых звучит эта пословица как вывод. 

Пересказ сказки от лица сказочного героя Придумывают свои загадки-                                                      

загадки очень нравятся детям, они поднимают эмоциональный настрой, учат 

сосредотачиваться, проявлять умственную активность.  Коллаж из сказок. 

Сказки на новый лад.  Знакомые герои в новых и иных обстоятельствах. Этот 

метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у детей.  

На уроках русского языка многие из этих творческих заданий принимают 

письменную форму, но основой является написание письма: 

продолжи письмо,  

расскажи в письме определѐнную историю от своего лица,  

письмо Деду Морозу, поздравительная открытка, телеграмма сказочному 

герою.                                                                                               

Пишут сочинения по картине, составляют рекламное объявление для газеты 

так, чтобы слова начинались на одну букву. Пример: продаѐтся певчий 

пушистый попугай Паинька, пятилетний, полузелѐный. Предпочитает питаться 

печеньем, пить пепси-колу. Пожалуйста, приходите посмотреть. 

 

Творческая работа на уроках окружающего мира способствует закреплению 

изученного материала и развивает способность высказать своѐ мнение по 

определѐнной проблеме. В этом хорошо помогают практические работы, 

исследовательские работы, экскурсии, опыты.  

Уроки математики также дают возможность развивать креативные 

способности  при составлении задач: 

по рисунку; 

по выражению; 

по заданным действиям; 

изменение вопроса для усложнения решения; 

с изменением способа решения.   Придумай задачу из истории школы. 

 На уроках изобразительного искусства дети так же развивают креативные 

способности. Так например, придумай и раскрась матрѐшку своим узором, 

раскрась тарелку, придумай новый  национальный костюм, придумай сказку 

 Преобразование объектов 

Для создания опыта творческой деятельности учащимся давала следующие 

задания по преобразованию, объектов, ситуаций, явлений; созданию нового : 

― Вездеход на Луне‖ (ИЗО);  

― Задача об укладке кирпичей‖ (Математика);  

―Придумай этикетку для бутылочки с ядом‖ (Окружающий мир)  

―Придумай сказку (историю) о……..‖(Русский язык, чтение); 

― Придумай новый воздушный шарик (обувь, одежду)‖; 

― Придумай телефон для глухих‖ (Технология) и др. 

На моих занятиях не просто  использую готовые ребусы,  
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Игра «Да-нет» (метод дихотомии) 

 

Узнай объект по описанию. 
1) Перечисляются признаки объекта: 

сделан из песка, похож на гладь воды, может быть любого цвета.  

2) Перечисляются отличия органов чувств загаданного животного,  

находящегося среди представленного на листе ряда предметов: 

животное, у которого орган обоняния находится на языке (змея);  

животное, которое "видит" носом (дельфин);  

животное, у которого нет глаз, ног, ушей, но они могут "видеть"  

кожей (дождевые черви);  

животное, имеющее органы осязания и обоняния на усиках (бабочка);  

животное не различающее цвета, у которого орган  

осязания находится на усах (кошка)… 
 

 Творческие задания на уроках способствуют общему креативному развитию 

личности, что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, художественное 

воображение, образно-ассоциативное мышление, активизирует память, 

наблюдательность, интуицию, формирует внутренний мир ребенка. 

   Основным условием творчества учащихся на моих уроках является  

создание «УСПЕХА».  

Что дает развитие креативных способностей школьнику? 

 

1. Приобретение разнообразных навыков.  

2. Развитие творческого воображения. 

3. Преодоление трудностей, что позволит раскрыть свою индивидуальность, 

повысить самооценку.  

4. Возможность научиться использовать непривычные подходы,  разрушить 

оковы  стереотипов мышления. т.е. мыслить креативно.  

5. Преодоление боязни и инертности, «сделайте что-нибудь пусть маленькое, 

но новое и ни на что не похожее». 

6. Лучший способ преодолеть страх неудачи — попробовать и добиться 

успеха.   

 

Ориентация современной школы на разностороннее развитие личности 

предполагает необходимость гармоничного сочетания учебной 

деятельности, в рамках которой формируются знания, умения, навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных 

задатков учащихся, их мыслительной активности.  
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РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

  

 

Жантлеуова Дина Изимбергеновна, 

 педагог- исследователь,  

учитель русского языка и литературы  

средней школы имени Мукангазы Сиранова, Индерского района, 

Атырауской области, Республики Казахстан 

       Урок был проведен на районном семинаре учителей русского языка и литературы                 «Использование 

активных методов обучения на уроках русского языка и литературы» 

 

Предмет: русский язык и литература Школа: средняя школа имени Мукангазы Сиранова 

Урок: Раздел VIII Сила искусства. Тема:К.Г. Паустовский. «Старый повар» (1- йурок) 

Дата:          Ф.И.О. учителя:  Жантлеуова Дина Изимбергеновна 

Класс: 8 Количество 

присутствующих: 12 
Количество отсутствующих: 

Цели обучения, которые необ-ходимо 

достичь на данном уроке 

8.1.4.1. определять основную мысль текста, выявляя авторскую 

позицию. 

8.3.3.1. формулировать проблемные вопросы по тексту, 

позволяющие выдвигать идеи, интерпрета-ции, предположения, и 

отвечать на разные типы вопросов. 

Цель урока Все учащиеся смогут: 

- определить основную мысль текста; 

 - формулировать проблемные вопросы по тексту, по-зволяющие 

выдвигать идеи, и отвечать на разные ти-пы вопросов. 

Большинство учащихся смогут: 

- определить основную мысль текста, выявляя автор-скую позицию; 

-  формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие 

выдвигать идеи, и отвечать на разные типы вопросов. 

Некоторые учащиеся смогут: 

- определить основную мысль текста, выявляя автор-скую позицию;  
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-  формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие 

выдвигать идеи, и отвечать на разные типы вопросов. 

Языковая цель Учащиеся могут:  

отвечать на вопросы по содержанию текста 

 Ключевые слова и фразы:  великая сила искусства, музыка, 

клавесин, великий музыкант, старый повар, утраченное счастье, 

заколдованный музыкой. 

 Вопрос для обсуждения: 

В чем заключается главная задача музыки в рассказе? 

Предыдущее обучение Этот урок построен на знаниях и навыках, приобре-тенных на 

предыдущих уроках, которые направлены на восприятие и 

понимание содержания прочитанно-го или прослушанного 

материала, умении выделять основную мысль художественного 

произведения. Учащиеся знакомы с творчеством К.Г.Паустовского. 

План 

Планируемое 

время 

Запланированная деятельность  Ресурсы 

 

Начало урока 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Организационный момент. 

Психологический настрой на урок.  

Стратегия «Подари улыбку другу». 

     - Добрый день, ребята и гости нашего урока! Я хочу с вами 

поделиться улыбкой. Порадуйте и вы своей улыбкой тех, кто с вами 

рядом. Начнѐм урок. 

Деление на 2 группы. Стратегия 

«Разноцветные стикеры». 

 Дети выбирают предложенные стикеры. 

На них названия музыкальных предметов:  

А) розовый цвет- домбыра, гитара, 

пианино, фортепиано, балалайка, жетіген; 

Б) белый цвет- скрипка, кобыз, аккордеон, виолончель, альт, рояль. 

II. Проверка домашнего задания (слайд 2). 

Критерий оценивания 

создает аргументированное высказывание на основе «Пирамиды 

критика»   

Задание: Заполните  «Пирамиду 

критика» (мини-   рецензию) 

произведения А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери»  

1. О чем произведение? (одно слово) –о 

 

 

 

 

 

 

презентация 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРИЯ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

зависти. 

2.  Какой у произведения характер?  (два слова) – … 

3. Место и время действия (три слова) – … 

4. Главные события (четыре слова) – … 

5.  Главные герои, какие они? (пять слов) –… 

6.  О чѐм произведение? (семь слов, нужно дополнить первую строку) – 

… 

7. Ваша реклама, (антиреклама), рекомендация книги 

Дескрипторы 

- отвечает на вопросы; 

- создает высказывание; 

- строит «Пирамиду критика» 

ФО Оценивание работы всего класса. 

 Метод «Словесная похвала учителя». 

II. Ознакомление  учащихся с темой и целью обучения. 

Стадия вызова: - Послушайте музыку. О чем вы думали, когда 

слушали музыку? Знаете ли вы, кто ее написал? (Моцарт). (Звучит 

музыка. Ответы учащихся). 

 Актуализация знаний  

    Вступительное слово учителя: 

    - Ребята, вам дано опережающее задание: прочитать 1-3 части  

рассказа «Старый повар» К.Г.Паустовского.  

Стратегия «Мозговой штурм». Скажите, что вы знаете о К. 

Паустовском? Коротко расскажите о нем. 

   Ознакомление с термином интерьер. 

- Ребята, в какой части рассказа дается описание поме-щения? (ученик 

находят описание сторожки). 

- Какой предмет в интерьере дома выделяет автор? (кла-весин).  

ФО.  Взаимооценивание. Метод «Аплодисменты». 

 (Г)  Задание 9. Ответьте на «тонкие» и «толстые»    

 

 

 

 

пирамида на    

  флипчарте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись 

    Музыка      

  Моцарта     
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вопросы (стр. 126) 

           

Группа 1: 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопро-сы 

 1. Каким человеком был старик? 

 2. О чем рассказал старик 

незнакомцу? 

 

1.Почему поступок 

старика – это под-виг 

любви? 

2.  Как относится автор к 

старому повару? 

    Группа 2: 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

1. Какие желания высказы-вает 

перед смертью герой рассказа?  

2.  Как назвал незнакомец грех 

старика? 

 1.В чем смысл слов 

«Слушайте и смо-трите», 

обращен-ных к старику? 

2.  Почему именно 

музыкант выступает в 

роли священника, 

исповедующего 

умирающего? 

    ФО «Комплименты» 

Физминутка 

    – Ребята, чтобы ознакомиться с содержанием заклю-чительной части, 

предлагаю вам посмотреть фрагмент видеофильма.  

Беседа после просмотра: Задание: ответы на вопросы. 

Стратегия «Ромашка Блума» 

1. Простой вопрос: Что вернуло старику утраченное счастье? 

 2. Уточняющий вопрос - Если я правильно понял (а), то позиция  автора 

не выражена явно? Она проявляется  в… 

 3.  Объясняющий вопрос-  Какова основная мысль рассказа? 

4. Творческий вопрос-  Как вы думаете, что произойдет дальше…? 

 5. Оценочный вопрос- Как вы относитесь к поступку главного героя 

 «Фортепиан- 

 ный концерт    

  № 4» 

http://zaycev.net

/artist/10817 

 

презентация 

о творчестве 

писателя 

 

 

учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебник 
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(старого повара)?  

 6. Практический вопрос- Как бы вы поступили 

на      

   месте незнакомца? 

Домашнее (дифференцированное) задание: 

Критерий оценивания 

передать содержание рассказа «Старый повар» К.Г.Паустовского 

    Уровень А: Подготовить пересказ от лица автора. 

Уровень В: Подготовить пересказ от лица одного героя. 

Уровень С: Построить «Литературную пирамиду» по рассказу 

«Старый повар» К.Г.Паустовского.  

Дескрипторы 

- подготовит пересказ от лица автора (Уровень А) 

- подготовит пересказ от лица одного героя. (Уровень В) 

- построит «Литературную пирамиду» по рассказу (Уровень С)  

Рефлексия деятельности  на уроке.  

Метод «Рефлексивные вопросы»: 

  - Что в изученном сегодня для вас самое главное? 

  - Были ли вы активны на уроке? Сумели ли вы показать свои знания и 

умения по теме? 

 

 

 

 

 

 

 

физминутка 

nsportal.ru/user/3

90611/ page/.. 

видеофильм 

«Старый повар»  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

d3abpFMR_7o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3abpFMR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=d3abpFMR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=d3abpFMR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=d3abpFMR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=d3abpFMR_7o
https://www.youtube.com/watch?v=d3abpFMR_7o
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Мектеп: № 277 орта мектеп 

Пәні:   қазақ тілі 

Кҥні:         01.02.2019ж. Мҧғалімнің есімі:Ергалиева Шырынкул 

Сыныбы:  2 «Б» Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы:  Спорт жарыстары туралы жазамын  Жҧрнақ пен жалғау 

Оқу 

мақсаты  

2.4.2.1 мҧғалімнің кӛмегімен тҥбір мен қосымшаны ажырату  

2.1.4.1 тірек сӛздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме қҧрау 

Сабақмақсаттары Барлық оқушылар:мҧғалімнің кӛмегімен тҥбір мен қосымшаны ажыратады. 

Оқушылардың басым бӛлігі:мҧғалімнің кӛмегімен тҥбір мен қосымшаны 

ажыратады, тірек сӛздерді қолданып сӛйлем қҧрайды. 

Кейбір оқушылар:мҧғалімнің кӛмегімен тҥбір мен қосымшаны ажыратады, тірек 

сӛздерді қолданып сӛйлем қҧрайды, тірек сӛздерді қатыстыра отырып, берілген 

тақырып бойынша әңгіме қҧрайды. 

Бағалау критерийі Жеке, жҧптық, топтық тапсырмаларды орындайды; оқулықта, дәптерде тҥсіндіріп 

берілген тапсырмаларды орындайды;  мҧғалімнің кӛмегімен тҥбір мен қосымшаны 

ажыратады, тірек сӛздерді қатыстырып, берілген тақырып бойынша әңгіме қҧрайды. 

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар:жҧрнақ пен жалғауды ажыратып белгілейді.   

Терминология: сӛз қҧрамы, тҥбір сӛз, қосымша6 жҧрнақ, жалғау. 

Сӛз тіркестері: біздер шымыр, торға тоғыттық, отырайық жҥрелеп. 

Пәнаралық байланыс «Әдебиеттік оқу», «Дҥниетану», «Музыка», «Математика» пәндерінен «Дені саудың-

жаны сау» бӛлімін ӛтіп жатыр 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интерактивті тақтаны белсенді оқытуға техникалық қолдау кӛрсету мақсатында 

қолдану. 

Қҧндылықтарды 

дарыту 

Салауатты ӛмір салтын ҧстану, ӛмір бойы білім алу 

 

Алдыңғы оқу Сӛз қҧрамы, тҥбір, қосымша туралы тҥсініктері бар. 

Жоспарлан 

ған  уақыт 

Жоспарланған жаттығулар 
 

Ресурс 

Бағалау  

Басы 

7 минут 

2 минут 

 

 

 

 

 

 

2 минут 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

Қимыл жаса тұра қап, 

Жалқаулықты жуытпа. 

Кӛлеңкеңді қуалап 

Жүгіруді ұмытпа. 

Сергек жүрсең сен енді, 

Жоламайды суық бір. 

Суық сумен денеңді 

Ертең ерте шынықтыр. 

-Қандай спорт тҥрлерін білеміз? 

-Олай болса сондай топ атаулары бойынша топтасып отырайық. 

Топтасу 

1-топ. Футболшылар 

2-топ. Хоккейшілер  

3-топ. Шаңғышылар  

4-топ. Палуандар  

Топ ережесінеске тҥсіру. Топ атауын қорғау.  

Ҥлестірме 

қағаздар 

Топ атауы 

 

 

Мадақтау 

 

 

 

Дәптер 

 

 

 

Футбол 

қақпасы доптар 

Ҥй тапсырмасы 68-жаттығуды топ бойынша сҧрау 

 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 

 Байқоңыр қаласы, №277 мектеп-лицейдің 

ІІ деңгейлі сертификатталған,  

бастауыш сынып мҧғалімі, педагог- зерттеуші    

Ергалиева Шырынкул Бекхожаевна 
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1-топ. Сӛйлемді оқиды. Қажымҧқан-қазақтың тҧңғыш палуаны. 

2-топ. Қарамен берілген сӛздерді сӛз қҧрамына талдайды. Қазақтың, палуаны. 

3-топ. Сӛйлемді оқиды. Ол-дҥниежҥзінің бірнеше дҥркін жҥлдегері. 

4-топ. Қарамен берілген сӛздерді сӛз қҧрамына талдайды. Жҥлдегері. 

«Шабуылшы» әдісімен ӛткенді пысықтау. 

Жҧмысшы             допты             іскер           жарысқа         

Ережелерді еске тҥсіру.  

Бҥгінгі сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау. 

- Сіздер бҥгін сабақта не ҥйренгілеріңіз  келеді? 

- Сіздердің ҥйренгендеріңіздің дәлелі қандай болмақ? 

Олай болса, бҥгінгі сабақта тҥбір мен қосымшаны ажыратамыз, тірек сӛздерді 

қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме қҧраймыз. 

 

Ортасы 

27 минут 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптермен 

жҧмыс.  

8 минут 

 

72-жаттығу. Т.Ж.         (интерактивті тақтада)   

Ӛлеңді тҥсініп оқу.     

Қарамен жазылған сӛздердің мағынасын тҥсіну. 

Топта қарамен жазылған сӛздердегі қосымшаның жҧрнақ немесе жалғау екенін 

ажырату.  

1-топ. Футболшылар.                Біздер шымыр, жүйрік те 

2-топ. Хоккейшілер                   Допты торға тоғыттық. 

3-топ. Шаңғышылар                 Допты торға тоғыттық. 

                                                    Еп қана емес, бірлік те 

4-топ. Палуандар                      Керек екен – соны ұқтық. 

Слайд 

флипчарт 

Оқулық 

Бармақпен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧмыс дәптері 

қаламсап 

 

 

Смайликпен 

73-жаттығу. Ҧ.Ж.              (тақтада) 
Спорттық жарыстарда тӛреші болады. Ол тәртіптіқадағалайды. Тӛреші әділ 

болуы тиіс.  

-Неше сӛйлем қҧрастырылды? 

-Осы сӛйлемдерден мәтін қҧрауға болады ма? 

-Мәтін кім туралы? 

Сергіту сәті 

 1 минут 
74-жаттығу 

Оқулықта берілген Мҧзафар Әлімбаевтың ӛлеңіндегі қимылдарды қайталап 

сергіп алайық.  

Интерактивті 

тақта 

5 минут 

 

 

5 минут 

75-жаттығу. Ж.Ж.     «Ойлан, жҧптас, талқыла» 

Әр торға тиісті сӛздері бар допты сәйкестендіру арқылы енгізу. 

               ЖҦРНАҚ                            ЖАЛҒАУ 

Допты, баскетболшы, ӛнерлі, ұшқыш, досы, биші, кітаптан, гүлді. 

 

 

 

 

Алақанмен 
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смайликпен 

ҚБ тапсырмасы. Ӛз Ж. 

Сӛздерден тҥбір сӛзді, жҧрнақ пен жалғауды ажыратып, белгілеу. 

Дәптерлер, кӛлшік, мақалды,  қобызшы. 

Дескриптор: -сӛздің тҥбірін тауып белгілейді. 

                      -сӛзден жҧрнақты тауып белгілейді.   

                      -сӛзден жалғауды тауып белгілейді.        

Соңы  

6 минут 

2 минут 

Рефлексия 

2 минут 

Бағалау 

2 минут 

 

«Жалғастыр» ойыны арқылы сӛздердің тҥбірін тауып айту. 

1-топ. Тҥбір сӛз                           2-топ. Жҧрнақ 

3-топ. Тҥбір сӛз                           4-топ. Жалғау 

 «Мәре сызығы» рефлексиясы 

Оқушылардың сабаққа қатысу деңгейіне қарай мадақтап бағалау 

 

 

Бармақпен 

 

«Мәре сызығы» 

жалаушалар 

 

мадақтау 

Ҥйге тапсырма:           76-жаттығу, 32-бет 
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 , B≠0,  С≠0 АЛГЕБРАЛЫҚ БӚЛШЕКТІҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТІНІҢ 

ҚОЛДАНЫЛУЫ 
Усенбаева Фируза Орыналиевна 

Қызылорда облысы, Арал ауданы  

Ж.Әбдірашов атындағы №62 мектеп-лицейі 

feruza_usenbaeva@mail.ru 

 

Ҧзақ мерзімді жоспардың тарауы:  

VI. Алгебралық ӛрнектер 

Мектеп : Ж.Әбдірашев атындағы №62 мектеп-лицейі 

 

Сынып : 7 «В» Қатысқандар :  

 

Қатыспағандар:  

Сабақтың тақырыбы:   , b≠0,  с≠0 алгебралық бӛлшектің негізгі қасиетінің 

қолданылуы 

Осы сабақта қол жеткізілетін   оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)  
 

7.2.1.18 алгебралық бӛлшектің негізгі қасиетін қолдану; 

 , b≠0, с≠0; 

 

Сабақ мақсаттары  Барлық оқушылар: 

 Алгебралық бӛлшектің негізгі қасиетін қолданып,бӛлшектерді қысқаратады 

Оқушылардың  басым бӛлігі: 

 Ортақ кӛбейткішті жақша сыртына шығарады     

 Бӛлшекті қысқартуда қысқаша кӛбейту формулаларын тиімді пайдаланады 

Кейбір оқушылар:  

 Алгебралық бӛлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, бӛлшектердің бӛлімін  24а
3
b

3
  

тҥріне келтіреді 

Бағалау критерийі  Алгебралық бӛлшектің негізгі қасиетін қолданып,бӛлшектерді қысқартады; 
Тілдік мақсаттар Оқушылар:  

 Алгебралық бӛлшектің негізгі қасиетін  есептер шығаруда қолданады. 

Негізгі  сӛздер  мен  тіркестер: 

- Бүтін өрнек, бөлшек өрнек, алгебралық өрнектер,  ММЖ, алгебралық 
бөлшек,теңбе- теңдік 

Сыныптағы диалог/ жазылым ҥшін пайдалы тілдік бірліктер: 

 

1.Бҥтін және бӛлшек ӛрнектерді алгебралық ӛрнектер деп атайды. 

2.Ӛрнектің мағынасы бар болатындай оның қҧрамындағы айнымалылардың барлық 

мәндері жиынын осы ӛрнектің мҥмкін мәндер жиыны (ММЖ) деп атайды.  

3.    тҥріндегі ӛрнекті алгебралық бӛлшек деп атайды, мҧндағы а мен b – бҥтін 

ӛрнектер,  b –нің қҧрамында айнымалылар бар.  

4.    теңбе-теңдік алгебралық бӛлшектің негізгі қасиеті. 

 

Қҧндылықтарға 

баулу 

«Мәңгілік ел» жалпы ұлттық идеясы 

 - Зайырлы қоғам және жоғары руханият.  

Сын тҧрғысынан ойлау, топтық жҧмыс барысында ӛзара сыйластық, жауапкершілікті сезіну, 

білім алуға дайын болу. 

Пәнаралық байланыс Математика (5сынып ) 

mailto:feruza_usenbaeva@mail.ru
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Алдыңғы оқу  

 

Алгебралық ӛрнектер, жай бӛлшектерді қысқарату,  қысқаша кӛбейту формулалары 

 

Сабақ барысы 

Сабақтың жоспарланған  

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері 

 
             Ресурстар 

 

 

 

Сабақтың 

басы 

5 мин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

мин 

Ҧйымдастыру кезеңі: 

Амандасу;    

Тҥгендеу; 

Топқа бӛлу : «Смарт Бейдж» әдісі арқылы. 

25 оқушыға есімдері мен сабақ барысында орындайтын 

жҧмыстары жазылған карточкалар беріледі. Сол  карточка 

арқылы оқушылардың топ номерінен бастап (І деген рим 

цифры бейнеленсе І топтағы оқушы дегенді білдіреді), топтағы 

атқаратын қызметтері кӛрсетілген.  Карточкада шляпа 

бейнелеген оқушы топ басшысы болып саналады. Және әр 

белгінің қандай мағына беретіндігін тҥсіндіретін парақтар 

таратылады. 

Ҥй жҧмысын тексеру. (карточкасында «Д» әріпі бар оқушы 

тобының барлық дәптерін жинап алып, интерактивті тақтаны 

қарай отырып, ҥй жҧмыстарын тексереді.) 

№20. 

а) 

 

          b)   

 

 

c)   

 

          Қате жіберген оқушыларға кері байланыс орнатамын. 

 

 

 

 

Бейджикетер 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 

 

Сабақтың 

ортасы 

30 мин 

 

 

 

3 

мин 

 

 

Миға шабуыл. 

 Алдыңғы оқуды еске тҥсіру мақсатында  «Сӛйлемді 

жалғастыр»  әдісі  (әр топқа бір-бірден қағаз қимасы беріледі, 

карточкасында «Е» әріпі бар оқушылар ӛздеріне берілген 

ережені жалғастырады. Топаралық мадақтау жҥргізіледі.) 

1.Алгебралық ӛрнек дегеніміз не? 

Жауабы:  Бҥтін және бӛлшек ӛрнектерді алгебралық ӛрнектер 

деп атайды. 
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4 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Мҥмкін мәндер жиыны дегеніміз не? 

Жауабы:  Ӛрнектің мағынасы бар болатындай оның 

қҧрамындағы айнымалылардың барлық мәндері жиынын осы 

ӛрнектің мҥмкін мәндер жиынын осы ӛрнектің  ММЖ  деп 

аталады.  

3. Алгебралық бӛлшек дегеніміз не? 

Жауабы:   тҥріндегі ӛрнекті алгебралық бӛлшек деп атайды, 

мҧндағы а мен b – бҥтін ӛрнектер,  b –нің қҧрамында 

айнымалылар бар.  

4. Алгебралық бӛлшектің негізгі қасиетін тҧжырымда? 

Жауабы:   теңбе-теңдік алгебралық бӛлшектің негізгі 

қасиеті. 

Кері байланыс: мҧғалім мадақтамасы 

«Ақсүйек ойыны» (жұбыңды тап қысқаша кӛбейту 

формулаларын құрасытыру ) 

Карточкасында  «А» әріпі бейнеленген оқушылар шығады 

 

 

 

 

 

 

 

Керібайланыс: мҧғалім мадақтамасы 

Топтық жҧмыс 

«Ойлан-топтас-бӛліс»әдісі арқылы . (Оқушылар топта есепті 

шығарады. Шығару жолын карточкасында О әріпі бар 

оқушылар есепті тҥсіндіреді.)   

Тапсырма.  

1-топ.   = =  

 

2-топ.  = =  

3-топ.  = =  

таратпа қағаздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулалар жазылған  

тҥрлі тҥсті қағаз 

қиындылары, 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

=  

 

4-топ.   = =  

 

= . 

Дескриптор:  

-ортақ кӛбейткішті жақшы сыртына шығарады 

- қысқаша кӛбейту формуласын қолданады 

- бӛлшектің алымында бӛлімінде кӛбейткіштерге жіктейді 

-қысқартуды орындайды 

Кері байланыс: «Екі жҧлдыз,бір тілек» стратегиясы 

Сергіту сәті: Қыдырып қайтайық 

«Кім жылдам» әдісі арқылы тақтаға есеп шығартамын. Тақтаға 

бейджегінде Т әріпі бар оқушылар шығып кӛрсетеді. 

№6.20 тапсырма.  

 ;   ;   ;   ;  бӛлшектердің бӛлімін 24  тҥріне 

келтіріңдер.  

 

Дескриптор:  

- Бөлшектің алымын да бөлімінде бірдей санға көбейтеді 

- Бөлшектің бөлімін 24  түріне келтіреді 

Кері байланыс: Бағдаршам әдісі 

Дескриптор арқылы қалыптастырушы бағалау. 

Дескриптор қосымшада кӛрсетілген. 

1-тапсырма 

Бӛлшекті қысқартыңыз:  

а) ;            б)    

 Кері байланыс жазбаша тҥрде кӛрсетіледі. 

 

 

 

Плакат,  тҥрлі тҥсті 

маркерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті (видео) 
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Бағдаршам тҥстері бар 

дӛңгелек қағазадар 

 

 

 

Таратпа қағазадар 

Сабақтың соңы 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақты бекіту 

Рефлексия. «60 секунд» әдісі бойынша 

Тақтаға таймер орнатып,оқушыларды сабақтың қорытындысын 

алпыс секунд ішінде жасауға ынталандырып, Содан соң 

оқушылар жауаптарын дәптерлеріне жазып, оқиды, осылайша 

бірнеше оқушыны тыңдай отырып, сабақты толықтай 

қорытындылауға мҥмкіндік болады. 

Ҥйге тапсырма:6.29  

 

Қосымша ақпарат 

 

Саралау – Сіз қосымша кӛмек 

кӛрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз 

қабілеті жоғары оқушыларға  

тапсырманы кҥрделендіруді  қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау – Оқушылардың  

ҥйренгенін  тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және  

қауіпсіздік техникасын сақтау 

 

 

  Сергіту жаттығуы  

 қимылмен кӛрсету: 
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ЕКІ АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СЫЗЫҚТЫҚ ЕМЕС ТЕҢДЕУЛЕР ЖҤЙЕСІ 

 

Намазбаева Алтынкуль Лесбаевна 

Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласы  

«№274 орта мектеп» КММ, Altuxa67@mail.ru 

 

Қысқа мерзімді жоспар 

Ҧзақ мерзімді жоспар 

бӛлімі: Екі айнымалысы 

бар теңдеулер, 

теңсіздіктер және олардың 

жҥйелері 

Мектеп: №274 орта мектеп 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні: Намазбаева Алтынкуль Лесбаевна 

 

Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақ тақырыбы: Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесі (2 сабақ) 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары: 

9.2.2.2 Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесін шешу 

Сабақ мақсаттары: -екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесін шешу; 

- екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесін екі тәсілмен шешу; 

- екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесін алгебралық қосу, 

алмастыру, графиктік, жаңа айнымалыны енгізу тәсілдерімен шешу. 

Бағалау критерийі:  Екі айнымалысы бар сызықтық емес  теңдеулер жҥйесін шешеді. 

Тілдік мақсаттар:  Пәнге қатысты лексика мен терминология. Екі айнымалысы бар сызықтық 

емес теңдеулер жҥйесін шешу тәсілдері 

- Алгебралық қосу; 

- Алмастыру; 

- Графиктік тәсіл; 

- Жаңа айнымалыны енгізу 

 

Қҧндылықтар: Қоғамымыздағы ҧлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. 

Топтық және жҧппен жҧмыс жасата отырып, оқушыларды ӛзара 

сыйластық, сенімділік қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Пәнаралық байланыс: Сызу – екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесін графиктік 

тәсілмен шешу барысында графиктерді салу; 

АКТ – екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесін графиктік 

тәсілмен шешу барысында geogebra программасын пайдалану  

 

Алдыңғы білім: Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жҥйесін шешеді. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әкеттер Ресурстар  

Сабақтың басы 

10 минут 

І. Ҧйымдастыру кезеңі. 

- Амандасу. 

 - Ынтымақтастық ортаны қалыптастыру 

-Сабақ мақсатын қою 

ІІ. Ҥй тапсырмасын тксеру 

«Бір минуттық әңгіме» әдісі Жҧптық жҧмыс 

Оқушылар қарама-қарсы сызық бойымен қатарға 

Презентация 
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тҧрып, жҧптық әңгіме жҥргізеді. 

Ҥй тапсырмасын  

Қызыл – кҥрделі 

Сары – орындауға болады 

Жасыл – жеңілтҥстері арқылы бағалау. 

Саралау: «диалог және қолдау кӛрсетуі» 

Сабақ ортасы  

25 минут 
1-тапсырма «Джигсо» әдісі 

1 топ: «Алгебралық қосу» 

2 топ: «Алмастыру» 

3 топ: «Графиктік» 

4 топ: «Жаңа айнымалыны енгізу» 

№1 есеп 

 
№2 есеп 

 
№3 

 
№4 

 
Бағалау: «Блоб ағашы» Әр оқушы топпен жҧмыс 

жасау кезінде қаншалықты белсенді болды, 

қаншалықты есептері дҧрыс болды, соған байланысты 

блоб ағашынан ӛзін тауып бояйды.(белгілейді) 

 
«Жіктеу» әдісімен саралау. 

2-тапсырма: «Жҧптас, ойлан, бӛліс» әдісімен жҧптық 

жҧмыс 

 

 

 

 

 

 

 

1. m-нің қандай мәндерінде  

теңдеулер жҥйесінің а) бір шешімі 

                                     ә) екі шешімі болады? 

 

2. Теңдеулер жҥйесін шешу:  

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 
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Дескриптер:  

- Теңдеулер жҥйесінің бір шешімі болатындай m-нің 

мәнін табады. 

- Теңдеулер жҥйесінің екі шешімі болатындай m-нің 

мәнін табады. 

- Теңдеулер жҥйесін шешеді. 

Бағалау:  бірінші орындаған оқушыны ӛзім тексеріп, 

қалған оқушыларды сол оқушыға тексертіп, 

бағалаймын. 

Саралау: «Тапсырма» әдісі бойынша саралау 

Бағалау: «Жетістік баспалдағы» 

 
 

3-тапсырма: Жеке жҧмыс (қалыптастырушы 

бағалау) 

№1 Теңдеулер жҥйесін қосу тәсілімен шешіңдер 

 
 

№2 Теңдеулер жҥйесін алмастыру тәсілімен шешіңдер: 

 
 

Теңдеулер жҥйесін графиктік тәсілмен шеш 

 
№ Дескриптор  

1 Бірінші теңдеуді тҥрлендіреді + 

Теңдеулерді қосады + 

Квадраттық теңдеуді шешеді + 

у-ті табады + 

2 Екінші теңдеуден у-ті х 

арқылы ӛрнектейді (х-ті у 

арқылы) 

+ 

Алмастыру тәсілін 

пайдаланады 

+ 

Квадраттық теңдеуді шешеді + 

Х пен у-ті табады + 

3 Берілген теңдеулер бойынша 

график сызады 

+ 

Қиылысу нҥктелерін табады + 

 

Бағалау: «Табыс жолы» әдісін пайдаланамын 

 
4-5-білемін, тҥсінемін 
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6-8 тҥсінемін, қолдана аламын     

9-10 басқаны ҥйрете аламын. 

 

Саралау: «Қарқын» бойынша саралау 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жылдам 

орындап болған оқушыларға шығармашылық 

тапсырма ҧсынамын. 

Шығармашылық деңгей 

Мақал-мәтелді жалғастырып, осы  мақал-мәтелдегі 

сандар арқылы теңдеу қҧрастыр: 

№1 

Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, 

Тӛртеу тҥгел болса, тӛбедегі кетеді. 

 
ж: (6;4) 

№2 

Бір тал кессең, 

Он тал ек 

 
Ж: (1;10) 

Бағалау: «Қолпаштау сӛз» арқылы (жарайсың! Ӛте 

жақсы!) 

Саралау. «Нәтиже» бойынша саралау 

 

Сабақтың соңы 

 

 5 минут 

Кері байланыс «Бес саусақ» әдісі 

Балалар параққа алақандарын қойып, оны жиегімен 

қаламмен айналдырып ӛтеді. Осыдан соң олар сабақ 

туралы мынандай сҧрақтарға жауап беріп, салынған 

саусақтарына жазады. 

1. «Бас бармақ» - басты мәселе. Бҥгінгі сабақта ең қҧнды 

мәселе не болды? 

2. «Балан ҥйрек» - бірлесу. Қалай жҧмыс жасадым, кімге 

кӛмек бердім?» 

3. «Ортан терек» - ойлану. Мен бҥгін қандай білім мен 

тәжірибе алдым? 

4. «Шылдыр шҥмек» -шынайылық. Сабақ маған ҧнады 

ма? Неліктен? 

5. «Кішкентай бӛбек?» -кӛңіл-кҥй ахуалы. Мен сабақта 

ӛзімді қалайша сезіндім? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Саралау – Сіз қосымша кӛмек  

(қолдау) кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? 

Анағҧрлым қабілетті 

оқушыларға 

жаттығулардыкҥрделендіруді 

қалай жасайсыз? 

Бағалау-оқушылардың 

ҥйренгенін тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс. 

Сызу – екі айнымалысы бар 

сызықтық емес теңдеулер 

жҥйесін графиктік тәсілмен 

шешу барысында 

графиктерді салу; 

АКТ – екі айнымалысы бар 

сызықтық емес теңдеулер 

жҥйесін графиктік тәсілмен 

шешу барысында geogebra 

программасын пайдалану  

 

Мақсат арқылы саралап алдым. 

Барлық оқушылар ҥшін мақсат 

«Табыс жолы» әдісі арқылы жеке 

жҧмыс  ретінде алған 
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бойынша «Бір минуттық әңгіме» 

әдісі арқылы ҥй тапсырмасын 

«Диалог және қолдау кӛрсету» 
әдісі бойынша сараладым.  

Жеке жҧмыс ретінде алған 

қалыптастырушы бағалауды 

«Қарқын» әдісі бойынша 

саралаймын.  

«Жҧптас, ойлан, бӛліс» әдісі арқылы 

орындалатын жҧптық жҧмысты 

«Тапсырма» әдісі бойынша 

саралаймын. 

қалыптастырушы бағалауды 

бағалаймын. 

«Блоб ағашы» арқылы топтық 

жҧмысты бағалаймын. Топтағы әр 

оқушы ӛздерін бағалайды. 

«Табыс баспалдағы»әдісімен 

жҧптық жҧмысты бағалаймын. 
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Қалқаева Айғаным Әбимолдақызы 

Ақтӛбе облысы, Шалқар ауданы «№2 мектеп - гимназиясы», kalkaeva66@mail.ru 

Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Ҧзақ мерзімді жоспардың 

тарауы: 9.2 А Тізбектер 

 

Мектеп: №2 мектеп - гимназиясы 

 

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні: Қалқаева Айғаным Әбимолдақызы 

Сынып:9 Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Шексіз кемімелі геометриялық прогрессия 

Оқу мақсаты 9.2.3.8 - шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын 

периодты ондық бӛлшекті жай бӛлшекке айналдыру ҥшін қолдану. 

Сабақтыңмақсаты -шексіз кемімелі геометриялық прогрессия мен оның қосындысының 

формуласын меңгеру; 

- шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын 

периодты ондық бӛлшекті жай бӛлшекке айналдыру ҥшін қолдану; 

- шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын 

периодты ондық бӛлшекті жай бӛлшекке айналдыруды кҥрделі есептер 

шығаруда қолдану. 

Бағалау критерийі Шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын 

периодты ондық бӛлшекті жай бӛлшекке айналдыру ҥшін қолданады. 

Тілдік мақсаттар Оқытудың тілдік мақсаттары : 

- шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының анықтамаларын 

ауызша тҧжырымдай біледі; 

- қосындысының формуласын қолданып, периодты ондық бӛлшекті жай 

бӛлшекке айналдыра алады; 

- математикалық тілде сауатты сӛйлейді, ӛз ойларын нақты жеткізе біледі. 

Пәндік лексика және терминология: 

- шексіз кемімелі тізбек; 

- геометриялық прогрессия ; 

- периодты ондық бӛлшек; 

- жай бӛлшек. 

Диалогқа(жазылымға) қажетті тіркестер 

-Еселігінің модулі 1-ден кем болатын шексіз геометриялық прогрессияны....деп 

атайды. 

Қҧндылықтарға баулу «Мәңгілік Ел» жалпыҧлттық идеясының қҧндылықтарына негізделген 

Қазақстанның тәуелсіздігі және Астана, тҧлға аралық қарым-қатынасты 

дамытуға және бағалауға мҥмкіндік беретін топтық жҧмыстарды қолдану1-

тапсырмада бейнесін табады. 

Пәнаралық байланыс Информатика пәніменақпараттық білім беру порталдары арқылы оқушылардың 

бойына ақпараттық коммуникациялық дағдыларын қалыптастыру. 

Тарих пәнінен Астананың танымал символдары болатын ғимараттардың 

тарихымен таныстыру арқылы оқушылардың жан-жақты дамуына ықпал ету. 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім 

Жай бӛлшек, периодты ондық бӛлшек, сандар тізбегі, геометриялық 

прогрессияның қосындысы туралы біледі. 

 

mailto:kalkaeva66@mail.ru
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Сабақ барысы  

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған жаттығутҥрлері Ресурстар 

Сабақтың басы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

Ҧйымдастыру. Оқушылармен сәлемдесу, тҥгендеу, сабаққа дайындықтарын 

нақтылау.  

 

Эпиграф 

 Бәсеке басы – білім, ел басқаратын болашақ жастардың білімділігінде. 

Тәуелсіз елді ӛркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында 

терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпақ. 

 

Н.Ә.Назарбаев 

 

 

Топқа бӛлу.Оқушылар2;4;6;8;10;…, 1;   5;5;5;5;5;…  тізбектері 

жазылған карточкалар арқылыҥш топқа бірігеді. 

I топ:Ӛспелі тізбек 

II топ:Кемімелі тізбек 

III топ:Тҧрақты тізбек 

 

Ӛткен тақырыптарды қайталау. 

Жҧптық жҧмыс. «Сәйкестендіру» белсенді әдіс тәсілі. 

 Оқушыларжҧптасып формулаларды сәйкестендірумен қатар ережелерін айта 

отырып, ӛткен сабақта алған білімін еске тҥсіреді. 

Арифметикалық 

прогрессияның n-ші 

мҥшесінің формуласы 

 

 

Арифметикалық 

прогрессияның  

алғашқы n мҥшесінің 

қосындысының 

формуласы 

 

Геометриялықпрогресс

ияның n-ші мҥшесінің 

формуласы 

 

 

Геометриялық 

прогрессияның  

алғашқы n мҥшесінің 

қосындысының 

формуласы,  

 

Геометриялық 

прогрессияның  

алғашқы n мҥшесінің 

қосындысының 

формуласы,  

 

 

Саралау:қорытынды бойынша 

 

Бағалау:«Қолмен белгі беру» әдісі.  

Мҧғалім алдын ала қолмен белгі беруді кӛрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандар жазылған 

карточкалар 
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 қатесіз болса, қолдың бас бармағы жоғары бағытталады; 

 1-2 қате болса, қолдың бас бармағы жанына қарай жантаяды; 

 3-4 қате болса, қолдың бас бармағы тӛмен бағытталады. 

Сабақтың 

ортасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин 

 

Жаңа тақырыпты ашу 

Жаңа білімді игеру:«Борт журналы» әдісі.  

«Борт журналы» тақырыпты оқу алдында және оқу материалымен танысқан 

соң қолданылады. 

Оқушылартақырып бойынша келесі мазмҧнды кестені толтырады. 

 

Берілген тақырып бойынша маған 

не белгілі? Мен не білемін? 

Тақырып бойынша қандай 

жаңалық туралы білдім? 

  

 

Tақырыптың тҥйінді ойларын  ӛздерінің «Борт журналына» енгізу арқылы 

оқушыларға жаңа дағдыларды қалыптастырамыз.Тақырып ашылып, сабақтың 

мақсаты айқындалады. 

 

Саралау: диалог және қолдау кӛрсету 

 

1-тапсырма. 
Топтық жҧмыс.«Математикалық мозайка»  әдісі. 

Оқушылар ойын тҥрінде тиімді әрекет жасауға, уақытты ҥнемдеуге, ортақ 

мақсатқа жетуге ҥйренеді, тапсырманы дҧрыс орындап, мозайканы қҧрастыру 

арқылы Астананың танымал символдары туралы білетін болады. 

  

I топ: «Бәйтерек» монументі 

Жай бӛлшек тҥрінде жазыңдар:  

1. 0,3(6)= 

 

2. 0,1(2)= 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Мәтінде кездескен периодты ондық бӛлшекті жай бӛлшекке 

айналдырыңдар.  

Бәйтерек – Астана қаласындағы сәулет қҧрылыс кешені, сәулет ӛнерінің 

бірегей туындысы. Металлдан, әйнек бетоннан жасалған бҧл «терек» сәулеттік 

мағынасы жағынан да, жасалуы жағынан да бірегей: биіктігі 105 метрлік 

металл қҧрамасынан, әрқайсысының салмағы 2,(1) тонна болатын жалпы 

салмағы 1000 тоннадан жоғары бес жҥзге жуық қададан тҧрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

есептер жазылған  

таратпа қағаздар 

 

 

 

 

сурет қималары 
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IIтоп: «Хан Шатыр» сауда орталығы 

Жай бӛлшек тҥрінде жазыңдар:  

1. 0,2(27)= 

 

2. 0,(63)= 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтінде кездескен периодты ондық бӛлшекті жай бӛлшекке 

айналдырыңдар. 

Хан Шатыр —Астана қаласындағы ірі ойын-сауық және сауда-саттық 

орталығы (Астананың жаңа символы). 2010 жылы 6-шілдеде Астана кҥніне 

орай ашылған. Тҧғырлы монолиттік сом қҧймалардан тҧрғызылған бҧл 

кешеннің биіктігі 200 метрді немесе 0,2(1) километрді қҧрайды. 

IIIтоп: Бейбітшілік және келісім сарайы 

Жай бӛлшек тҥрінде жазыңдар:  

1. 0,(03)= 

 

2. 0,2(54)= 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтінде кездескен периодты ондық бӛлшекті жай бӛлшекке 

айналдырыңдар. 

Бейбітшілік және келісім сарайы-архитектуралық қҧрылыс кешені, сәулет 

ӛнерінің бірегей туындысы. Ол Астана қаласының жота ҥстінде орналасқан. 

Пирамида іспетті етіп тҧрғызылған сарай 2006 жылы 2 қыркҥйекте салтанатты 

тҥрде ашылды. Болат пен тастан тҧрғызылған сарай ӛзара рухани 

тҥсінушіліктің жаһандық орталығына айналды. Бҥнда жылына 0,9(1) миллион 

турист келеді. 

 

Дескриптор: 

санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы тҥріндежазады; 

қосындыдан - дің мәнін кӛрсетеді; 

шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысының мәнін табады; 
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жай бӛлшек тҥрінде жазады; 

дҧрыс жауапты сәйкестендіреді. 

 

Саралау:қарқын бойынша 

Бағалау: «Екі жҧлдыз, бір тілек» әдісі. Ӛзге топты бағалау арқылы ӛзінде жоқ 

2 мәліметтітабу және ӛзінің 1 кемшілігін тауып оны тҥзетуге бағыттау 

мақсатында білімдерін жетілдіреді. 

 

2-тапсырма 

Жеке жҧмыс. Оқулықпен жҧмыс. «Конверттегі сҧрақтар»әдісі. 

Ҥш топқа ҥш тҥсті конверт таратылады. Әр топ ӛздеріне берілген конверттегі 

тапсырмаларды орындап болған соң, конвертті сағат тілімен айналдыра 

отырып, ҥш тҥсті конверттегі ҥш деңгейдің тапсырмасын орындайды. 

 

«Қызыл конверт» тапсырмалары (А деңгейі) : 

№1 № 468 (а) 

№2  № 468 (ә) 

№3  № 468 (б).  

 

«Сары конверт» (В деңгейі)тапсырмалары: 

№1  № 468 (в) 

№2  № 468 (г) 

№3  № 468 (ғ) 

 

Дескриптор: 

санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы тҥрінде жазады; 

қосындыдан - дің мәнін кӛрсетеді ; 

шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысының мәнін табады; 

жай бӛлшек тҥрінде жазады; 

 

«Кӛк конверт»(С деңгейі) тапсырмалары: 

№1  № 471 (а) 

№2  № 471 (ә) 

№3  № 471 (б) 

 

Дескриптор:; 

шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысының формуласын 

жазады; 

формуланы тҥрлендіріп, еселігін табады; 

сан мәндерін формулаға қойып, мәнін табады. 

 

Саралау:тапсырма бойынша 

 

Бағалау: «Жетістік баспалдағы» әдісі 

Оқушылар деңгейлік тапсырмаларды орындау барысында қандай 

баспалдығында тҧрғанын анықтайды. 

Интербелсенді тақтадан дҧрыс жауапты кӛрсетіледі.Оқушылар ӛзін –ӛзі 

тексереді. 

 «Қызыл конверт» тапсырмаларын орындаса, 1-ші қадам; 

 «Сары конверт» тапсырмаларын орындаса, 2- ші қадам; 

 «Кӛк конверт»тапсырмаларын орындаса,3-қадам. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Оқулық,ҥш тҥсті 

конверттер, 

тапсырмалар 

жазылған қағаздар  
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Сабақтың соңы  

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

Қалыптастырушы бағалау.«Қатесін тап» әдісі 

Оқушылар қате шығарылған есепке+,- таңбасын кою арқылы қатесін табады. 

 

5,2(7) шексіз периодты ондық бӛлшегін жай бӛлшек тҥрінде жазу. 

Шешіуі: 

 

Есептің шығарылу жолы Жауабы 

+,- 

5,2(7)=5+0,02+0,007+0,0007+… _ 

 + 

 

S =  =  

_ 

5,2(7)= 5 +  + 

 

Дҧрыс жауабы: 

5,2(7)=5+0,2+0,07+0,007+… 

 

 

S =  =  

5,2(7)= 5 +  

 

Бағалау: мҧғалімоқушыларға ӛзара мадақтау арқылы ауызша бағалау 

жҥргізеді. 

Саралау: бағалау бойынша 

 

Ҥйге тапсырма:тақырыпты ӛмірмен байланыстырып, мысалдар келтіру. 

 

 

Кері байланыс:"Рефлексиялық нысана" әдісі. 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 

жазылған 

карточкалар 
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Саралау – Сіз қандай тәсілмен кӛбірек 

қолдау кӛрсетпексіз?  

Сіз басқаларға қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай тапсырмалар бересіз?    

Бағалау – Сіз  

оқушылардың  

материалды игеру  

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз?  

Денсаулық және 

қауіпсіздік техникасын  

сақтау  

«Сәйкестендіру»әдісінде сабақты қорытынды 

бойынша саралау. 

 

«Борт журналы» әдісінде сабақты диалог және 

қолдау кӛрсету бойынша саралау. 

 

 

«Математикалық мозаика»  әдісіндесабақты 

қарқын  бойынша саралау. 

 

«Конверттегі сҧрақтар» әдісінде сабақты 

тапсырмабойынша саралау,  

 

«Қатесін тап!» әдісінде  бағалау бойынша 

саралау. 

 

1.Жҧптық жҧмыста «Қолмен белгі 

беру» бағалау әдісі. 

 

2.Топтық жҧмыста «Екі жҧлдыз, бір 

тілек» бағалау әдісі. 

 

3. Жеке жҧмыста «Жетістік 

баспалдағы»бағалау әдісі. 

 

4.Қалыптастырушы бағалауда 
мадақтау арқылы ауызша бағалау. 

5."Рефлексиялық нысана" әдісі. 

Интербелсенді тақтаны 

пайдалануда қауіпсіздік 

ережесін сақтау. 

 

Оқу қҧралдарын тек 

қажетті жағдайда ғана 

қолданады 

 

Денсаулығында ақауы бар 

балаларды ескеру. 

Сабақ бойынша рефлексия   

Жалпы баға  

Сабақтың жақсы ӛткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1.  

2. 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1.  

2.  

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені 

білдім, келесі сабақтарда неге кӛңіл бӛлу қажет? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Белсенді 

қатысты 

Қызықты 

болды 

Тҥсінікті 

болды 

Жаңаны 

білдім 
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 «ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДА  МҦҒАЛІМНІҢ 

КӘСІБИ  

ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ДАМУЫНА МЕКТЕПІШІЛІК  

БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЫҚПАЛЫ» 

 

 

Айтбаева Зергуль Егинбаевна 

 Алматы облысы,Талғар ауданы  

« №15 жалпы білім беретін орта мектебі»  

мемлекеттік коммуналдық мекемесінің 

 математика пәнінің мұғалімі, директор 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың: «Мемлекет жаңа буынның алдында барлық есіктер мен 

жолдарды ашты! «Нҧрлы Жол», міне, біздің креативті ырғақты жастарымыздың кҥш-жігер 

жҧмсап, қҧлаш сермейтін тҧсы осы!»деген сӛзі педагог қауымға жҥктелер міндетті кӛрсетеді 

.  Яғни қоғамның талабы оқушы шығармашылығын дамытудағы  мҧғалімнің қайталанбас 

кәсіби нәтижелік қызметін дамыту.Бҧл ретте мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігінің  рӛлі зор. 

Мҧғалімді қҧзыреттілікке ынталандыратын факторлардың бастысы-ӛзінің ғылымына, яғни 

оқытатын пәніне деген шығармашылық кӛзқарас, пәндік материалдың дамытушылық және 

тәрбиелік мҥмкіндіктерін кӛре білу.   Қҧзыретті  мҧғалім –белгілі бір позиция мен әлеуметтік 

мәртебені иеленген, ӛзінің ішкі мҥмкіндіктерін дамытуға, педагогикалық ақиқатқа 

жаңашылдық тҥрғысынан ӛзгерістер жасауға мҥмкіндігі бар, ӛзінің кәсіби мәнділігін жҥзеге 

асыра алатын маман. Ондай мҧғалім қоғам талап етіп отырған дамушы шығармашыл 

тҧлғаны қалыптастырады.  Мҧғалімнің қҧзыреттілігі оның кәсіби әрекетінің биігіне 

шығаратын сапа деуге болады. Н.Ә.Назарбаевтың 5 қазан 2018 жылғы «Қазақстандықтардың 

әл-ауқатының ӛсуі: табыс пен тҧрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына арналған 

Жолдауында: білім сапасын бағалау жҥйесі халықаралық стандарттарға негізделуге тиіс деп 

айтылған.  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында: «Мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігі саласы 

жаңа тәсілдер аясында кеңеюде. Ол – пәнаралық және жобалық қызмет, оқыту мен 

басқаруда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды  пайдалану, білім беру 

қажеттіліктері ерекше балаларды интеграциялау және ата-аналарды консультациялық 

сҥйемелдеу. Мақсаты: сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету, зияткер, 

дене бітімі және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру.  

ХХI ғасырдағы әлемдік білім беру жҥйесі дамуының негізгі басымдықтары: 

-білім сапасын арттыру; жаратылыстану-математикалық, техникалық пәндерді, шет тілдерді 

оқыту сапасын жақсарту;  

-білімде ақпараттық- коммуникациялық технологияларды тиімді қолдану, жаңа 

технологияларды жасау және тарату, инновацияларды ӛрістету және ынталандыру;  

-мҧғалімдер мен оқытушылардың білімі мен біліктілігін жетілдіру;  

-біліктілікті ҥздіксіз арттыру және адамның бҥкіл ӛмірінде білім алу мҥмкіндігін қамтамасыз 

ететін инновациялық қоғам қалыптастыру;  

-ӛмір бойы оқу жҥйесін дамыту;  

-қоғамдық ресурстарды, сондай-ақ білімдегі инвестицияларды біріктіретін сектораралық 

қатынастарды тиімді қолдану.  

Мектептік білімнің   жаңартылу  бағыттары : 

- ӛз бетінше білім алуға, оны практикада қолдана білу қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған 

басты қҧзырлылықты қалыптастыруға ықпал ететін білім мазмҧнын қамтамасыз ету;  
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- білім мазмҧнын оқушыларды ӛз бетінше зерттеу мен жоба жасауға мақсатты әрі жҥйелі 

тҥрде бағыттау;  

Мектептік білім жаңару ҥшін жаңа формация мҧғалімін қалыптастыру мәселесі 

туындады. Жаңа формация мҧғалімі қызметінің мақсаты-оқушының ӛзін-ӛзі тҧлғалық 

дамытуына жағдай жасау. Жаңа формация мҧғалімі-қҧзыретті мҧғалім. 

Жаңашылдыққа бағдарланған білім берудің  тиімді қҧралдарының бірі мҧғалімдерді 

шығармашылық қызметке дайындау және оны дамыту, сол арқылы оқушыны 

шығармашылыққа жетелеу, олардың білім, білік , дағды деңгейлерін жетілдіру. Осы ретте 

тҧлғалар қызметін тиімді ҧйымдастыруда мектеп әкімшілігінің қызметі басты рӛл атқарады. 

Заманауи талап бойынша Жаңа интеграцияланған білім беру бағдарламасы балалардың 

білімі мен білігін нақты практикада қолдана білу қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бҧл 

мектепішілік басқарушылық-әдістемелік шараларға тікелей байланысты болмақ. 

Ғалым  Б.А.Тҧрғынбаева философиялық ҧстанымдарды басшылыққа ала отырып, 

мҧғалімнің шығармашылық әлеуетінің дамуы да ҥш модельде жҥруі тиіс, яғни: 

1. Прогрессивті модель- мҧғалімнің шығармашыл тҧлға ретінде ӛзін-ӛзі іске қосуға, 

ӛзгертуге бағытталған мәселелерді шешуі, бҧл- оның психологиялық тҧрғыдан алғанда ӛзінің 

жетістіктеріне «қанағаттанбауы», ҥнемі іздену, жаңалыққа ҧмтылу,бастамашыл болу 

жағдайы; 

2. «Орташа» сыртқы әсерлер барысында тҧлғаның жаңа кәсіби мәнділіктерді анықтай алу 

деңгейі, бҧл модельдегі мҧғалімнің психологиялық жағдайы не прогрессивті не регрессивті 

модельге шығатын «қанағаттанбау» сезімінің бӛлігі ба «конформизмде» байқалады. 

3. Регрессивті модель- кәсіби әрекетке және ӛзін-ӛзі іске қосуда тар,енсіздікке жол беру, бҧл 

варианттағы мҧғалімнің психологиялық жағдайы «ӛзіне-ӛзі риза болу», кӛңілінің жай болуы, 

соған сәйкес шығармашылығының қҧлдырауы, бҧрын жетістіктерге жеткізген тәжірибесін 

сарқылмайды деп есептеумен сипатталады»- деген ойлы тҧжырым жасайды.            

Шығармашылық әрекет арқылы мынадай білімдік қҧзырлықтарқалыптасады: 

1) Құндылық түсінігі құзырлылығы – бҧл оқушының қҧндылық бағдары, қоршаған әлемді 

кӛре білуі мен тҥсіну қабілеті, ӛзінің ондағы рӛлін сезінуі, ӛз іс-әрекетінің мәнділік және   

мақсатты   ҧстанымының   болуы,   шешім шығара білуі. Бҧл қҧзырлылықты меңгерген 

оқушы оқу және басқа іс-әрекетте ӛз білімі мен біліктерін жҥзеге асыра білу қабілетіне ие 

болады, нәтижесінде оқушының жеке білімдік кеңістігі және оның ӛмірлік әрекет 

бағдарламасы қалыптасады. 

2) Жалпымәдени құзырлылық – таным мен жалпы адамзаттық мәдениет, ҧлттық мәдениет 

аймағындағы адамның іс-әрекет тәжірибесі, адамзат қоғамы мен жеке халықтардың, адам 

ӛмірінің рухани-адамгершілік тҥсінігінің болуы. Оған адам ӛміріндегі ғылым мен діннің 

ролі, әлеуметтік қҧбылыстар мен дәстҥрлер, отбасы мәдениеті, олардың қоршаған әлемге 

әсері, оқушының оны игеруі мен мәдени тҧтастықты сезінуі. 

3) Оқу-танымдық құзырлылық – оқушының дербес танымдық іс-әрекет арнасындағы 

қҧзырлылықтар жиынтығы: білім мен мақсаткерлік, жоспарлау, талдау, оқу-танымдық 

әрекетті ӛзіндік бағалау. Оқушы жаңа шығармашылық әрекет дағдыларын меңгереді: нақты 

жағдайда іс-әрекет тәсілдерін біледі, мәселені шешуде эвристикалық әдістерді қолданады. 

Бҧл қҧзырлылық аумағында оқушының сауаттылық талаптары анықталады: шындықты, 

фактіні анықтай білу, ӛлшеу дағдыларын игеру, статистикалық, мҥмкіндік және басқа таным 

тәсілдерін білуі. 

4) Ақпараттық құзырлылық – оқушының оқу пәніндегі және білім алу шеңберіндегі, 

сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу дағдылары. Тҥрлі нысаналар 

(теледидар, ҥнтаспа, телефон, компьютер) және ақпараттық технологиялар (бейне, таспа, 

электрондық почта, Интернет т.б.) кӛмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге ҥйренеді. 

 5) Коммуникативтік құзырлылық – тілдерді білу, айналасындағы адамдармен сӛйлесу, 

топта жҧмыс істей білу дағдысы, тҥрлі әлуметтік рольдерді меңгеруі. Оқушы ӛзін таныстыра 
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білуі, хат жазу, сауалнама толтыру, ӛтініш жазу, сҧрақ қою, пікірталасқа қатыса білуі т.б. 

керек. 

6) Әлеуметтік-қызмет құзырлылығы – азаматтық-қоғамдық әрекет шеңберіндегі (азамат, 

бақылаушы, сайлаушы, ӛкіл т.б. рӛлін орындау), әлеуметтік-қызмет аумағында (тҧтынушы, 

сатып алушы, ӛндіруші), отбасы қатынастары мен міндеттері кӛлемінде, экономика және 

қҧқық сҧрақтарында, кәсіби бағдар бойынша білімдері мен тәжірибелерін меңгеруін 

кӛрсетеді. 

7) Жеке тұлғалық ӛзін-ӛзі жетілдіру құзырлылығы – оқушының дене, рухани және 

интеллектуалдық ӛзіндік дамуы, эмоционалдық тҧрғыда ӛзін-ӛзі реттеу мен жҥзеге асыру 

тәсілдерін меңгеруге бағытталады.  

Оқушы ӛз қызығушылығы мен мҥмкіндіктері арқылы ӛзіндік танымын, қазіргі кезеңдегі 

қажетті жеке тҧлғалық қасиеттерін дамытып, психологиялық сауаттылығын, ойлау мәдениеті 

мен мінез-қҧлық мәдениетін меңгереді. 

Кәсіби құзыреттіліктің   тӛменділігінің білім сапасына ықпалының  болу себептері: 

- Білім берудің бала шығармашылығын дамытуға бағытталмауы, яғни бірсарындылық,  

оқушылар білімінің, бейімінің есепке алынбауы;  

- Мҧғалімдердің  шығармашылық еңбегінің қалыптаспауы; 

- Мектеп әкімшілігінің шығармашылық ойлауды дамытуға  байланысты  іс-әрекетінің  

жоқтығы; 

- Арнайы нҧсқаулардың жеткіліксіздігі. 

 Осыған байланысты  мҧғалімдердің қҧзыреттілігінің қалыптасуына, кәсіби дамуына  

жағдай жасай отырып, мектепішілік бақылаудың бағыттарын дҧрыс анықтай білу 

оқушылардың білім, білік, дағды деңгейлерін нақтылауға, оқыту сапасының нақты 

бағалануына әсерін тигізеді.  

Бұл ретте мектеп әкімшілігінің  қызметі тӛмендегідей болмақ: 

-сапалы нәтижеге бағдарланған білім беруді ҧйымдастыру;  

- мҧғалімдердің кәсіби біліктілігін жетілдіру;  

-тҧлғалардың кәсіби қҧзырлылығын қалыптастыру;  

-тҧлғалардың қызметіне аналитикалық талдау жасау;  

-білім мекемесін инновациялық ҥрдістерді енгізу;  

-белсенді тәрбие ортасын қҧру;  

-тҧлғалар бойында негізгі қҧндылықтарды қалыптастыру;  

-психологиялық ахуал  туғызу;  

 -материалдық  техникалық базаны нығайту. 

Қорыта айтқанда, еліміздегі оң ӛзгерістерді, әлемдік тәжірибелерді ескере отырып, 

білімнің басты кҥш екендігін ескергеніміз абзал. Сол арқылы білім беру мазмҧнын жаңартуға 

қол жеткізуге болады. Оны жҥзеге асыруда мҧғалім шығармашылығы мен қҧзыреттілігінің 

мәні зор.  
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4. [Шығармашылық педагогикасының зерттеуші ғалым Б.А.Тҧрғынбаеваның «Философиялық 

ҧстанымдары»7] 
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ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ ХАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

 

Ботбаева Жанара Крыкбаевна  

Алматы қаласы,Түрксіб ауданы, 

№ 32 ЖББМ музыка пәні мұғалімі 

 

Кез келген халықтың ӛзіне тән ҧлттық мәдениеті,ғасырлар бойы 

қалыптасқан тарихи-этнографиялық ерекшеліктері болады.Солардың басты бір 

арнасы-музыка ӛнері. 

Музыка-ӛнер,кӛркем ой кӛрінісі.Халық шығармашылығында музыканың 

алатын орны ерекше,ол-ауыз әдебиеті,тҧрмыс-салт 

жырлары,ертегі,аңыз,батырлар жырлары.Мысалы,салтқа байланысты туған 

«Сыңсу», «Тойбастар», «Бесік жыры»,тіпті «Жоқтаудың» ӛзі тәрбелік мәні бар 

ӛмірі ҧзақ музыкалық шығармалар. 

Салттан тыс-жыр,толғау,терме,әндер мен халық кҥйлерінің ӛзі жастарды 

патриоттық тәрбиелеудегі алатын ӛзіндік орны бар.Музыка арқылыжеткізілген 

сӛздер,қҧлаққа жағымды әрі санада ҧзаққа орын алатыны сӛзсіз ғой.Қазақ 

халқы жиын тойда,қуанышын да,қайғысын да әнсіз ӛткізіп кӛрмеген.Ал 

айтылған әндердің мағынасына қҧлақ салу,тыңдай білу де тәрбие.Мысалы 

Абайдың 

                                              Қҧлақтан кіріп бойды алар, 

                                              Жақсы ән мен тәтті кҥй, 

                                              Кӛңілге тҥрлі ой салар, 

                                              Әнді сҥйсең, менше сҥй-ақынның ән-кҥйге деген 

ықыласын білдіреді. 

                                           Туғанда дҥние есігін ашады ӛлең 

                                           Ӛлеңмен жер қойнына кірер денең-дегені Абай 

музыканың халық ӛмірінен алатын орнын ақын кӛрсетіп кеткен. 

Халық әндері-сарқылмас қазына. 

Мысалы:  

                                           Жақсыдан шығады сӛз жай секілді 

                                          Жарқырап атып тҧрған таң секілді. 

                                           Ойлайтын елдің қамын ерлерім кӛп, 

                                           Сәулесі кӛпке тҥскен шам секілді,-деп келетін 

Кенжеқожаның термесі адамға терең ой салып,ӛсиет айтады осы ӛсиет пен 

ғибрат-терменің басты белгілері. 

Кӛмекей әулие атанған Бҧқар жырау Қалқаманҧлы жоңғар 

басқыншылығы тҧсында,елдің болашағы қыл ҥстінде тҧрған кезде ӛмір 

сҥріп,кҥрделі мәселелерді ӛз жырларымен шешіп берген.Ол ӛзі туған ӛлкесін 

азат ету кҥресіне тікелей араласып,жалынды жырларымен елінің рухын 

кӛтерген 

«Елім-ай»-халық туындысы.Ел басына ауыр кҥн туғанда халықтың ӛз 

еліне деген сҥйіспеншілігін ән қуатымен сыртқа шығарып отырған. 
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Біз қазақ халқы сӛз қҧдіретін білетін,сӛзгетоқтаған.Сӛзін далаға 

тастамағанхалықпыз.Сол айтылған сӛздер халық музыкасымен астасқанда 

керемет ғажап ән-кҥй туындайтыны сӛзсіз. 

Мысалы: Біржан сал: 

                                    Баласы Қожағҧлдың Біржан салмын, 

                                    Адамға зияным жоқ жҥрген жанмын 

                                    Байлыққа-мансапқа да қҧмар емен, 

                                 Ӛзім сылқым,ӛзім сал кімге зармын,-дейді Біржанның 

тӛлқҧжатына айналған ӛлең жолдары оның кім екенін байқатады.Сал жырлаған 

салған әндерінің мәні ӛте зор,тәрбиелік мәні бар,қазақ баласының ҧлы даланың 

иесі екенін білдіретін патриоттық сезімге толы. 

Кез келген қазақтың ақын жырларын алсақ та ӛлеңіхалық музыкасымен 

астасып жатады.Жаяу Мҧсаны алайық,ол қазақ даласындағыәлеуметтік 

теңсіздікке қарсы тҧрған тҧлға.Мысалы «Ақ сиса» әнін алайық: 

                                           Боларсың сенде мендей маған кҥлсең 

                                          Ханзада,жауыздардан зорлық кӛрсең,-деген ӛлең 

жолдарынан әлеуметтік теңсіздікті анық байқаймыз.»Атадан жаяу жҥріп кек 

аламын,жігіттер шамаң келсе маған ҧқса»дегені патриоттық сезімін толықтыра 

тҥседі. 

Тҧрақсыздық,тиянақсыздық ,алдамшы сезім халқымыздың әдет-салтына 

тҥбегейлі жат қҧбылыс.Қазақ халық музыкасының ауқымы кең жазылған ән 

сӛзі музыкасы бір-бірімен астасып,кӛңілдің қошын тауып жатады. 

Қазақтың ӛр тҧлғалы батыры Махамбет Ӛтемісҧлының музыка ӛнерінде 

алатын орны ерекше.Жалынды жырларымен,ӛршіл тӛгілген кҥйлерімен 

халықтың елге,жерге деген сҥйіспеншілігін,патриоттық сезімдерін 

оятты.Бостандыққа шақырды. 

Махамбеттің "Жайық асу", "Жорық", "Жҧмыр - Қылыш", "Исатайдың 

Ақтабаны - ай" жӛне басқа кҥйлер тыңдаушы жҥрегіне әрқашанда жол табатын, 

жан тебіренетін нағыз халықтық жоғары кӛркем дәрежедегі туындылар.  

Еділ ҥшін егестік 

Жайық ҥшін жандастық, 

Қиғаш ҥшін қырылдық, 

Тептер ҥшін тебістік. 

Теңдікті, малды бермедік, 

   Теңдіксіз малға кӛнбедік. 

«Еділ ҥшін егестік» деген жырында патша ӛкіметінің қазақ жерін отарлап, 

жергілікті халықты шӛп, шӛлейт жерлерге ығыстыру, кҥшпен тартып алу 

әрекеттеріне қарсылық білдіруге халықты шақырады, ӛзі де қасық қаны 

қалғанша кҥреседі, жерден айырылуды ҧлттың жойылуымен теңестіреді 

Озық ҥлгідегі кҥйлерді дҥниеге алып келген кҥй атасы, асқан домбырашы 

Қҧрманғазы Сағырбайҧлы .Ҧлы композитордың кҥйлерінің идеялық - 

эмоциялық ӛрісі ӛте кең, тақырыбы бай. Шат -шадыман «Балбырауын», 

философиялық тыныстағы «Кішкентай», серпінді «Серпер», арынды "Адай", 

салтанатты «Сарыарқа» кҥйлері 
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Кҥйші шығармасындағы халық тағдырына байланысты терең 

толғаныстар, суреткерлердің жанға бататын қоғам кӛріністері, азаттық 

жолындағы ауыр кҥрестер ізі, ӛмірбаяндық толғаулары романтикалық сарында 

шынайы бейнеленеді. 

"Кішкентай" атты кҥйді Қҧрманғазы ӛзі бірге жҥріп қатысқан Исатай 

Таймановтың кӛтерілісіне арнаған. Осы  кҥйдің музыкалық драматургиясы 

және интонациялық, ырғақтық - ӛлшемдік адуын сипатымен, 

қарқындылығымен, азаттықты аңсаған кҥйші тебіренісімен ерекшеленеді. 

Кҥйші «Сарыарқа» кҥйі арқылы туған жерді,кең байтақ даланы кӛз алдыңа 

әкеледі.Қҧрманғазының «Қызылқайың»кҥйінде туған даласының әрбір 

ағашының, бҧтағының қымбат екенін бейнелейді.Қуғыншылардан қиналған 

сәтінде қызыл қайыңның жапырағынан пана тауып,анадай қамқор болған осы 

ағашқа арнап кҥй шығарған. Қҧрманғазының кҥйлері адамға жігер 

береді,оқушыларды Отанын,елін,жерін сҥюге тәрбиелейді. 

Халық музыкасын ҧлттық мҧра,ҧлттық қазына қатарында бағаласақ 

ежелден келе жатқан сара жолымыздан кӛз жазып қалмауымыз анық.Себебі 

халық музыкасының жастарға патриоттық тәрбие берудегі ролі орасан зор. 
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                                     Ақтӛбе қаласы № 56 жалпы орта білім беретін мектеп 

                                     Бастауыш класс мҧғалімі Ауданбаева Жумагуль Маймановна 

Сабақтың тақырыбы:  

Тәулік 

Мҧғалімнің аты-жӛні:Ауданбаева Ж.М. 

Кҥні:    28.11.17 

СЫНЫП:  2 Қатысқан оқушылар  саны:  24 Қатыспаған оқушылар саны: 0  

Сабақ негізделген 

оқу мақсаттары 

2.1.3.4 - уақыт (сағ, мин, тәулік, ай, жыл) ӛлшем бірліктерін олардың арақатысына сҥйеніп 

тҥрлендіру 

Сабақ  мақсаты: 

 
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады:  

Бір тәулікте 24 сағат бар екенін біледі.Тәуліктің 1 кҥн аралығы екенін ажыратады. 

Оқушылардың кӛбісі мынаны орындай алады:  

Уақыт бірліктерінің арақатынасын ажыратады.Топтық жҧмысты бірлесе орындайды.Ӛз 

бетінше жҧмыс жасайды.  

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  

Тәулік,уақытты бір – бірінен ажыратады. 

Бағалау  критерийі Жеке, жҧптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында  тыңдаушының 

назарын ӛзіне аудара алады. 

Дескрипторлар Тәулікте  24 сағат бар екенін біледі. 

Кҥндізгі ,тҥнгі сағат уақыттарын біледі және сағаттан кӛрсете алады. 

Рим цифрларын ,сағат қҧрылысын атай алады. 

Ӛрнектің мәнін есептейді. 

Графикалық диктантты орындай алады. 

Тілдік мақсаттар Тәулік-сутки-day      Минут-минут-minute 

Уақыт-время-time    Секунд-секунд-sekond 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бӛлуге арналған кеспе қағаздар  және  әртҥрлі  заттар, топтық 

тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

Қҧндылықтарды 

баулу 

Ҧқыптылық,сыйластық,ӛзара тҥсіністік қҧндылықтарды қалыптастыру. 

Әдіс-тәсілдер Мозайка,зерттеу,қабырға сӛйлейді,Ақиқат па? Жалған ба?кері байланыс. 

Пәнаралық 

байланыс 

Жаратылыстану,қазақ тілі,дҥниетану. 

Алдыңғы білім Рим цифрлары 

Сабақтың жоспары 

Жоспарланғану

ақыт 

Сабақ барысы : Ресурс 

Басталуы 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогті сҧрақ 

жауап 

Қабырға 

сӛйлейді 

Ширату. Балалар тҧрып ертемен 

                 Кҥлімсіреп керілді 

                 Сағат тілін қарап ап 

                 Шыр айналып  бҧрылды 

                 Жаттыгуын жасады 

                 Таңғы асын асады 

                 Сегіз нӛл нӛл дегенде 

                 Сабағына кірісті . 

-Ӛлеңде не туралы айтылған?(уақыт) 

-Олай болса ,кез- келген іс -әрекет уақытпен ӛлшеніп отырады. 

Балалар , қабырғадағы сиқырлы сӛздерді ӛз сағатымыздан тауып 

топтасайық. 

Топтарға бӛлу. «Минут» «Секунд» «Сағат» «Уақыт» 

-1минутта неше секунд? 

-1сағатта неше минут? 

-60 секунд ол неше минут? 

-Уақыт бірлігін ретімен ата. 

Топ ережесін сақтаймыз. 

Алдыңғы білімді пысықтау. 

Т.ж.Минут- Рим цифрларын кӛрсету.(5,1,2,10) Ыммен білдіру. 

        Секунд- Сағат қҧрылысын атап шық. 

Топ аты 

жазылған 

қағаздар. 

 

 

 

 

 

Сағат,кесте, 

Ҥнтаспа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикалық 

диктант 
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        Сағат- Ӛрнектің мәнін тап.( 12+12,6+6,24-12,12-6) 

        Уақыт– Графикалық диктант. (тәулік)  

(ҚБ  басбармақ,шапалақ,арқасынан қағу) 

Дескриптор: Рим цифрларын ,сағат қҧрылысын атай алады. 

                        Ӛрнектің мәнін есептейді. 

                        Графикалық диктантты орындай алады. 

Жаңа білім 

 

 

Тыңдалым: 

Алмагулге 

жаздыру 

 

 

Ҥш тілділік  

 

Зерттеу әдісі 

Мозайка  

Білу және тҥсіну 

Оқушылар ,бҥгінгі сабағымыздың тақырыбы: « Тәулік » 

М.т.Мен сағат бойынша уақытты анықтауды ҥйренемін. 

Тәулік дегеніміз — Жердің аспандағы белгілі бір санақ денесіне 

қатысты ӛз осінен толық бір айналым жасауға кететін уақыт аралығы.  

Тәулікте  24 сағат бар.  

М.т.  Сонымен тәулік дегеніміз не?(Глобусты кӛрсету) 

Тәулік-сутки-day       Минут-минут-minute 

Уақыт-время-time      Секунд-секунд-sekond 

Т.ж. 

Тәулік 

таң күндіз

кеш түн  
Қ.б. Дескриптор:Суретті мезгіліне қарай жинақтай алады. 

                              Мезгілдің уақытын айта алады. 

Қорытынды: Табиғаттың ӛзі уақытпен тығыз байланысты, жыл 

мезгілдерінде уақытпен ӛлшейміз. 

 

Ҥнтаспа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқылым, 

тыңдалым, 

айтылым, 

жазылым  

Қолдану 

Ҧ.ж.№ 3 тапсырма  

Қ.б. Дескриптор: Кҥндізгі ,тҥнгі сағат уақыттарын біледі және    

                               сағаттан кӛрсете алады. 

Дәптермен жҧмыс,кӛркем жазу. 

Кҥннің жадын жазу, орфографиялық режимді еске тҥсіру. 

28 қараша. 

Класс жҧмысы. 

12    12     24    24  (неше таңбалы,разрядқа жікте,кӛршілерін ата,) 

№ 4. 39-бет.Тақтамен жҧмыс.(талқылау) 

Мӛлдір – 25минут 

Санжар -? 8 минут артық 

Ш: 25+8=33( минут) 

Ж: Санжар мектепке дейін 33 минут жҥреді. 

Қ.б. Дескриптор: Шартын,ӛрнегін қҧра алады. 

                                Шешімін тауып,жауабын жазады. 

 

 

 

Оқулық, 

тақта,дәптер 

 

Сергіту сәті 

 

Таң атты,(қолын созу) 

Кҥн оянды (керіледі) 

Кҥн батады (жату) 

Тҥн ҧйықтайды.(ҧйықтау) 

 

Аяқталуы  

 
   Ж.ж. Сҧрақ-жауап қҧру (ауызша) 

-   Сен нешеде тҧрасың? 

-  Мектепке  нещеде  барасың? 

-  Сабақтан нешеде келесің? 

-  Ата – анаң жҧмыстан нешеде келеді? 

-  Сҥйікті бағдарламаңды нешеде қарайсың? 

Қҧмсағат 
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-  Қосымша сабаққа нешеде барасың? 

-  Сен нешеде ҧйықтайсың? 

-  Кешкі асты нешеде ішесің? 

Дәптермен жҧмыс. 

Жеке ж.  «Кім жылдам?» ойыны. №3. 33-бет.(1минут) 

Қ.б. Дескриптор: Оқушылар азайту мен қосуға байланысты ӛрнектің        

                               мәнін минутқа жылдам орындай алады. 

Қ.б:Оқушының аты – жӛні:  

Математика . Шамалар және олардың ӛлшем бірліктері .Тәулік. ??? 

1. Сағат қандай уақытты кӛрсетіп тҧр? Жаз 

 
_________ ___________   ________      ____________________ 

2. Кӛрсетілген  ӛлшем бірліктермен ӛрнектеп жаз. 

1 сағат ═          минут                                   1 минут ═       секунд 

1 тәулік ═        сағат                                     1 апта ═          кҥн 

Сабақты бекіту  

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

«Ақиқат па ? Жалған ба? » 

Тәулікте 24 сағат бар.(а) 

1сағатта 20 минут (ж) 

1минутта 60секунд(а) 

1жылда 12 ай (а) 

1айда 25 кҥн (ж) 

1аптада 7 кҥн(а) 

12 мен 12 нің қосындысы 1 тәулік(а) 

Тҥсінбедім     Жартылай тҥсіндім     Толық тҥсіндім. (   сағат  ) 

Қастарына барып тҧру. 

От шашу. 

 

 

Ҥйге тапсырма: № 5. 39-бет. 

Саралау – Диалог және 

мазмҧн бойынша саралау 

Бағалау –тҥрлі қалыптастырушы бағалау 

жолдары.  

Пәнаралық байланыс: 

жаратылыстану, қазақ тілі, 

дҥниетану. 
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ЧТЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ 

 

Омарова Б.М. 

учитель начальных классов 

школы-лицея №  28 г. Нур-Султан    

 

      

Вопрос, как научить детей читать быстро, рационально, эффективно и 

сознательно, интересует наверно каждого с первых дней своей 

педагогической деятельности. Процесс этот чрезвычайно трудный. Начались поиски более 

эффективных подходов в обучении, что было неразрывно связано с совершенствованием 

урока, его содержания и структуры. Необходимо стремиться к тому, чтобы уроки чтения 

оставили заметный след в сознании каждого человека, были нацелены на то, чтобы 

продвигать детей в их умственном, нравственном, эмоциональном, эстетическом и речевом 

развитии, развивали у школьников интерес к книге, любовь к чтению, прививали им 

полезные для жизни и дальнейшей учебы умения и навыки. И несмотря на многие усилия, в 

классе всегда оказывалась группа слабо читающих учеников. У них работа с книгой всегда 

вызывала умственную перегрузку, а это приводило к нежеланию читать и в конечном счете к 

отставанию в учебе. 

 В течении многолетних поисков была создана система упражнений, направленных на 

улучшение качественных показателе чтения учащихся. 

 Эта система предполагает в процессе формирования навыков чтения вводить 

специальные упражнения, условно разделенные на три группы: 

1. Зрительное восприятие 

2. Произношение 

3. Понимание прочитанного. 

Начало, работе кладут упражнения «Поза», «Расслабиться». Упражнением «Поза» 

прививается умение правильно сидеть во время чтения, держать книгу, при усталости 

подпирать голову одной рукой ( при чтении левой страницы – правой рукой и наоборот). 

Фаза расслабления обеспечивает максимальный отдых путем снятия  напряжения всей 

мускулатуры.  По команде «Расслабиться» глаза читающих открываются от текста и 

закрываются от текста и закрываются , руки с разжатыми пальцами опускаются на колени, 

корпус откидывается назад, голова опускается, устанавливается полная тишина, 

расслабление длится 20 -30 сек. На протяжении фазы расслабления нужно несколько раз 

тихо повторить: « Вы чувствуете себя хорошо, все тело расслабилось, вы отдыхаете..». Затем 

фаза Расслабления прерывается командой «Поза», после чего ученики принимают 

правильную позицию и вновь приступают к чтению. 

 Первая группа упражнений, связанная со зрительным восприятием, направлена на 

выработку правильности чтения, на воспитание внимания к зрительному образу слова, на 

совершенствование способа и темпа чтения. 

 Для воспитания у учащихся зоркости к буквенного периода. Материалом для этих 

упражнений служат изучаемые буквы, слоги, слова, подбираемые из текста букваря, 

например: 

1. Какая буква, слог, слово лишние? 

 а, у, р, о, ы. 

 ма,  ра, ла, ны, са. 

 река, речка, ручей, ручка, ручеек. 

 Что общего в словах и чем они различаются? 

Мел-мель, мал –мял, мыл – мил. 
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  После приобретения учащимися навыков быстрого схватывания одного, двух 

слов можно перейти к такого рода прочтению трех и более слов сложных. Подобные 

упражнения можно проводить с предложениями, записывая их сначала так: 

Лара 

Сама 

Мыла 

Раму. 

Потом записывать таким образом: 

Лара сама 

Мыла раму. 

 В после букварный период предложение можно разделить на синтагмы 

(синтагма ж. Словосочетание, представляющее собою цельную синтаксическую 

интонационно- смысловую конструкцию, в которой слова - главное и зависимое - сочетаются 

по определенным правилам) и записать стихотворным набором: 

1) Дал агроном черенки 

И научил, 

Как их в землю вкопать, 

Как поливать, 

Как с крапивой бороться. 

2) Гнездо у белки, 

Как у птицы, устроено: 

Из веточек, 

Из сучьев. 

 В дальнейшем можно предложить учащимися небольшие тексты, оформленные таким 

образом. 

 С целью совершенствования произношения необходимо проводить на работу над 

дикцией и постановкой дыхания. Дикция – основа четкости, понятий речи. Система 

упражнений по дикции включает в себя тренаж артикуляционного аппарата, отработку 

гласных и согласных звуков, упражнения на: сочетание тренируемого звука с гласным. Со 

словами, содержащими тренируемый звук; чтение коротких текстов, насыщенных 

тренируемым звуком; чтение чистоговорок и скороговорок для выработки навыков 

сохранения четкости произношения при любом темпе речи и т. п. 

 Артикуляционная гимнастика проводится в начале урока в течение 2-3 мин. При этом 

большое внимание уделяется работе над темпом речи, постановкой голоса и дыхания. Вот 

некоторые упражнения: 

1. Чтение шепотом и медленно: 

Ра-ра-ра – начинается игра. 

Ры-ры-ры- у нас в руках шары. 

Ру-ру-ру- бью рукою по шару. 

 

2. Чтение тихо и умеренно: 

Арка арца 

Арта арща 

Арла арча 

Арса аржа 

3. Чтение громко и быстро: 

Гарь-парь-жарь 

Дверь-зверь- червь. 

4 Чтение пословицы: 

Нет ничего на свете краше, 

Чем Родина наша. 
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 Упражнения, способствующие синтезу восприятия и понимания, направлены на то, 

чтобы начинающим чтецам помочь быстрее овладеть пониманием значения слов в процессе 

чтения. 

 Ребенок не может понять значения хорошо известного ему в силу неразвитости 

техники чтения. Он прочитывает знакомое слово и несколько раз и лишь потом осознает его 

значение. Это происходит потому, что понимание значения читаемого слова у 

первоклассника возникает после почтения слова и только при беглом чтении целыми 

словами оно осуществляется в процессе чтения. В связи с этим вводятся упражнения, 

способствующие синтезу восприятия слова и понимания его значения. 

 Упражнения первой группы, о которых говорилось выше, помогают быстрейшему 

синтезу восприятия, произнесения и понимания. С этой целью можно использовать и 

логические упражнения. Время для прочтения слов. В которых максимально сокращено. За 

короткое время ребенок должен не только успеть прочитать слова, но и произвести 

определенную умственную работу: сопоставить. Обобщить, сгруппировать и т. д.,  например: 

1 Назови одним словом. 

Чиж, грач, сова, ласточка. Стриж – это …. 

Ножницы, клещи, молоток, пила, грабли – это… 

Шкаф, варежки, фуфайка, пальто – это… 

2 Раздели слова на группы. 

  Заяц             корова                   апельсин 

  Горох          шкаф                      автобус 

  Ёжик           стул                        абрикос 

  Медведь      коза                        яблоки     

  Капуста         диван                      автомобиль 

  Волк             овца                         трамвай 

3 К выделенному слову подбери нужные по смыслу слова. 

 Травы: клевер,  щавель, подорожник, кедр, лиственница. 

Насекомые: сорока, муха, сова, жук, комар, кукушка,пчела. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

                                          Балжигитова Ж.Ж 

г. Актобе, средняя школа № 66 

                                    учитель русского языка и литературы  

      

В современном  Казахстане идет становление своей, национальной модели  

образования. Этот процесс сопровождается изменением  образовательной парадигмы.  На 

смену старому содержанию образования идет новое, которое обращено к ребенку как к 

субъекту учебной деятельности , как к развивающейся личности, которая стремится к 

самоактуализации,  самовыражению и самореализации. 

Новая образовательная парадигма  выдвигает на первое место не знания, умения и 

навыки, а личность ребенка, ее развитие посредством образования. Характерной чертой 

современной педагогической науки является  стремление  к созданию новых 

образовательных технологий, ориентированных на личностное развитие ребенка. 

В психолого- педагогическом плане  основные тенденции совершенствования 

образовательных технологий характеризуется переходом от учения как функции  

запоминания к учению, как  к процессу умственного развития, позволяющего использовать 

усвоенное на практике. Одним из таких активных методик обучения является интерактивное  

обучение. Интерактивное обучение- это обучение, погруженное в общение(групповое и 

парное обучение, основанное на взаимопонимании и  взаимодействии). Интерактивное 

обучение сохраняет конечную  цель и основное содержание образовательного процесса. 

Главная особенность этой технологии -  это процесс  учения происходит в совместной 

деятельности. К интерактивному  обучению относят  такие виды: ролевая игра, дебаты, 

мозговая атака, работа в парах, работа в группах, рефлексия, обучающие и развивающие 

игры.(1,с.50) 

При использовании данного варианта технологии акцентируется внимание на 

развитии учащегося, что дает возможность развивать  познавательные способности личности 

и познавательные процессы, различные виды памяти (слуховая, зрительная, моторная) , а 

также удовлетворение потребностей личности в безопасности, самоактуализации, 

самоутверждения в общении , игре, в познании  и творчестве, на развитие  активного   

словарного  запаса ( устной и письменной речи). (4, с90) 

Например  на уроке  по теме «Вводные слова и словосочетания»  можно использовать  

различные приемы интерактивного обучения. Вначале провожу  «мозговую атаку», которая 

является эффективным методом  при   необходимости: 

1. Стимулирование неуверенных учащихся для принятия участия в обсуждении. 

2. Сбора большого количества идей в течение короткого периода времени. 

В  «мозговой атаке» принимается любой ответ учащегося, имеющий отношение к 

обсуждаемому вопросу. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения, а принимать 

все и записывать мнение каждого  учащегося на доске или листе бумаги. Учащиеся должны 

знать, что от них не требуют  давать обоснование своему ответу или объяснять , почему он 

так считает.. После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 

времени), необходимо предоставить время для обдумывания или  определения 

первоочередности  высказанных идей. 

Например: возможно, кончено, разумеется, наверное, может быть, кажется. 

Задание: 

1. Выписать все вводные слова, относящиеся к чувству уверенности 

(неуверенности) 

2. Составить словосочетание со словом , не имеющего отношение к вводным 

словам 

Вывод делается самими учащимися. 
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Смысл групповой работы заключается в общении, поддержке друг друга. Групповая   

форма обучения имеет три направления : 

- Конкретно- познавательная, которая связана с учебной ситуацией 

- Коммуникативно- развивающая – вырабатываются навыки общения  внутри и за 

пределами группы. 

- Социально-ориентационная, которая воспитывает гражданские качества. 

Вначале учитель вправе  дать 2-3 упражнения на концентрацию внимания: эпиграф к 

уроку, приветствие учителя. 

1. Этап - объединение учащихся в группы. При этом должны соблюдаться 

межличностные отношения и равность по силе. 

2. Этап - организация учебной деятельности учащихся в группе. 

Ступени: 

1. Усвоение учебной задачи. 

2. Процесс поиска ( обсуждение лучшего решения). 

3. Суммирование мнений и подведение итогов групповой работы. 

4. Презентация группового решения. 

5. Только  нестандартная постановка проблемы вынуждает школьников искать 

помощи друг у друга. Обмениваться точками зрения. Так  формируется общее мнение 

группы. 

В обучающей игре «генерация идей» учителем заранее готовятся проблемные 

вопросы по теме. Класс разбивается на группы по вышесказанному принципу. Каждая 

команда получает по 2-3 вопроса, где два вопроса основополагающие, а один- проблемный. 

На своих уроках я стараюсь как можно чаще создавать игровые ситуации. 

Приемлемыми для использования на уроках русского языка я считаю такие игры, как  

«Дотошный ученик», «Биржа знаний», «Ты - мне, я-тебе» «Выучи правила», «Третий  

лишний», «Блиц - опрос» и другие. В процессе игры важно давать  возможность отвечать  и 

слабоуспевающим  учащимся, не умаляя их достоинств. В  такой ситуации  очень уместен 

дифференцированный подход к учащимся по их уровню знаний. К примеру, игра «Биржа 

знаний». В этой игре очень важно  создать атмосферу доброжелательности, доверия, но в то 

же  самое время ученик видит себя  и других в другой, несколько иной обстановке. Здесь 

каждый, опираясь только на свои знания, может заработать  условный  «капитал». Задание 

по трем уровням сложности  заранее готовит  учитель. 

К заданиям первого уровня ставятся следующие требования: эти задания должны 

быть на припоминании  и актуализацию ухе имеющихся усвоенных знаний без их 

видоизменений. Необходимо знание формулировки правил, определений, законов и т.д. Это 

задания, выполняя которые учащиеся самостоятельно приобретают основные опорные 

знания, которые должны получить в результате изучения данной темы. 

К заданиям  второго уровня относятся: задания в измененной ситуации на 

систематизацию и упорядочение ранее изученного  материала, т.е. решение аналогичных 

задач, требующих преобразования полученных знаний. 

В русском языке к такой деятельности приводит изменение места придаточных  

предложений в составе СПП (изменение места вводных слов в предложении) 

К заданиям третьего уровня  относятся: задания познавательно- поискового типа, в 

процессе выполнения которых учащиеся приобретают новые знания. Они связаны с 

выполнением заданий, которые совершенствуют и углубляют ранее усвоенные знания 

Например : 

1.Какие знаки препинания используются в предложениях с вводными словами? 

2.В каком случае в предложении с вводным словом ставится тире? 

3. (проблемный) Составьте предложение с вводным  предложением, при котором 

используются скобки. 
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Проходя через вышесказанные ступени обязательно должны соблюдаться нормы  

поведения в процессе интерактивного обучения : 

- в совместной работе нет  «актеров» и «зрителей», а все участники; 

- каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали не перебивая; 

- следует говорить так, чтобы тебя понимали, говорить по теме, избегая лишней 

информации; 

- если прозвучавшая информация не вполне ясна, задавать вопросы для понимания; 

-критикуются идеи, а не личности; 

- цель совместной деятельности заключается  не в победе, а  в возможности найти  

лучшее решение. 

А учитель должен вести себя как миротворец и внимательный координатор. 

Отличие интерактивного  обучения от традиционного  в пересмотре привычной 

оценки деятельности учителя. Оценивать можно  лишь общую работу группы. 

В последнее время в современной педагогике большое внимание уделяется игровому 

обучению, цель которого личностно- деятельный характер усвоения навыков, умений, 

знаний. Самостоятельная познавательная деятельность направлена на поиск, обработку, 

усвоение учебной информации.(1,с.15) 

Механизмом игрового обучения как составной части интерактивного  обучения, 

являются игровые методы, вовлечение в творческую деятельность. 

На своих уроках провожу такие игры: 

«Эрудит» Раскрыть значение слов 

Милосердие, достоинство, честь, совесть 

Игра «Диктор» Расставь ударение. 

Агент, атлас, договор, каталог, щавель 

Игра «Кто больше?» Подобрать  синонимы 

Грустить, радоваться, пугаться 

Естественным продолжением учебной работы после сообщения учителем новых 

сведений является закрепление их в памяти учащихся.Закрепительная часть  урока таит в 

себе большую опасность превратиться в однообразно повторяющиеся , скучные и трудные 

для учащихся операции  по записи и разбору предложений или даже отдельных слов. 

Важным  фактором достижения высокого  конечного результата каждым учеником 

является рефлексия или  экспресс- метод. Целью которого является не только взаимооценка, 

взаимообучение, но и многократная проработка учебного материала учащимися на уровне 

воспроизведения. Сначала самим учителем, а затем и по желанию детей выбираются 

учащиеся на роль  «информатора», «дополняющего», «критика», «активного зрителя» и 

«наблюдателя»  Задача «информатора» состоит в следующем : нужно, как можно  подробнее 

изложить или воспроизвести прозвучавший на уроке материал. Задача «дополняющего» 

состоит в том, чтобы пропущенные или недосказанные части информации были 

восстановлены.Задача «критика»- обратить общее внимание на неточности или 

неправильные выводы, сделанные  «информатором» или «дополняющим» . «Активные 

зрители» готовят и задают  интересующие их вопросы любому участнику рефлексииОбщие 

выводы и подведение итогов урока делает «наблюдатель» 

«Наблюдатель» также дает характеристику выступлениям «информатора», 

«дополняющего» и «критика».Если в традиционном обучении доминирующая роль 

принадлежала учителю, то теперь активную роль в учебном процессе играет ученик, его не 

учат, он учится. (2,с.25) 

Также можно предложить такие задания (неоконченное предложение) 

Я сегодня на уроке узнал… 

Меня  сегодня удивило… 

Я научился на уроке … 
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В центре внимания учителя- выявление индивидуальных возможностей и интересов 

каждого ученика. Особое значение приобретает приобщение самого ученика к оцениванию 

своих результатов. Оценка из средства наказания за допущенную ошибку превращается в 

средство поощрения успехов, в средство стимуляции ее потребностей и интересов.(3,стр.45) 

Главным компонентом методической системы является цель обучения. Под целью 

обучения и воспитания в педагогической науке принято понимать конечный результат 

формирования личности. 

    Цель современного образования- достижимое развитие тех способностей личности, 

которые нужны ей и обществу для вовлечения ее в социально  ценную активность, для 

обеспечения эффективного  самообразования и самовыражения. (4, стр.65) 

          Внедрение в школьное образование  среднего образования требует от 

педагогических работников добиваться получения учащимися знаний не ниже обязательного  

государственного  стандарта. Однако исследование ученых показывает, что  традиционная 

методика не гарантирует такого результата обучения, т.е для этого она должна 

совершенствоваться до уровня педагогических технологий обучения. Поэтому в настоящее 

время технология образовательных систем, в том числе интерактивная форма обучения, 

стала  новым  перспективным направлением педагогической науки и практики. 

 

Использованная литература : 

1.Маралбаева А.Р. Формирование воспитательной среды с целью развития личности 

ребенка 

2.Пирогова Л.И.Сборник словесных игр по русскому языку и литературе . 

Москва:2002 

3.Республиканский научно-методический журнал «Русский язык в национальной 

школе»  № 5,10, 2011год,  

4. Открытая школа.2007 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ НА 

ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЕМОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  

ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
 

Ӛтеулиева Куляйм Самигулакызы 

 учитель химии и биологии  

СОШ №64 г. Актобе 

  

«Величие человека – в его способности мыслить».  

Б. Паскаль 

 

 Принцип межпредметных связей представляет собой конкретизацию общего 

дидактического и методологического принципа систематичности обучения, важного не 

только для более успешного и прочного усвоения знаний, но и формирования у обучаемых 

особого типа мышления – системного. Через межпредметные связи реализуется такой 

важный момент как процесс интеграции наук в школьном обучении. Для химии основными 

предметами интеграции являются предметы естественного цикла: биология, география, 

физика, экология и др. Установление взаимосвязей со смежными дисциплинами расширяет 

объем опорных знаний, необходимых для понимания и осознанного усвоения программного 

материала по химии. Интеграция с теми предметами, которые кажутся школьникам 

достаточно привлекательными, позволяет успешно повышать интерес к химии и развивать 

мотивацию ее изучения. Механизмом осуществления выступают межпредметные связи, 

которые в комплексе с внутрипредметными связями являются одним из методологически 

важных средств обучения химии и способом ее внедрения в образовательную область 

«Естествознание».  Реализация принципа межпредметности охватывает все этапы учебно-

воспитательного процесса: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, 

организационно-управленческий, результативно-оценочный. Определив цели обучения на 

основе интегративного подхода, необходимо отобрать материал, достаточный для их 

достижения, а затем соответственное этому материалу дидактическое и методическое 

обеспечение, что позволит вовлечь школьников в познавательную деятельность 

интегративного характера. Для проектирования такой системы и воплощения ее в реальный 

процесс нужно выполнить следующие виды работ:  

- проанализировать стандарты общего естественно-научного и химического образования, 

программы и учебники по химии и смежным предметам для выявления целей, задач, общих 

методов познания и возможных сфер интеграции материала на основе межпредметных 

связей;  

- определить принципы отбора межпредметного материала, его место в структуре курса и 

содержании отдельных уроков, а также наиболее подходящие приемы установления 

межпредметных связей в каждом конкретном случае;  

- подобрать, а в случае необходимости создать дидактико-методический комплекс для 

установления межпредметных связей, который может включать межпредметные задания к 

учебным темам и отдельным урокам, приблизительные инструкции, алгоритмы, справочные 

таблицы и схемы, приемы мотивации деятельности учащихся и другие схемы по усмотрению 

учителя;  

- выделить и обосновать методы диагностики, критерии и показатели качества знаний и 

умений учащихся, эффективности методики преподавания и обучения в целом.  

 Межпредметный материал к уроку должен не препятствовать усвоению собственно 

предметнохимического материала, но органично дополнять его и интегрироваться в единую 

систему содержания школьного курса. Исходя из собственного опыта и анализа 

положительных результатов школьной практики, считаю, что установление межпредметных 

связей в курсе химии начального этапа основной школы должно быть нацелено на 
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формирование у школьников прочной и осознанной теоретической базы знаний и способов 

действий как основы для дальнейшего изучения предмета. Учащиеся должны овладеть 

умениями установления межпредметных связей в собственной познавательной деятельности 

(в том числе проблемно-поискового характера) и научиться применять интегрированные 

знания в новых ситуациях. При этом надо отдавать предпочтение межпредметным связям с 

уже приобретенными или параллельно формируемыми знаниями. Наиболее подходящ в этом 

плане материал курсов естествознания, биологии, географии и физики. В старшем звене 

классов установление межпредметных связей должно способствовать расширению 

системных теоретических знаний по предмету, расширению научного кругозора учащихся, 

приобретению опыта построения и применения межпредметных связей при решении 

проблемных задач. Соответственно, в период после начала изучения химии нужно отбирать 

такой межпредметный материал, который поможет школьникам понять взаимосвязь 

природных и искусственных объектов, т.е. осознать единство окружающего мира, увидеть 

перспективу применения имеющихся знаний и умений. Решающая роль в этом также 

принадлежит связям курса химии с предметами естественноматематического цикла.  

 По мере изучения курса химии межпредметная интеграция становится средством 

приобретения предметных знаний и способов действий, их объединения со знаниями 

смежных предметов в единую систему естественно-научных представлений об окружающем 

мире. При этом формированию обобщенных учебных и общепредметных знаний 

способствует вовлечение школьников в процесс раскрытия и установления причинно-

следственных зависимостей, существующих на внутрипредметном и межпредметном уровне. 

Методические приемы реализации межпредметных связей на основе компетентностного 

подхода  

 Учебная задача является формой предъявления учащимся учебного материала, 

требующей от них высокой умственной самостоятельности при ее освоении. Решение 

расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. При решении 

задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются 

навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями. В первую очередь необходимо вооружить учащихся методикой решения, 

которую они могут использовать при решении задач различного рода.  

 Дифференцированный подход может быть отражен через специфику условий и 

способов решения задач. 1) Задачи с алгоритмическим способом решения, когда условия 

задачи достаточны для ее решения. Алгоритмические задачи могут быть как простыми, так и 

составными (несколько последовательных алгоритмических действий, алгоритмы решения 

задач представлены в приложениях). Рассмотрим пример решения задачи в теме: «Щелочные 

металлы». К примеру предлагается учащимся условие задачи: 70 граммов Li реагирует с 

водой. Чему равна масса получившегося гидроксида лития? Разбирается алгоритм решения 

задачи. Теперь пример другой задачи с неизвестным способом решения, когда для решения 

необходимы преобразования условий или привлечение информации из других областей. 

Задачи этого типа ближе всего находятся к понятию «изобретательские задачи» и 

способствуют развитию оригинальности мышления. Эту же задачу с литием можно привести 

с интегрированным содержанием. Так, например: кубик лития с ребром 2 см (ρ=0,53 г/см3 ) 

бросили в воду. Раствор какого вещества получится в результате реакции? Найдите его 

массу. В алгоритм решения задачи добавляется нахождение массы лития через плотность и 

объем. Для учащихся с высоким уровнем мыслительных способностей и нтересна будет 

комплексная задача с неопределенным условием (исследовательская; когда условие и сама 

задача становится выбором самого исследователя). Например задача такого рода: «Через 

растворы, находящиеся в четырех пробирках, пропустили бесцветный газ. В первой 

пробирке сначала выпал черный осадок, который растворился при дальнейшем пропускании 
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газа. Во второй пробирке выпал голубой осадок, который затем растворился с образованием 

синего раствора. В третьей пробирке выпал бурый осадок, в четвертой – белый. К тем же 

исходным растворам был добавлен бесцветный раствор. В первой и в четвертой пробирках 

выпал желтый осадок; во второй – белый, а раствор побурел; в третьей пробирке 

увеличилась интенсивность окраски. Приведите уравнения всех реакций, которые 

происходили в пробирках». Исследовательские задачи в наибольшей полноте соответствует 

идее развития практических знаний.  

 Деятельность учащегося рассматривается по уровням: 1 уровень - не понимает задачи 

и не может их решить. 2 уровень - знает правила и решает алгоритмические задачи. 3 

уровень - знает правила, знаком со стратегиями решения алгоритмических задач, может их 

комбинировать (может решать комплексные задачи). 4 уровень -  может сам ставить и 

формулировать задачи (решает задачи исследовательского типа). Высокую активность и 

самостоятельность учащиеся проявляют при выполнении экспериментальных заданий, где 

вырабатываются умения и навыки работы с приборами, обрабатываются и анализируются 

результаты. Наибольший интерес у учащихся вызывают задачи, позволяющие чередовать 

различные умственные операции, требующие повторения пройденного и постоянного 

привлечения знаний смежных дисциплин.  

 Решение межпредметных учебных проблем вовлекает учащихся в познавательную 

проблемно-интегративную деятельность, направленную на самостоятельный поиск знаний, 

приобретение умений и навыков. Методические приемы: проблемная ситуация, учебно – 

исследовательская ситуация, интегративное задание. Рассмотрим их поподробнее. 

Проблемные ситуации – особая разновидность учебной задачи, заключающей в себе 

противоречие, конфликт, отсутствие необходимых знаний и умений для ее решения. Так, на 

уроке в классе предлагается учащимся следующая учебная проблема: «Почему углерод и 

кремний, принадлежащие одной подгруппе в периодической системе элементов, в природе 

играют разные роли – углерод считают элементом живой природы, а кремний относят к 

царству горных пород и минералов?» Поиск решения под руководством учителя потребует 

от школьников внутрипредметного и межпредметного переноса, синтеза и применения 

знаний об электронном строении и радиусе атома, о типах гибридизации атомных орбиталей, 

об энергии связи как мере ее прочности, о σ- и π-связях, одинарных и кратных связях, об 

аллотропных модификациях углерода и др. В результате школьники придут к заключению о 

том, что уникальную биогенную роль углерода определяет способность его атомов 

образовывать устойчивые цепи и циклы разнообразного состава и строения. Для кремния 

известна только алмазоподобная модификация, а его устойчивые соединения с кратными 

связями еще пока не получены.  

 В зависимости от сложности проблемы, можно выделить уровни овладения 

компетенциями. Уровень овладения компетенцией Деятельность учащихся 1 уровень - 

базовый В ходе решения проблемы учащиеся понимают суть проблемы и могут сделать два 

предложения по ее решению. 2 уровень Учащиеся видят проблему (проблемную ситуацию), 

описывают ее основные характеристики и предлагают способы ее решения. 3 уровень 

Учащиеся должны показать, что в состоянии изучить комплексную проблему и предложить 

способы ее решения. 4 уровень Учащиеся должны построить стратегию использования 

компетенции для решения проблем и показать, что для решения могут использовать 

межпредметные связи. 5 уровень Для решения проблемы создаются группы, учащиеся могут 

управлять группой, т.е занять лидирующую позицию, устанавлиать эффективные 

отношения, чтобы помочь себе и другим. Если результатом образования считать 

«способность действовать, разрешая проблемные ситуации», то логика движения такова: 

усложняются задачи, стоящие перед учеником. Последний из названных приемов имеет 

огромное значение, так как является основой предметного обучения, которое, по оценкам 

последних лет, занимает ведущую позицию в сфере развивающих технологий.  
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 В системе предметного обучения общедидактические приемы всегда работают в 

сочетании с приемами, характерными для конкретной учебной дисциплины. В результате 

такого синтеза возникают комплексные приемы установления межпредметных связей, 

которые соответствуют специфике учебного предмета – специально-предметные приемы. В 

химии к специально-предметным относят нижеследующие способы деятельности:  

 - перенос и применение химических законов и теорий для объяснения 

природных процессов и явлений, сопоставления законов и теорий разных наук. 1. При 

изучении теории электрической диссоциации в химии используются знания по теме 

«Электрический ток» курса физики. Знания по теме «электрический ток» позволяют ответить 

на вопрос: Каков механизм протекания тока в растворах электролитов? 2. Знания по теме 

«Коррозия металлов» помогает ответить на вопрос из области техники: Почему 

алюминиевые листы обшивки морских судов нельзя соединять медными заклепками?  

 - постановка и решение межпредметных экспериментальных и теоретических задач. 1. 

Например, в ходе объяснения процесса растворения можно продемонстрировать растворение 

аммиачной селитры и концентрированной серной кислоты. (В одном случае идет 

охлаждение раствора, в другом – нагревание). Перед опытом задается вопрос: Растворение – 

это процесс физический или химический? По определению – физический, по внешним 

признакам – химический. Почему? 2. В теме «Электролитическая диссоциация» выясняем: 

как будет изменяться электропроводность гидроксида кальция, если через раствор 

пропустить углекислый газ. Постройте график зависимости электропроводности раствора (l) 

от времени пропускания углекислого газа (t).  В школьном обучении важно активно 

использовать разнообразные межпредметные расчетные задачи. Некоторые из наиболее 

распространенных типов - на определение состава минеральных удобрений, сырья и 

материалов, применяемых в производстве; расчеты на составление растворов, используемых 

в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, быту; термохимические и энергетические 

расчеты; расчеты на основании газовых законов; расчеты по электрохимии на распознание 

веществ и их состава на основе качественных реакций. Приведем примеры. 1. При изучении 

темы «Соединения азота» решаем задачи: на полях с люцерной накапливается на каждом 

гектаре 140 кг азота за один вегетационный период, а без люцерны – 20 кг. Определите массу 

азота, накопленного люцерной на поле S = 800га. Какой массе сульфата аммония 

соответствует это количество. 2. Задача экологической тематики: тепловые электростанции 

потребляют 320 т каменного угля в сутки. Среднее содержание серы в угле – 0,5%. 

Определите максимальную возможную массу сернистой кислоты, которая может выпасть с 

дождем в результате суточной работы ТЭС?  

 Перенос и применение предметных и общепредметных приемов практической работы 

для формирования обобщенных исследовательских умений можно привести при объяснении 

приемов обращения с лабораторным штативом на уроках химии, где нужно учесть знания и 

навыки работы, полученных школьниками при изучении курса физики. Обратиться к 

жизненному опыту учащихс можно в теме «Белки как биополимеры», где актуализируются 

знания о процессах, происходящих с куриным белком при варке яиц, что позволит лучше 

усвоить знания о химических свойствах белков. Интегрированный подход в обучении химии 

возможен в постановке межпредметных вопросов и поиске правильных ответов на уроках 

других дисциплин внеестественнонаучного цикла. 1. Для закрепления нового материала по 

окислительно-восстановительным реакциям можно предложить учащимся задание: «О каком 

окислительно-восстановительном процессе говорится в отрывке из стихотворения 

А.Ахматовой? «На рукомойнике моем позеленела медь. Но так играет луч на нем, что весело 

глядеть». Составьте уравнение данной химической реакции и подберите для него 

коэффициенты методом электронного баланса». 2. Этимология различных химических 

терминов. При изучении знаков химических элементов говорится о происхождении названий 

этих элементов (Плутон – в честь бога подземного царства, литий – от греч. (литос) – камень, 

скала, Рутений – от лат. названия России и т.д.); на получение термина «альдегид» пошло 
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арабское слово «алькоголь» - спирт и «дегидрирование» - отщепление водорода, имеющее 

латинские корни; изучая силикатную промышленность, нельзя не упомянуть о 

происхождении керамики, о древнегреческих ремесленниках; при изучении многих веществ, 

мы будем говорить о том времени, где применялись изделия из него. Таким образом, ведется 

работа по развитию ключевых компетенций учащихся на основе межпредметных связей 

курса химии. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ С УЧАЩИМИСЯ 

 НА НОВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

Абирова Калжан Миргазиевна 

учитель русского языка и литературы 

общеобразовательной  средней школы №72 

города Шымкент 

 

Учителя ... должны позиционировать себя в качестве 

«талантливых наблюдателей», постоянно выявляя 

проявления способностей или таланта со стороны 

учеников (EyreandLowe, 2002). 

 
 

Современные дети и молодые люди 21 века должны быть вовлечены в 

более эффективные формы активного и конструктивного обучения, 

обеспечивающего понимание и обретение самостоятельности. 

Обновлѐнное обучение отличается тем, что учитель должен сам находить 

методы преподавания для усвоения предмета,  как для  самого себя, так и для 

учащегося во время всего обучения. Учащийся должен это применить на 

практике в отрезке ограниченного времени, не испытывая при этом каких-либо 

затруднений, учитывать уровень способностей, но и развитиенаправленности 

личности, вовлекать в активный процесс осознания, для каких целей могут 

быть применены те или иные знания. Ведь «необходимым условием 

успешности образовательного процесса является формирование смысловой 

формы обучения - ясное, осознание целей и смыслов учебной деятельности. 

Таким образом, эффективность преподавателя будет состоять из 

дидактического замысла, определенных технологических цепочек действий, 

выстраивающихся структурно, в соответствии с мотивационно-целевыми 

установками, имеющими формы планируемых и ожидаемых результатов. 

 

Получил возможность действовать, говорить  свободно 

Обрел опытобщаться, взаимодействовать 

 Усвоил  знания на отлично- работать, выявлять себя 

Дополнилпробелы, освоил, приобрел знания 

 

Эти  основные, четыре направления  помогают не только думать, но и 

действовать,  попытками поиска под умелой рукой и через  тонкое понимание, 

и сердце  учителя,  ребенок обретает чувство уверенности, становится на глазах 

товарищей знающим, смелым человеком. У него в одну секунду  пробуждается 

мысль «Я открыл в себе пустое  пространство, которое  могу заполнить опытом, 

приобретенного сегодня и завтра.  Открывается  желание искать, работать и 

моделировать все возможные умения и навыки».  Ребенок, получивший 
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свободу действий под наблюдением учителя, работает без стеснения и без 

оглядки, выполняет уверенно; заполняет таблицы, создаѐт  сложные 

графические фигуры и схемы. 

 

 
 

Первый этап работы научить шифровать слова. Второй этап 

расшифровать слова. Третий этап научить читать по цифрам слова  и  знать, о 

чѐм говориться. Мыслить критически,  как по вертикальному столбику, так и по 

горизонтали.  Это помогает быстрее мыслить и ориентироваться, находить 

варианты, где бы этот алфавит не находился: на обратной стороне титульного 

листа тетради или в книжке, но и порой заглядывают в телефон, чтобы найти 

подходящую цифру к букве. Я наблюдаю, как они выходят из положения и 
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все должны быть задействованы в процессе быстрого реагирования, а значит 

уметь ориентироваться  на бумаге, работать с книгой,сдоской,извлекать 

информацию из постеров,что развешенына стене. 

Большой и кропотливый труд с ребѐнком, даѐт результаты. Дети 

используют все ресурсы полученные раннее. Счастье и удовлетворение 

чувствуют дети тогда, когда они себя реализовывают полностью, вкладывают 

все свои усилия и желание проявить себя в креативной форме исполнения. 

Положительные эмоции развивают в ребѐнке патенциал дальнейщих действий, 

который растѐт с идеями и желанием творить необычное. Помогает выбрать 

направление, с которого просто так неуйти, потому что умение вырабатывает в 

человеке самостоятельность и ответственность.  

 

 
 

Достигнув этой цели, можно будет говорить о культурном и духовном 

развитии.  

Нужно отметить, что от такой непрерывной деятельности учитель просто 

выгарает профессионально и ему необходима психологическая поддержка, 

такая же как и любому человеку. Необходимы спонсоры для продвижения 

творческой работы с детьми, но если их нет, то мы сами становимся ими, того 

незамечая. Помогаем друг другу выйти из неразрешимой ситуции и давления со 



 
 

61 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРИЯ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

стороны, а их много. Берѐмся за всѐ, незная того, что сможем или нет, пробуем, 

делаем и создаѐм. Хочу поделиться с тем, как мы сами учителя поднимаем свои 

приоритеты, патенциал, самоуважение к самому себе, вдохновляя друг друга 

хорошими  

 

 
 

ощущениями  «Мы самые лучшие и прекрасные люди на этом белом свете!»Все 

своими руками, общим желанием сделать нашу жизнь чуть красивее и 

прекрасней. Учитель это фантазѐр, дизайнер, мастер на все руки. За что нас 

любят и уважают. Самая дорогая плата за хороший труд - это благодарность и 

любовь детей, а главное доверие. 

Литература: 

 

1. Гасанова Р.Р. МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

МОТИВАЦИОННЫХ ОСНОВАНИЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 5. – С. 

41-45; 

URL: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11662 (дата обращения: 

29.03.2018). 

2. Новые подходы в обучении и преподавании. Истлеу Мария Закаровна 
учитель русского языка и литературы. Январцевская средняя 

общеобразовательная школа. Зеленовский район, ЗКО, Казахстан. 
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  Дильдабаева Эльмира Абдикеримовна 
Ақмола облысы, Кӛкшетау қаласы  

№2 орта мектеп-лицейінің  

қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі 
 

Қазақ тілінен сабақ жоспары 

 
Пәні: Қазақ 

тіліСынып: 7      

Мҧғалімнің аты-жӛні: Дильдабаева Эльмира Абдикеримовна 

Кӛкшетау қаласы №2 орта мектеп-лицейі 

Кҥні: Қатысқандар саны:                 Қатыспағандар саны: 

Бӛлім: Жеңіс кҥні.Ҧлы ерлікке тағзым. Оқшау сӛздердің тҥрлері.Оқшау 

сӛздерің қызметі. 

Сабақ тақырыбы 7.9.3.4.Қазақтың батыр қыздары.  

Осы сабақта 

қолжеткізілетін 

оқумақсаттары(оқу 

бағдарламасына 

сілтеме)  

7.Т/А4. Мәтін тақырыбы,сӛйлеушінің дауыс ырғағы мен сӛйлеу мәнері 

арқылы негізгі ойды анықтау. 

7.Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сӛздер мен 

сӛз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып,жинақы мәтін 

жазу.  

Сабақтың мақсаты  Мәтіннен негізгі ойды анықтайды. Тірек сӛздер мен сӛз тіркестерін 

табады. Синонимдік қатармен алмастырып,жинақы мәтін жасайды. 

Бағалау критерийі   Дауыс ырғағы мен сӛйлеу мәнері арқылы мәтіннің тақырыбын,негізгі 

ойын анықтайды. 

Тірек сӛздер мен сӛз тіркестерін синонимдік қатармен  жинақтайды. 

Жинақы мәтін жазады.                                                  

Ойлау 

дағдыларыныңдең

гейлері 

Ората, жоғары. (қолдану, талдау) 

 

Қҧндылықтарға 

баулу  

 6.Тарихтың,мәдениет пен тілдің біртҧтастығы 

Пәнаралық  

байланыс 
Тарих, әдебиет. 

Тақырып бойынша    

алдыңғы  білім 
Ҧлы Жеңіс және қазақтың батыр қыздарының ӛмірі туралы тарихи 

деректерментаныс.Әлия мен Мәншҥк Хиуаз туралы ақпараттанған 

мәліметтерді тҥсінеді,біледі. 

Жоспар 

Сабақтың 

жоспарланған 

кекезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері 

 
Ресурстар 
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Ҧйымдастыру           

кезеңі  

Сабақтың 

басы 

5мин 

Психологиялық ахуал: 

Тренинг  «Сиқырлы қобдиша» әдісі                

Шарты:  Қобдишадан әр қатысушы кезекпен бір 

сыйлықты таңдап алып,ішінде жазылған сӛзді лайықты 

деп санаған адамға сыйлайды.(Сыйлықтар-қағазға 

жазылған адамгершілік қасиеттер туралы) 

«Stop-кадр» әдісі 

Шарты: Бейнефильмнің бір сәтімен (кадр) жҧмыс. 

Кадрды экранда тоқтатып қойып, сҧрақтар қою арқылы 

оқушыларды топқа бӛлу. 

I     топ  «Қайсар» 

II     топ  «Ержҥрек» 

III    топ   «Батыр» 

 

«Қызығушылығын ояту» 

С. 

«Қҧпия зат» әдісі 

1-тапсырма 

Жетек сҧрақтарға жауап беріңдер? 

1.Қазақтың батыр қыздары мен олардың ерлік істері 

туралы не білесіңдер? 

2.Суреттегі заттар қазақтың батыр қыздарының 

қайсысына тиесілі екенін анықтаңдар? 

3.Олардың ерліктерін еліміз қалай қҧрметтейді?  

 

ҚБ.«Бір ауыз сӛз»әдісі 

Шарты: Ӛзін-ӛзі бағалайды. 

 

 

 

 
    Google 

 
https://www.y
outube.com/ 
watch?v=fWZ4fA0M
1r4 
 

 
АКТ.          16-

кҥн 

ҥлестірмелі 

материал 

 
 

 
 

 
 

 
    Google 

 
 
 

Сабақтың ортасы   

22 мин        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тыңдалым тапсырмасы 

Ж. 

«Данышпан ҥкілер» 
2-тапсырма 

Мәтінді тыңдап,сӛйлеушінің дауыс ырғағы мен сӛйлеу 

мәнері арқылы негізгі ойды анықта. Ӛз пікіріңді  

дәлелде. 

ҚБ.«Бағдаршам»әдісі 

Ӛзін-ӛзі бағалайды. 
 

ЖЖ. 

«Жҧппен жҧмыс» әдісі 
3-тапсырма 

Мәтінді оқы.Мәтіннен тірек сӛздер мен сӛз тіркестерін 

тауып,синонимдік қатармен ауыстырып,диалог 

қҧрастырыңдар. 

ҚБ. «Бас бармақ»әдісі 

Бірін-бірі бағалайды. 

 

Ж. 

«Кластер»әдісі 

4-тапсырма 

«Қазақтың батыр қыздары» тақырыбына кластер 

 

https://www.m

etod-

kopilka.ru/zha

a-dis-tsilder-

75559.html 

 

Google 
 

13 кҥн 190 б. 

2 ҥлес. м. 

 

7-сынып 

оқулық.156 б. 

6-тапсырма. 

 

 
Google 

https://www.m

etod-

kopilka.ru/zha

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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    Сергіту сәті 
           2 мин       
 
Сабақтың соңы 
5мин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Бағалау 

           2 мин 
 
 
 
 
 
 
       Рефлексия 

            3мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ҥй  жҧмысы 

           1 мин 

қҧрып,оқшау сӛздердің тҥрлерін қолдана 

отырып,жинақы мәтін жазыңыз. 

ҚБ.«Екі жҧлдыз, бір тілек»әдісі 

Топтар ӛзара топтық жҧмысты бағалайды. 

 

«Кӛңілді кҥн» әні 

 

ТЖ. 

 «Ойлан-жҧптас-бӛліс»әдісі 

Шарты:Берілген тапсырма  бойынша әрбір оқушы жеке 

жҧмыс жасау арқылы ӛз ойын қорытып, жҧп болып 

пікірлерімен бӛліседі, бҧл бҥкіл топтық талқылауға 

ҧласады. 

5-тапсырма 

Бейнеролик бойынша қазақ елінің Ҧлы Жеңіске қосқан 

ҥлесіне дәлелдер келтіріңіздер. 

ҚБ.«Ҥш сӛз» әдісі 

Ӛзара бағалау. 

Шарты:Оқушылар ӛздері жаңа ғана ҥйренген нәрсені 

қорытады. 

 

Дескриптор 
        -Мәтіннен негізгі ойды анықтайды,ӛз пікірін 

дәлелдеді. 

       -  Мәтіннен тірек сӛздер мен сӛз тіркесін анықтады.               

        - Синонимдік қатармен ауыстырып, диалог 

қҧрастырды. 

 - Оқшау сӛздердің тҥрлерін қолданды,жинақы мәтін 

жазды. 

 
Оқушы 

ның 

Аты-жӛні 

     

      
      
      
      
      
      

 
Кері байланыс 

«Бес саусақ» әдісі 

Тапсырма 

Сҧрақтарға жауап жаз.  

Бас бармақ – басты мәселе. 

Балаң ҥйрек – бірлесу. 

Ортан терек – ойлану.  

Шылдыр шҥмек – шынайылық. 

Кішкентай бӛбек – кӛңіл кҥй ахуалы.  

. 

Тапсырма   «Ерлік-елге ӛнеге»тақырыбына мақал-

мәтелдер жаттау 

a-dis-tsilder-

75559.html 
 
 

YouTube 
 

https://www.m

etod-

kopilka.ru/zha

a-dis-tsilder-

75559.html 
 
 
 

YouTube 
 

 Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Google 

  7-сынып 

   оқулығы  

    157 бет 

10-тапсырма 
 

Мақал-

мәтелдер 

жинағы. 
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САБАҚ: 

 

Мектеп: Кӛкшетау қаласы, №2 орта мектеп лицейі. 

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні: Казбекова Н.С. 

Сынып: 6 «Ә» Қатысқан оқушылар саны: 21 Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Сҧлтанмахмҧт Торайғыров«Шәкірт ойы» ӛлеңі 

 

Осы сабақ  арқылы жҥзеге асатын 

оқу мақсаттары 

Т/Ж 2 Әдеби шығармада кӛтерілген әлеуметтік-қоғамдық  мәселені 

идеясы арқылы тҥсіндіру. 

 

Сабақтың мақсаттары 1. Тыңдалған мәтіннен ӛлең жолдарына негіз болып тҧрған сӛздерді 

анықтау арқылы мазмҧнын меңгеру. 

2. Екі ӛлеңді салыстыру арқылы идеясын ашу 

3. Жетекші сҧрақ пен тірек сӛздер бойынша ӛлеңдегі әлеуметтік-

қоғамдық мәселені идеясы арқылы тҥсіну. 

4.  

Ойлау дағдыларының  деңгейі Білу, тҥсіну, қолдану. 

 

Бағалау  критерийлері 1.Ӛлеңнің мазмҧнын меңгереді 

2.Ӛлеңнің идеясын ашады 

3.Ӛлеңдегі әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы 

тҥсіндіреді. 

 

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: қараңғылықтың  кегіне, мҧздаған 

елдің жҥрегі, надандық теңізі сӛздерінің мағынасын талдау, жазба 

жҧмысында тҥсініп қолданады. Әдеби шығармада кӛтерілген негізгі 

мәселені мәтіннің идеясы арқылы тҥсінеді. 

 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер:қараңғылық,кҥн 

болу,мҧздаған ел. 

 

Мәтінді қҧрастыру ҥшін қолданылатын тіркестер: 

шәкірт арманы,халық қамы, надандықты жою, біліммен жол табу. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Шәкірттің кҥн болудағы мақсаты не? 

2. Ӛлеңдегі қараңғылық нені білдіреді? 

3. Қазақ аспанында кҥн болу дегенді қалай тҥсінесің? 

 

Қҧндылықтар Ӛмір бойы білім алу, мақсатқа жету, алға ҧмтылу. 

 

Пәнаралық байланыс Қазақ тілі.  Тура және ауыспалы мағынадағы сӛздер. 5-сынып. 

 

Осыған дейін меңгерілген білім «Шығамын тірі болсам адам болып» екі ӛлеңді салыстыру 

 

Жоспар 

 

Жоспарланған уақыт  Дереккӛздер 
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Сабақтың басы 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой шақыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың тақырыбы мен мақсатын таныстыру. 

Сҧлтанмахмҧт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» 

ӛлеңі. 

Сабақтың мақсаты: әдеби шығармада кӛтерілген 

әлеуметтік-қоғамдық  мәселені идеясы арқылы 

тҥсіндіру. 

 

Оқушылар тӛрт тапқа бӛлінеді. 

1-тапсырма. «Ойлан, жұптас, бӛліс» әдісі. 

Берілгені: Тыңдалған мәтіннен ӛлең жолдарына 

негіз болып тұрған сӛздерді табыңыздар. 

 

 

Таңдаған сӛздеріңді қандай сӛздермен алмастырар 

едің.Тура және ауыспалы мағынасына сипаттама 

беріңіздер. 

 

Дескриптор: 

-Ӛлең жолдарына негіз болып тҧрған сӛздерді 

табады; 

-Таңдаған сӛздердің баламасын табады; 

-Тура және ауыспалы мағынасын анықтайды. 

 

Топаралық тексеру жҥргізіледі. 

Қ.б: «Шырша» әдісі 

«Жасыл»  тапсырма толық орындалған 

«Сары»  тапсырма ішінара орындалған 

«Қызыл» тапсырма орындауда қиналады. 

 

 

Жалпы сынып 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кҥн бейнесіне назар 

аудартамын. 

https//www.google.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-сынып 

Қазақ әдебиеті 

оқулығы. 

Арман  ПВ баспасы. 

2018 жыл. 

 

Аудиоматериал 

қолдану 

https//bilimland.kz/ 

 

Жеке жҧмыс 

 

 

 

 

 

Топтық жҧмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шәкірт 

ойы 
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Сабақтың ортасы 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - тапсырма. «Гомотетиялық әдіс» 

Берілгені: Сҧлтанмахмҧт Торайғыровтың «Шәкірт 

ойы»ӛлеңі мен «Шығамын тірі болсам адам болып» 

ӛлеңін салыстырыңыздар. 

 

тапсырма «Шығамын 

тірі болсам 

адам болып» 

«Шәкірт 

ойы» 

 

Ӛлең 

тақырыбы 

  

Кӛтерген 

мәселесі 

  

Идеясы 

 

  

 

Дескриптор: 

- ӛлең тақырыбын жазады, 

-кӛтерген мәселесін табады, 

-идеясын анықтап, салыстырады. 

 

 

Қ.б «Бағалау парағы +,- » арқылы топтар бір-

бірін ӛзара бағалайды. 

 

Топтар Ӛлеңге 

тақырып 

қояды 

Кӛтерілген 

мәселені 

ашады 

Идеясын 

табады 

    

    

    

    

 

 

3-тапсырма. 

«Жанрларды тҥрлендіру» әдісі 

Берілгені: Жетекші сҧрақ пен тірек сӛздер арқылы 

ӛлеңдегі әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықта, 

қарасӛзбен тҥрлендіріп жазыңыз. 

 

Тірек сӛздер: 

шәкірт арманы, халық қамы, надандықты жою, 

біліммен жол табу. 

 

Жетекші сҧрақтар: 

1. Шәкірттің кҥн болудағы мақсаты не? 

2. Ӛлеңдегі қараңғылық нені білдіреді? 

3. Қазақ аспанында кҥн болу дегенді қалай 

тҥсінесің? 

 

Дескриптор: 

- тірек сӛздерді қолданады, 

-жетекші сҧрақ арқылы мәселені анықтайды, 

-ӛлеңді қарасӛзбен тҥрлендіреді. 

 

Қ.б«Шаршы» әдісі арқылы жҧптар 

 

Топтық жҧмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке жҧмыс 
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8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӛзарабағалайды 

«жасыл шаршы» - керемет 

«сары шаршы» -  жақсы 

«қызыл шарщы» - тырыс 

 

4-тапсырма«Қарама-қайшы элементтер» әдісі 

Берілгені:ӛлеңдегі шәкірт ойы мен қазіргі шәкірт 

ойының ҧқсастығы мен ерекшелігін анықтаңыз. 

Ӛлеңдегі 

шәкірт ой 

ерекшелігі 

ҧқсастығы Қазіргі 

шәкірт ой 

ерекшелігі 

   

   

   

Дескриптор: 

-ерекшелігін анықтайды, 

-ҧқсастығын жинақтайды. 

Қ.б «Ҥш саусақ» әдісі арқылы топтар ӛзара  

бағалайды. 

1.Бас бармақ – жақсы тҥсіндім. 

2.Балаң ҥйрек – ҧсынысым бар. 

3.Кішкентай бӛбек – онша тҥсінбедім. 

 

 

 

 

 

Топтық жҧмыс 

 

 

 

 

 

 

 

https//www.google.ru/ 

Сабақтың соңы 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс: 

«Аяқталмаған сӛйлем» 

Мен ... тҥсіндім. 

Мен ...ҥйрендім. 

Мені... таң қалдырды. 

Сабақтағы...маған ӛмірде қажет. 

Жалпы жҧмыс 

 

Қосымша ақпарат 

Дифференциация – Сіз оқушыларға 

кӛбірек қолдау кӛрсету ҥшін не істейсіз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

тапсырма беруді кӛздеп отырсыз? 

Бағалау – Оқушылардың 

ақпаратты қаншалықты 

меңгергенін қалай 

тексересіз? 

. 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік ережелері 

АКТ-мен байланыс  

Қҧндылықтармен байланыс 

(тәрбиелік элемент) 

 

 

Оқушылар бір-бірін қолдау мақсатында  

тапсырмаларды топта бірлесіп орындайды, 

бірте-бірте жеке жҧмыс жасауларын 

қамтамасыз етемін. Әлеуметтік мәселені 

анықтай алатын қабілетімен ерекшеленетін 

оқушыларды жинақталған топтарға 

кӛшбасшылық етуге бағыттаймын. 

«Ойлан, жҧптас, бӛліс» 

әдісі,«Гомотетиялық әдіс», 

«Жанрларды тҥрлендіру» 

әдісі, «Қарама-қайшы 

элементтер» әдістері  кезінде 

топтар бірін-бірі 

бағалайды.Бҧл бағалау 

ҥдерісінде оқушылар бір-

бірінің жауаптарын 

қарап,тҥзетіп, қалыптасуына 

мҥмкіндік жасайды. 

Пәнаралық байланыста қазақ 

тіліндегі  сӛздердің ауыспалы 

мағынасын ашуы мәтін 

мазмҧнын тҥсіну ҥшін 

қолданылады. 

АКТ-мен байланыс болады, 

оқушылар интернеттен 

алынған аудиоматериал 

тыңдайды. 

Сабақта оқушылардың  

әлеуметтік мәселені 

жақсартуда, халықтың ӛмір 

сҥру сапасын кӛтеруде, 

дамыған елмен теңелуде  ӛмір 



 
 

69 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРИЯ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

бойы білім алуға ынтасын 

дамытамын. 

Ойлану 

1.Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жҥзеге 

асырымды болды ма? 

 

 

2.Бҥгін оқушылар нені ҥйренді? 

 

 

 

3.Сыныптағы оқу атмосферасы  қандай 

болды? 

 

4.Дифференциацияны жҥзеге асыру 

қолымнан келді ме? 

5.Мен жоспарланғануақытымды ҧстандым 

ба? 

6.Мен жоспарыма қандай ӛзгерістер енгіздім 

және неліктен? 

 

1.Сабақ мақсатынсабақ барысында жҥзеге асыра аламын деп 

ойлаймын. Оқушылар сабақта әлеуметтік мәселені тҥсінеді, 

салыстырады, анықтайды. 

 

2.Оқушылар сабақта мәтіннен ой жинақтайды, негізгі 

мәселені анықтайды, ой тҥйеді. 

 

 

3.Оқушылар топтық жҧмыста бір-біріне сенім артады, бір-

бірінен сӛз  мағынасын,  мәтін мазмҧнын тҥсінуге  кӛмек 

алады. 

 

4.Топтық тапсырмада оқушылардың біртҧтас жҧмыс 

жасауына кӛңіл бӛлемін. Тапсырма барлық топқа ортақ 

беріледі.Ӛзара бағалауда жетістігін саралауға мҥмкіндік 

алады. 

 

5.Жоспарланған уақытты ҧстану ҥшін тапсырмалардың 

бӛлінген уақытта аяқталуын ҥнемі назарда ҧстаймын. 

«Жанрларды тҥрлендіру» әдісіне арналған жҧмысқа 8 минут 

беріледі. Тірек сӛз бен жетекші сҧрақ  берілгендіктен оқушы 

жазба жҧмысты бірден орындауға кіріседі. Қалыптастырушы 

бағалауға ҥлгереді. 

6. Қалыптастырушы бағалауда критерийлердің  

айқындылығын кӛрсету ҥшін ӛзгерістер енгіздім. 

Жалпы баға 

 

Сәтті ӛткен екі нәрсені атап кӛрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)? 

1.Аудиоматериал тыңдату арқылы оқушылардың назарын мәтін мазмҧнына аударамын. 

2. «Жанрларды тҥрлендіру» әдісі әр оқушының сабақ мақсатына жету мҥмкіндігіне, қажеттіліктерін 

анықтауға мҥмкіндік береді. 

 

Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы ӛтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және оқытуға 

қатысты)? 

1.Ҧйқас тҥрлеріне сәйкес ӛлең шығару жҧмысын енгізер едім. 

2. Бҥгінгі ӛмірдің қоғамдық-әлеуметтік мәселесін енгізер едім. 

 

Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма дайындалу ҥшін 

қажет болуы мҥмкін қандай ақпарат алдым? 

 

Келесі сабағымда оқушылар әдеби эссе жазған уақытта бҥгінгі сабақта жасаған ой-тҧжырымдарын, 

кӛқарастары мен пікірлерін ҧтымды қолдана алады деп ойлаймын. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ 

КАДРЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫНЫҢ БІЛІМ 

БЕРУДЕГІ ТИІМДІЛІГІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ергали Ултуар Ергалиевна 

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы 

"Ш.Уәлиханов атындағы орта  

мектеп-мектепке дейінгі  

шағын орталығымен" КММ 

тарих пәні мұғалімі 

 

 

ҚР алғашқы Президенті Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты Бағдарламалық мақаласында атап кӛрсеткендей, «табысты 

болудың ең іргелі басты факторы білім екенін әрқайсысымыз терең тҥсінуіміз 

керек… Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде білімді бәрінен биік қоятын ҧлт қана 

табысқа жетеді». Бҧл жерде әңгіме еліміздің болашағы туралы. Оның ертеңі – 

жас ҧрпақтың қолында. Бҥгінгі жас ҧрпақ, болашақ маман Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында кӛрсетілген міндеттер 

бойынша: «Ҧлттық және жалпы адамзаттық қҧндылықтарды игеріп, ғылым мен 

практика жетістіктеріне негізделген білім алулары керек». Ендеше, біздің 

ҧстаздарымыз оқытудың жаңа технологияларын енгізіп, білім беруді 

ақпараттандырып, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу 

арқылы оқытуды сауатты, сапалы жҥзеге асырып, мамандардың кәсіби 

қҧзіреттілігін қалыптастырғанда ғана қоғамымыздың дамуына елеулі ҥлес қоса 

алады. Бҧл істердің барлығын жҥзеге асыратын еліміздің ҧстаздар қауымы. 

Ендеше, бҥгінгі ҧстаздар қауымына қойылатын талап та жоғары болмақ. Олар 

жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан мағлҧматы бар, ҥнемі шығармашылық 

ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке кӛзқарасы бар, соны қорғай 

білетін жігерлі тҧлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, кӛп оқитын, 

кӛп тоқитын, білімін кҥнделікті ісіне шебер қолдана білетін, ӛзінің оқушысын 

ӛз бетінше білім алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы керек. Бҧл ӛмір 

талабы. Ҧстазда ҧйымдастырушылық, қҧрылымдылық, бейімділік, 

сараптамалық қабілеттердің де болуы шарт. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді 

қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті 

қарымқатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жҥзеге асыру 

ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді курс барысында ҧғындық. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 

берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған оқу бағдарламасы Джером 

Брунердің «Білім беру ҥдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық 

теорияға негізделеді. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды, 
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сабақтарды қҧрастыру барысында кӛз жеткіздік. Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі 

ӛзгеріске ҧшырап, критериалды бағалау жҥйесіне ӛтеді. Критериалды бағалау 

кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен ӛлшенеді.  

Бҥгінгі таңда Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ, Кербҧлақ, Іле 

ауданы, Сарқант, Жамбыл, Алакӛл, Қаратал, Ескелді, Кеген, Райымбек, Текелі, 

Қарасай, Талғар аудандарынан және Талдықорған қаласынан келген жоғарғы 

білімді ҧстаздар қауімі Талдықорған қаласында «М.Жҧмабаев атындағы 

№19 орта-мектеп-гимназия мектепке дейінгі шағын орталығымен» 

мемлекеттік мекемесінде 12-БЖ-63-19 тобы білімдерімізді арттырып 

жатырмыз. «Дҥниежҥзі тарихы» және «Қҧқық негіздері» пәндері бойынша 

педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы 

атты курста биылғы жылдың қыркҥйек айына арнап қысқа мерзімді жоспардың 

жасалуы және  жаңартылған білім беру мазмҧны бойынша сабақта 

қолданылатын әдіс тәсілдерді қалай пайдалануға болады деген ойларымызды 

ортаға салып, оқушыларға жаңа тақырыпты жақсы меңгеруіне қолайлысын 

саралап қолданысқа енгіземіз. Бҧл әдіс тәсілдеріміздің дҧрыс жасалған ба? 

Оқушыға тиімді ма? деген сҧрақтарымызға бҥгінгі таңдағы - білімді де білікті 

тренеріміз Досаева Нҧрфазила ханымнан жауап тауып отырдық. Нҧрфазила 

ханым бізге оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланатыны 

жайлы: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалаудың қай кезде қалай 

алынатындығы жайлы толық тҥсінік беріп білімімізді арттырып отырды. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау баланың жан-жақты 

ізденуіне ынталандырады. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың 

ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналасуға ықыласын туғызады. Кеңестік 

заманнан қалған бес балдық бағалау жҥйесі жойылды. Қалыптастырушы 

бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥрдісінің ажырамас бӛлігі болып табылады 

және тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз 

жҥргізіле отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз етеді және балл немесе баға қоймастан оқу ҥрдісін тҥзетіп отыруға 

мҥмкіндк береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бӛлімдерін (ортақ 

тақырыптарын және белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім 

деңгейі) аяқтаған оқушының ҥлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және 

баға қою арқылы ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау 

барлық пәндер бойынша қолданылады. Критериалды бағалау жҥйесі 

Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады. Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің 

берілу жайы да ӛзгеше. Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік дағдысын: 

тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бҧл тӛрт 

дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-

бірімен тығыз байланысты. Айталық, қарапайымнан кҥрделіге қарай шиыршық 

бойымен дамып, ӛрлей тҥскені жай ауызекі тілде ғана ойын жеткізуден, кҥрделі 

мәтіндер қҧра білу дағдылары шыңдалып, тілдік қҧзыреттіліктері шыңдала 

тҥседі. Бҥкіл әлемде білім беру жҥйелерінің келешек ҧрпаққа қандай білім 
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беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ 

ғасырда табысты болу ҥшін нені оқыту керек?» және «Оқытудың тиімді 

әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. Бҧл сауалдар оқу 

бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жҥзеге асыруда пайдаланылатын 

педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды жаһандану, 

сондай-ақ, ҧлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі уақытта 

экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық 

бәсекелестік артты. Білім беру жҥйесін жаңартуға арналған бҧл экономикалық 

дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда басқа да негіздер бар: 

байланысқа бейімділікті арттыру, әлеуметтік ӛзгерістер, ауа райының 

ӛзгеруімен байланысты мәселелер, бҥкіл әлемдегі халықтың қарқынды ӛсуі, 

заманауи әлеммен ӛзара табысты байланысу ҥшін қажетті және келешек кҥннің 

әлемімен ӛзара байланысу ҥшін қажетті дағдыларды қазіргі таңдағы мектеп 

жасӛспірімдері талап ететін шектеулі ресурстарға деген сҧраныстың ӛсуі. 

Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті 

мамандар ҧсыну маңызды. Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін 

мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейінежеткізу 

керек. Мектеп бітіруші тҥлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге 

тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, ӛзіндік ізденіс пен 

ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап кӛрсеткеніндей, 

қазіргі таңда елімізде жаппай білім беру мазмҧны жаңартылуда. Жаңартылған 

бағдарлама бойынша әлемдік білім беру жҥйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай 

білім алушыны баулу, қоғамнан ӛз орнын таба білетіндей сапалы маман 

болуына бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін біздің елімізде жалпы білім 

беретін мектептерде білім алушылар кҥтілетін нәтижеге кӛз жеткізбей, тҥрлі 

әсер етуші факторлар ықпалымен мамандық таңдап, ақыр соңында сол оқыған 

мамандықтары бойынша жҧмысқа тартыла алмай отырғаны бәрімізге белгілі. 

Орта білім мазмҧнын жаңарту аясында әзірленген оқу бағдарламалары 

оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа ӛтуі кезінде білімі мен дағдылары 

қайталанып тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған оқу 

бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу ҥдерісінің алға ілгерілеуі айқан кӛрінуі 

ҥшін, оқу мақсаттары ӛзара тоғысқан бӛліктер мен бағыттарға біріктірілген. 

Айталық, қарапайымнан кҥрделіге қарай шиыршық бойымен ӛрлей тҥскені жай 

эссе жазудан әңгіме тіпті повесть жаза алатындай дағдыға ие болып, тілдік 

қҧзыреттіліктері шыңдала тҥседі. Мҧғалімдердің пайдаланатын оқыту әдісі 

оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз ету ҥшін 

маңызды. Осы орайда жаңа бағдарламаны меңгеру барысында ерекше есте 

қалған мына әдіс-тәсілдер сабақтың тиімді ӛтуіне, оқушы бойында қажетті 4 

дағдыны (тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) қалыптастыруға ықпал 

ететіні сӛзсіз: «Қабырғадағы роль», «Ыстық орындық», «Тҧжырымдылық 

карта»,  «Маңыздылық аймағы», графикалық органайзерлер – «Дара 

диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая картасы», «Стоп кадр» т.б. 

Мҧғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. 

Педагогикалық әдістерді жетілдірмей тҧрып, оқу бағдарламасын ӛзгерту білім 
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беру стандарттарына қатысты реформалау шараларының мҥмкіндіктерін және 

нәтижелілігін тӛмендетеді. Жаңартылған бағдарлама бойынша әр мҧғалім 

тӛмендегідей нәтижелерге қол жеткіздік: 

• жаңартылған оқу бағдарламасының қҧрылымына; 

• жаңартылған оқу бағдарламасының мазмҧны мен жҥйесіне; 

• оқу бағдарламасының және оны іске асырумен байланысты 

қҧжаттамалардың мақсаты мен рәсімделуіне; 

• білім беру бағдарламасын іске асыруға кӛмектесетін тиісті 

педагогикалық тәсілдерді меңгеруге. 

Біліктілікті арттыру курсы соңында әр мҧғалім жаңартылған бағдарлама 

бойынша мазмҧн мен жҥйелілікті, білім беру бағдарламасын іске асыруға 

кӛмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын нәтижелерге қол 

жеткізді. «Адамның кӛңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ӛзі де адамға 

мейірленіп, тезірек қолға тҥседі. Ғаламдық деңгейде ӛркениет атаулысы – білім 

мен ғылымға арқа сҥйей бастағанын дҥйім жҧртқа алғашқылар қатарында айту, 

жадында жаттатқызу – халқымыздың аяулы перзенттерінің бірі – ҧлы Абайға 

бҧйырғаны әрі заңдылық, әрі қажеттілік болатын. Қорыта келе, Міржақып 

Дулатовтың «Жалғыз сҥйеніш, жалғыз ҥміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, 

жҧрттығымызды сақтасақ та, дҥниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана 

оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жҧлдыз – оқу. 

Надан жҧрттың кҥні – қараң, келешегі – тҧман». Ӛркениетті дамудың ӛзегі 

білім, ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Кезінде ҧлт ҧстазы 

Ахмет Байтҧрсынҧлы: «Мҧғалім қандай болса, мектеп һәм сондай болмақшы, 

яғни ҧстаз білімді болса, ол мектептен балалар кӛбірек білім алып шыкпақшы. 

Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан 

хабардар, жақсы оқыта білетін ҧстаз» – деп айтқан болатын XXI ғасыр – ғылым 

ғасыры. Мақсатты білім беру – тҧлға дамуын жҥзеге асыратын мәселе. Ал осы 

жалпы еуропалық стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тҧлғаның жан-жақты 

дамуына әкелетін бірден-бір жол! Ҧстаздардың шығармашылық қабілеті, 

жаңашылдық әрекеттері, біліктілігі, физиологиялық және психикалық сапасы, 

педагогикалық кәсіптік біліммен сәйкестенеді. Бҧл педагогикалық бағытта 

оқытушы мен оқушының ӛзара ықпалы, ӛзара дамуда, ынтымақтастықтан 

теңгермешілікке, дамудың жоғарғы деңгейіне жетуде мәні зор. 
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Макулбекова Шолпан Карибаевна 

ШҚО Үржар ауданы,  Бақты ауылы 

«Б.Сахариев атындағы Бақты орта  

мектеп-бақша»  КММ 

бастауыш сынып мұғалімі  

 

Қысқа мерзімді жоспар. 

Пәні: Жаратылыстану 

Мектеп: «Б.Сахариев атындағы Бақты орта мектеп-бақша» КММ 

Ҧзақ мерзімді жоспар бӛлімі:  «Жер және ғарыш» 

Кҥні :            

Мҧғалімнің аты-жӛні: Макулбекова Ш.К. 

СЫНЫП: 1«Ә»           Қатысқандар саны:   

Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы: Жер ғаламшарының кӛрінісі 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу мақсаттары                                    

(оқу бағдарламасына 

сілтеме)  

1.4.1.1 Жердің пішінін оның жасанды моделі негізінде 

анықтау  

1.1.1.1 қоршаған әлем қҧбылыстары, ҥдерістері мен 

нысандарын зерттеудің қажеттілігін тҥсіндіру 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар:Жердің пішінін анықтайды. 
Кӛптеген оқушылар:Жердің шарға ҧқсайтынын  зерттеу 

нәтижесінде анықтайды.Шардың физикалық қасиетіне 

бақылау жҥргізеді. 
Кейбір оқушылар:Жерді жасанды моделі негізінде 

сипаттайды. Глобус пен жердің ҧқсастығы мен 

айырмашылығын дәлелдейді. 

Тілдік мақсаттар: 

 

Сабаққа қатысты терминдер мен сӛз тіркестері: жер, шар 

 

Қҧндылықтарға баулу: Ӛзіне және айналадағы адамдарға қҧрмет кӛрсету. 

Жауапкершілікті сезіну, сыйластықққа тәрбиелеу 

Пәнаралық байланыс: Астраномия, кӛркем еңбек, музыка 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім 

Жердің қарапайым кӛрінісін біледі.Аспан, жҧлдыз, ай, кҥн, 

бҧлт атауларын біледі. 

Сабақ барысы 

Сабақтың жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған жаттығу 

тҥрлері 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

 

1 – 5 мин 

 

 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

Жер туралы бейнебаян кӛрсету. 

-Балалар, біздің кӛрген бейнебаянымыз 

не жайында екен? 

-Жер, ғарыш жайлы. 

 

Бейнебаян 

«Жер» 
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Сабақтың ортасы 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Олай болса, бҥгінгі сабақтабіз «Ғарыш 

әлеміне» саяхат жасаймыз.  

Оқушыларды сыртқа шығарып, 

айналаны,  аспан денелерін бақылату.  

-Аспан мен жер қалай тҥйісіп тҧр? Не 

байқадыңдар?  
Бақылау жҥргізіп болған соң, бақылау 

барысында оқушының не тҥсінгенін, 

қандай ой туындағанын сҧрап білу.    
-Балалар, енді кітапқа қарайық. Суретте 

не бейнеленген? 

-Сендердің ойларыңша жер қандай?  

-Неге ҧқсайды? 

Оқушылардың жауабы тыңдалады. 

Мҧғалімнің алғашқы адамдардың 

жерді қалай елестеткені туралы 

әңгімелеуі. 

Тәжірибе: жалпақ табақты алып, ҥстіне 

адамдардың, жануарлардың макеттерін 

қойып, «Егер жер пішінді болса, қалай 

болар еді?» деген жетелеу сҧрақтарын 

қояды. Ертедегі адамдар осы тарелкедегі 

сияқты жердің шетіне шығып кетсе, онда 

басқа аймаққа ӛтіп кетеді деп ойлағаны 

туралы айтады. 

Сыныпты  «Кҥн мен тҥн» ойыны арқылы  

2 топқа бӛлу. 

1-топ: «Кҥн» 2-топ: «Тҥн» 

 

Зерттеу. 1-топқа  Айдың тҧтылуы 

кезіндегі фотосуретті беріп,  оқушы 

назарын кӛлеңкеге аудару. 

Тәжірибе Ҥстел шамы (Кҥн)мен бір 

парақ қағаздың (Ай) ортасына кезекпен 

әр тҥрлі заттарды: доп, қалам, ӛшіргіш 

қою.  

-Қай заттың кӛлеңкесі домалақ болады? 

Оқушылар Жердің шарға ҧқсайтыны 

туралы қорытынды жасайды. 

 

ҚБ: Топтың ӛзін- ӛзі бағалауы. «Менің 

сӛзім» 

Топтан бір оқушы бҥгінгі тәжірибеден не 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаратылыстану  

оқулығы  

56-57бет 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпақ табақ, 

адамдар, 

жануарлар 

макеті 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 

 

Парақ, ҥстел 

шамы, доп, 

қалам, ӛшіргіш 
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Сабақтың соңы 

10 мин 

 

ҥйренгенін  айтады да, басқа бір 

оқушының атын айтады. Ол оқушы  да 

ӛзінің не ҥйренгенін айтады.Тәжірибені 

осылайша қорытындылайды. 

2-топ:Бағалау критерийлері: 

-Жердің пішінін анықтайды. 

-Жердің жасанды моделін анықтайды. 

-Жерді жасанды моделі негізінде 

сипаттайды.  

«Ойлан» тапсырмасы. 

Шар мен глобусты салыстырып, олардың 

ҧқсастығы мен айырмашылығын 

анықтайды.  

Дескриптор: 

-Глобус пен Жердің ҧқсастығын айтады. 

-Глобусқа анықтама береді. 

-Глобусқа сҥйеніп, Жер туралы 

әңгімелейді. 

Мҧғалімнің кері байланысы 
(Жарайсың! Дҧрыс айтасың!) 

Сергіту сәті  Музыкамен би қимылы 

2- тапсырма (Ж) «Шарға ҧқсас 

заттарды ата». Бҧл тапсырманыжҧппен 

орындайды. Ол ҥшін шар пішінді 

бірнеше дӛңгелектің кескіні салынған 

парақтар таратылады. Оқушылар 

жҧбымен ақылдаса отырып, 

дӛңгелектерді қандайда бір заттың 

немесе нысанның суретіне айналдырады, 

яғни суретті аяқтайды. Мысалы, ол сағат 

немесе доптың суреті болуы мҥмкін.  

ҚБ: «Сен маған, мен саған» 

Жҧптардың бір-бірін бағалауы. 

3-тапсырма. (Ҧ) Дәптермен жҧмыс. 

Негештің хатында жасырылған сӛзді тап. 

-Қандай сӛз шықты? 

Сӛйлемді аяқтап жаз. 

... – бҧл ... .    (Жер-бҧл ғаламшар) 

Жердің пішіні 

-Жер неге ҧқсайды?  √ таңбасымен 

белгіле. 

ҚБ: Геометриялық фигуралар арқылы 

мҧғалімнің бағалауы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

Парақтар, бояу 

қарындаштар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38- жҧмыс 

парағы 

40-бет 
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Кері байланыс Қорытындылау 

 

-Бҥгінгі сабақтан не ҥйрендік? 

-Жер шары қандай болады екен? 

-Қай тәжірибе қызықты болды? 

 

-Балалар,  сендерге  бҥгінгі сабақ 

ҧнады ма? 

Егер сабақ ҧнаса, 

Саусағыңды шартылдат. 

Егер сабақ ҧнаса, 

Аяғыңды тарсылдат. 

Егер сабақ ҧнаса, 

Қуанайық балаша. 

Егер сабақ ҧнаса, 

Айтайықшы тамаша! 

 «Бояулар нені білдіреді?» 

Сабақты тҥсінсе, фигураны жасыл тҥске, 

әлі тҥсінетінім бар десе, сары тҥске 

бояйды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометриялық 

фигуралар 
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«ҚЫС ҚЫЗЫҚТАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ АШЫҚ 

ОҚУ ҚЫЗМЕТІ 

Нұрымбетова Гүлжан  Кеңесбекқызының 

Қызылорда облысы   

«Адина» жеке балалар бақшасы  

мекемесінің тәрбиешісі 

  

 
Кҥні: 07.12.2018ж 
Білім беру саласы: Таным Әлеумет 

Тақырыбы: Қыс қызықтары 

Оқыту іс- әрекетінің тҥрі: Жаратылыстану.Қоршаған ортамен таныстыру. Ӛзін-ӛзі тану 

Мақсаты:Балалардың табиғат қҧбылысы жайлы ҧғымдарын кеңейту, туған ӛлкеге деген 

сҥйіспеншіліктерін арттыру, тілдерін дамыту. Қыс мезгілінің ӛзіндік ерекшеліктері табиғат 

қҧбылыстарымен таныстыру, оны сҥюге тәрбиелеу. 

Білімділік: Қыс мезгілі, қысқы ойындар,қысқы кӛрініс жайлы тҥсінік бере отырып 

бекіту..                                                                                            

Дамытушылық: Жҧмбақтар шешу арқылы тапсырмаларды орындау, қысқы табиғат 

кӛрінісіндегі ерекшеліктерін ажырата білу.  

Тәрбиелік: Балалардың табиғатқа деген сҥйіспеншілігін арттыру және ормандағы 

аңдарға, қҧстарға қамқорлық жасай білуге,еңбекқорлыққа тәрбиелеу.Әдіс-

тәсілдері:тҥсіндіру,кӛрсету,саяхат, ойындар, сҧрақ-жауап, бағалау,қорыту. 

Билингвизим:қыс-зима-,қар-снег-, орман-лес,қҧстар-птицы-,аңдар-животные-,дос-друг-. 

Кӛрнекіліктер: қыс қызықтары суреттері, Қар жамылған ағаштар, қарлар, аққала, шырша, 

қҧстар, аңдар..   

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиеші әрекеті Бала әрекеті 

Мотивациялық- 

қызығушылық: 
Балалар бҥгін бізде ерекше кҥн.                             

Бізге кӛптеген қонақтар келіпті, кәне 

қонақтармен амандасып алайық. 

Шаттық шеңбері:Армысың, мейірімді 

аспан ана                Армысың қайырымды 

жер ана,                  Армысың шҧғылалы 

алтын кҥн                    Армысың мӛлдір таза 

су                          Армысыздар қонақтар                                    

Арайлап бҥгін атты кҥн                                     

Шашып бізге шаттығын,                                   

Тілейміз сізге ақ таңын                                 

Қуанышын шаттығын.Балалар бәріміз 

сыртқа кӛз тастайықшы. Кҥн жарқырап 

тҧр,бізге шуағын, жылуын тӛгіп тҧр. Енді 

менің қолыма қараңдаршы. Менің қолымда 

не екен? 

Дҧрыс айтасыңдар, бҧл тостаған 

екен.Тостағанды ағаштан ойып жасайды. 

Қараңдаршы, қандай әдемі! Енді осы 

тостағанның ішіне қарап, бәріміз мейірімді 

сӛздерімізді, жылы тілектерімізді 

айтайық,сонда тостағанның іші мейірімге 

тола тҥседі.(Тостағанға қарап)  

 

 

Балалар қимылменорындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Иә 

Тостаған. 

Әр жыл қҧт жылы болсын. 

Аспанымыз ашық болсын. 

 Мейірімді болайық. 

Қайырымды болайық. 

 Ешқашан ауырмайық. 

 Ҥлкендерді сыйлайық. 

 Кішілерге қамқор болайық. 

Тату болайық.                       

Кешірімді болайық. 

 Бақытты болайық. 
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Мына тостағанның салмағы ауырлай тҥсіпті, 

ӛйткені бҧның іші мейірімге толып тҧр. Енді 

бҧл тостағанды тастамай ӛзімізбен бірге 

алып жҥреміз. Бҧл тостаған қатігез 

жандарды мейірімді етуге кӛмектеседі. 

Жҧмбақ шешу:                                               

Аяз қысып, ӛрнек сызып                              

Терезені торлайды.                                            

Қармен ойнап, бет домбығып,                          

Сырғып жастар ойнайды.                              

Кейде ҧлып, кейде ысқырып,                   

Ҧйытқып боран соғады                           

Айтыңдаршы балалар, бҧл қай кезде 

болады? 

 Деніміз сау болсын. 

Ата-аналарымыз ауырмасын.                        

Молшылық болсын. 

Дос болай  Сыпайы болайық. 

Кҥн шуағын тӛге берсін. 

 
Қыс мезгілінде                       

Ҧйымдастыру-

ізденушілік 

-Балалар,қазір жылдың қай мезгілі? 

-Қыста ауа-райында қандай ӛзгерістер 

болады: 

-Қыс айлары жайлы не білеміз? 

- Балалар,қыс табиғаты қандай әдемі, 

сендерге ҧнай ма? Несімен ҧнайды?Дҧрыс 

айтасындар балалар біз қазір осы мҧздың 

қалай пайда болатын тәжірибе жасап 

кӛрейік.                                           

 

ТӘЖІРБЕ:Су ҥш кҥйде болады. Су,бу,мҧз 

кҥйінде.Қауіпсіздік ережелерін сақтай 

отырып,шыны ыдыс тҥбіне шамалы ыстық 

су қҧйып,қақпақпен бетін жауып,будың 

пайда болуын тамашалаймыз.Ыдыстарға су 

қҧйып оны тоңазытқышқа саламыз.Осылай 

біз судың қатты кҥйі мҧздың пайда болуын 

білеміз.Мҧзды алақанымызға салсақ жылы 

алақанымзда мҧз еріп еріп суға айналады. 

Слайд қыс қызығы 
Ал енді балалар,қыс қызығын қысқы 

орманға барып қызықтайық. Онда бармас 

бҧрын орман жайында әңгімелесейікші 

Орман дегеніміз не?                                     

Орманда нелер тіршілік етеді.   

Балалар, сендер саяхатқа барғанды жақсы 

кӛресіңдер ме? 

Бҧрын сендер қандай саяхатқа бардыңдар? 

Балалар, барлықтарың да серуенге 

шыққанды жақсы кӛредіекенсіңдер. Ендеше 

«Ғажайып қысқы орманға» барып, қыс 

ерекшеліктерін кӛріп қайтайық. Олай болса 

орманға қыс кӛлігі атты шанамен барамыз.. 

Орманға саяхатқа бару ҥшін біз ӛзімізбен 

бірге мына мейірімділік тостағаны алып 

жҥрейік                                                              -

Балалар біз қайдамыз.                                                                                                              

 -Қыс мезгілі    -Жерді қар 

басады Ӛзенді мҧз басады. 

Қҧстар ән салмайды. Ағаштар 

ӛспейді. Жәндіктер тығылып 

қалады, адамдар қалың киінеді. 

Желтоқсан,қаңтар,ақпан 

Қыс мезгілінде айналаның бәрі 

аппақ қарға оранды. Қардан 

аққала жасайды. Адамдар 

жылы киінеді, қҧстар жылы 

жаққа ҧшып кетеді. 

 
 

Балалар слайд тамашалайды. 

 
Орманда ағаштар кӛп болады. 

Орманда жануарлар, қҧстар 

тіршілік етеді. 

Жақсы кӛреміз.                

Хайуанаттар 

саябағына.музейге,паркке 

бардым т.б 

 

 

 

Балалар шанаға отырады 

–Ормандамыз. 
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Міне орманға да келдік, енді шанадан тҥсіп, 

орманға барайық.Балалар, мынау сиқырлы 

орман.Орманға қараңдаршы, ағаштар қар 

жамылған, айнала аппақ. Орманның ауасы 

қандай таза, ауамен аздап демалайықшы. 

Таза ауада демалған қандай жақсы.  

Билингвизимқыс-зима-winter- уинтықар-

снег-snow - сноу 

орман-лес-forest-форест қҧстар-птицы-birds-

бодсаңдар-животные-animals-энималсдос-

друг-friend-френд (қҧстардың даусы 

естіледі)                                 –Нелердің даусы 

естіледі?                                    –Қыстайтын 

қандай қҧстарды білесіңдер?    –Балалар, бҧл 

қҧстар суыққа тӛзімді қҧстар.                                                                        

Біз оларға қалай кӛмектесуіміз керек.                                                              

Дҧрыс айтасыңдар, балалар, бҧл қҧстар 

қыстап қалады екен, ал тырна қараторғай, 

қарлығаш сияқты қҧстар жылы жаққа ҧшып 

кетеді екен. ....                                         

Балалар, бҧлар сауысқан, қарға, суықторғай 

екен. Қҧстарға қамқор болу керек, оларды 

аялау керек, қҧстарды біз қорғасақ, қҧстар 

ағаштарды қҧрт-қҧмырсқадан қорғайды 

екен. Мына ағаштың басына қараңдаршы, 

бҧл не екен?  

Дҧрыс, бҧл қҧстың ҧясы , біз қҧстарға жем 

салайық. (Осы кезде жердегі жем салынған 

дорбаны тҥлкі ҧрлап кетеді.) 

Дорбаша қайда?. 

Тҥлкі: Мына дорбашаның ішінде не бар 

екен? Тауықтың еті ме, әлде ҥйректің еті ме? 

Қарнымның ашқаны-ай, мынаның ішіндегі 

етті бір жеп тояйын.  (Тҥлкі дорбаның аузын 

аша бастайды. Осы кезде қасқыр келеді. 

Музыка қосылып тҧрады.) 

Қасқыр: Р-р-р,әй, қу тҥлкі, балалардың 

дорбасын ҧрлап қаштың, ішінде не бар екен? 

Тҥлкі: Білмеймін.                                               

(Дорбаны алып қойнына тығады.) 

Қасқыр: Қане, бӛлісейік. 

Тҥлкі: Жоқ, бӛліспеймін. 

Қасқыр: Бӛліскің келмесе, бәрін тартып 

аламын. (Қасқыр мен тҥлкі алыса кетеді. 

Музыка ойнап тҧрады.) 

Сәлеметсіңдерме, тҥлкі, қасқыр? Сіздер неге 

таласып жатырсыздар 

Тҥлкі мен қасқыр: Бермейміз. (Екеуі 

дорбаны бас салады.) 

Бҧл дорбашаның ішінде сендер жейтін 

ешнәрсе жоқ. Бҧның ішінде торғайларға жем 

 
 

 

 

Балалар ҥш тілде айтады. 

 

 
-Қҧстардың                                    

-Сауысқан, қарға, торғай, 

кӛгершін.                         – Бәрі 

бірге: Қҧстар біздің досымыз. 

 

Қҧстың ҧясы 

Тамақ беріп кӛмектесуіміз 

керек.               

Қҧстарға жем салғыш. 

Тҥлкі ҧрлап кетті 

 

Апай, біздің жем салынған 

дорбашаны қараңыз! 
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салынған. Дорбашаны маған беріңдер де, 

сендер мына менің қолымдағы мейірімділік 

тостағанына қарап тілек айтыңдар, сонда 

сендердің дауларың шешіледі. 

(тҥлкі мен қасқырға мейірімділік тостағанын 

ҧсынады.) 

Тҥлкі: (Тостағанға ҥңіліп) 

Мен бір жылылықты сезіп тҧрмын. Мен 

барлықтарыңызға мейірімді, қайырымды 

болайық демекпін. Қулық, сҧмдық 

жойылсын деп тілек айтқым келеді.(Тҥлкі 

қасқырға қарап) 

-Қасеке, мына тостағанға қарашы, қандай 

ғажайып тостаған?! 

(Қасқыр тостағанға қарап бір сілкініп) 

-О-о-о, ғажайып десе, ғажайып екен. Мен де 

бір жылылықты сезіп тҧрмын,мен де бір 

тілек айтайын. Зорлық-зомбылық деген 

болмасын. Барлық аңдар дос, тату болайық. 

Балалар, тҥлкі екеуміз бірігіп, сендермен 

бірге қҧстарға жем берейік:Келіңдер, бірігіп 

жем берейік. (Барлығы қҧстарға жембереді.)  

Қасқыр, тҥлкі, біздің қайтатын уақытымыз 

келді. Сендермен дос болғанымызға ӛте 

қуаныштымыз 

Тҥлкі: Балалар, қасқыр екеуміз сендерге 

сиқырлы қоңырау сыйлағымыз келеді. Бҧл 

сиқырлы қоңырауды сылдырлатсаңдар кӛзді 

ашып- жҧмғанша қалаған жерлеріңе 

жетесіңдер. 

-Рахмет сендерге! Балалар, қасқырмен, 

тҥлкімен қоштасайық.. Қайтатын 

уақытымыз, шанамызға отырайық. 

Ойын:Аққаланы жапсыру ойынын ойнап 

жіберейік. Шарты: тақтаға жартылай 

қиылып жасалған аққала бӛліктері ілінеді.  

 
 

Сау болыңыздар. 

(Қоңырауды сылдырлатып 

кӛзді ашып-жҧмғанша топқа 

оралады.) 

Балалар осы бӛліктерді алып 

артындағы сҧраққа жауап 

береді 

Басына киетін шелегі, аузы, 

қолы, сыпырғышы артындағы 

сҧрақтар бар суреттердің 

жауабын шешіп қҧрастырады. 

Рефлексивтік- 

тҥзету: 

Балалар, сендергесаяхатҧнадыма? 

Қысмезгілісендергенесіменҧнайды? 

Қыстакҥнқандайболадыекен? 

Дҧрысайтасыңдар, балалар, 

қыстакҥнсуықболады, қаржауадыекен. Ал 

қысқы орман орман қандай болады екен? 

-Ал балалар олай болса мен сендерге 

сҧрақтар қоямын. 

- Кӛңіл-кҥйіміз қандай?  

- Қыс мезгілі қандай?  

- Ауа райы қандай?  

- Бҥгінгі оқу қызметіміз қандай?  

- Келген қонақтарымыз қандай?  

-Кӛңіл кҥйіміз қандай?  

Келген қонақтарымызға да бҥгінгі кӛңіл 

Ҧнады.                                 

Аққала жасаймыз, сырғанақ 

тебеміз, Аяз ата келеді, кӛп 

сыйлық береді.Суық болады, 

қар жауады, адамдар жылы 

киінеді. Ағаштар қар жамылып 

тҧрады: Аю қыста ҧйықтайды. 

Орманда тек қана қыстап 

қалатын қҧстар 

болады.Тамаша! 

 Тамаша!  

Тамаша!  

Тамаша!  

Тамаша!  

Тамаша!  
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кҥйімізді сыйлайық!  

Балаларбізбіріншіқонақтармен қоштасып 

алайық. .  

Біз сіздермен бірге 

болғанымызға қуаныштымыз.  

Біз сіздерге сәттілік тілейміз! 

Біз сіздерге кӛтеріңкі кӛңіл кҥй 

сыйлаймыз!  

  
Кҥтілетін нәтиже: 
Білуі: қыстың ерекшелігін ҧғынып ,қыстайтын қҧстарды ажырата біледі.Ӛз ойларын толық 

жеткізе алады. 

Меңгеруі:достық қарым қатынастың мағынасын ҧғып тҥсінінеді.. 
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Сабақтың тақырыбы:  

  Заттың   тығыздығы 
Мҧғалімнің аты-жӛні: 

Бексыргаева Хорлан  Токеновна 

Алматы  облысы,Талғар  ауданы, 

Жалқамыс ауылы №15 жалпы білім  

беретін  орта  мектебі 

Кҥні:   12.09.19 

СЫНЫП:  7 

 
Қатысқан оқушылар  саны:  16 

 

Қатыспаған оқушылар саны: 0  

Сабақ негізделген 

оқу мақсаттары 

7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану 

Сабақ  нәтижесі: 

 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және 

қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жҧмыс жасайды. Сҧраққа жауап 

береді. заттың тығыздығы деп аталатын физикалық шамамен таныстыру, оның 

дененің массасына және кӛлемдеріне тәуелді екенін сипаттайтын шама екенін 

тҥсіндіру, ӛлшем бірлігімен танысады. 

Оқушылардың кӛбісі мынаны орындай алады: Топтық жҧмысты брлесе 

орындайды.Ӛз бетінше жҧмыс жасайды. Сҧраққа жауап береді. Қосымша ҥлестірме 

ресурстармен  жҧмыс жасайды.  

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша 

қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау  

критерийі 

Жеке, жҧптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында  

тыңдаушының назарын ӛзіне аудара алады. 

Тілдік 

қҧзіреттілік 

Тығыздықты есептеу 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бӛлуге арналған кеспе қағаздар  және  әртҥрлі  заттар, 

топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

Әдіс-тәсілдер Сҧрақ-жауап, әңгімелеу, тҥсіндіру, ойын, кӛрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық 

байланыс 

Математика, қазақ тілі.  

Алдыңғы оқу №3 зертханалық  жҧмыс. «Сҧйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау» 

Сабақтың жоспары 

Жоспарланған

уақыт 

Сабақ барысы : Бағалау 

тҥрлері 

Басталуы 

5  минут 

Ҧйымдастыру кезеңі  2 минут 

Топтарға бӛлу. «Қағаз қиындылары» 

Бірнеше қҧттықтау қағаздарын  топ қҧрамындағы оқушылар саны 

бойынша  беске, алтыға жыртып, оларды араластырып, оқушыларға 

таратып беру керек. Оқушылар қиықтарды қҧрастырып бҥтін сурет 

шығарады. Сол арқылы топтарға бӛлінеді. 

 

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  3 минут 

«Ӛзі туралы кластер» тренинг  

Оқушылар танысу ҥшін ӛздері туралы кластерлер қҧрастыруы керек.  

Олар парақтың ортасындағы шеңберге  ӛз есімдерін жазып, одан 

таралатын шеңберлерге  ӛздерінің ӛмірінде маңызы бар  бес негізгі 

рӛлін жазады. Мысалы: Жанҧяның еркесі, адал дос т.б 

 

1-топ:  

Жазушылар 

2-топ: 

Зерттеушілер 

3-топ: 

Суретшілер 

 

«Ӛзі туралы 

кластер» 

тренинг, 

қағаздар, 

қалам. 
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Жаңа білім 

10 минут 

 

 

 

 

 

Білу және тҥсіну 

Берілген мәтіндерді балалар оқып алады. 

 

«Жариялау» әдісі 

(Әрбір топ берілген сҧрақ бойынша  ӛз позициясын жариялау керек. 

Бҧл ҥшін топ ішінен спикер берілген уақыт ішінде (5 мину) басқа 

қатысушылар  алдында сӛйлеп, топ ҧстанымын жеткізеді.) 

Заттың тығыздығы деп сол заттың кӛлем бірлігіндегі массасына тең 

физикалық шаманы айтады. Зат тығыздығын мына формуламен 

анықтауға болады: 

Зат тығыздығының бірлігі ҥшін бірліктердің халықаралық жҥйесінде 

(SI) килограмның метр кубқа қатынасы (кг/м³) алынған. Бҧл – кӛлемі 1 

м³ болатын, массасы 1 килограмға тең біртекті заттың тығыздығы. 

Есептеулер жҥргізу кезінде тығыздықтың г/ см³, т/м³ сияқты басқа да 

бірліктері қолданылады: 

Заттың тығыздығы және дененің кӛлемі белгілі болса, онда ӛлшеулер 

жҥргізбей-ақ оның массасын анықтауға болады: 

Егер дененің массасы мен тығыздығы белгілі болса, онда оның 

кӛлемін есептеп табуға болады: 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 
мәтіндер. 

Ортасы 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Қолдану 
Оқулықтағы тапсырмаларды орындау 

« Кӛбелекті гҥлге қондыр» ойыны. Оқушыларға кӛбелектер беріледі. 

Оқушылар сҧрақтарға дҧрыс жауап берсе, кӛбелектер гҥлге қонады. 

Тығыздықтың формуласы 

Формуладағы шамаларды атап кӛрсет 

Тығыздықтың ӛлшем бірліктері 

Заттың тығыздығы дегеніміз қандай шама? 

Кӛлемнің формуласы 

Заттың массасын қалай табамыз? 

Талдау 

«Ыстық орындық» орындық әдісі 

(Бір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны айнала қоршай 

орналастырылады. 

Жаттығудың сипаттамасы: 

Бір оқушы алға шығып ӛз пікірін айтып және тақырып бойынша 

сҧрақтарға жауап береді. Сҧрақты анағҧрлым мазмҧнды қылу ҥшін, 

оқушылар белгілі бір пікір бойынша бірлесіп алға шығып сӛйлей 

алады.  

 

 

Оқулық,қабы

рғаға ілінген  

ватмандар, 

тҥрлі-тҥсті 

маркерлер 

 

«Ыстық 

орындық» 

орындық 

әдісі, 

сҧрақтар, 

орындық. 

 

Сергіту сәті 

2 минут 

«Қара жорға» биі видеожазба 
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Аяқталуы  

Сабақты 

бекіту 

10 минут 

Синтез  «Ойлан – жҧптас – бӛліс» әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Ойлан – 

жҧптас – 

бӛліс» әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау  

5 минут 

 

Кері 

байланыс 

3 минут 

Бағалау парақшасы  Дҧрыс жауапқа 5 балл. 

 

«Рефлексиялық шеңбер» 

Оқушылар шеңберге тҧрып, тӛмендегі сҧрақтарға жауап береді. 

 Сабақ барысында кӛңіл-кҥйіңіз қандай болды? Неліктен? 

 Бҥгін не білдіңіз? Сіз ҥшін не жаңалық болды? 

 Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз? 

 Сабақта қандай қиындықтар туындады? 

 Сабақ аяқталғанда кӛңіл-кҥйіңіз қандай? Неліктен? 

Бағалау 

парақшасы 

 

 

Рефлексиялық 

шеңбер 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау – Сіз қосымша 

кӛмек кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілетіжоғары 

оқушыларғатапсырманы 

кҥрделендірудіқалай 

жоспарлайсыз? 

Кҥрделі  сҧрақтарды, есептерді 

дайындап  келемін 

Бағалау - Оқушылардың 

ҥйренгенін тексеруді 

қалай жоспарлайсыз? 

Бас бармақ, немесе 

оқушылардың  топ  

басшыларына барақшаға балл  

қойдыру  арқылы  бағаланады  

 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері 

АКТ-менбайланыс 

Қҧндылықтардағы 

Байланыс  Әр  сабақта  

ескертіп   отырамын 

Рефлексия 

Сабақ / оқумақсаттары 

шынайыма?Бҥгіноқушылар 

не білді? 

Сыныптағыахуалқандайболды? 

Мен жоспарлағансаралаушаралары 

тиімдіболдыма?Мен берілген 

уақытішіндеҥлгердімбе? Мен 

ӛзжоспарымақандайтҥзетулер 

енгіздімжәненеліктен? 

Тӛмендегі бос ҧяшыққа сабақ туралы ӛз пікіріңізді жазыңыз. 

Сол ҧяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес 

келетінсҧрақтарғажауапберіңіз. 

Қорытындыбағамдау 

Қандайекінәрсетабыстыболды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1:оқушылардың топпен жҧмыс істеуі оқушылардың білмегенін  айтып бір біріне кӛмектесуі 

2:сҧрақ  жауаптармен ӛз  білімдерін  тексеру бағалауы  ҥлкен жетістік кӛрсетті 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1:Оқушылардың  белсенділігі білімге деген қызығушылығы ,сҧрақтарға  жауап  беруі. 

2:  Ӛтілген  тақырыпты   сатылай  талдау  әдісін  қолдану  арқылы жиынтықтауы 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды 

жетілдіругекӛмектесетінінбілдім? 
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Сабаққа дайынбыз ,біз тапсырманы  аяқтадық ! 

 Оқушылар «Сатылай   кешеңді  талдау жасау» технологиясын пайдаланып  топпен  жҧмыс  

жасауда  

 

  

Сабақты  бағалау  кезеңі. 
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БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ  АЯСЫНДА МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯЛАРЫН 

ЕНГІЗУДЕГІ  БАСҚАРУ ҦСТАНЫМДАРЫНЫҢ РӚЛІ 

 

 

Айтбаева Зергуль Егинбаевна 

Алматы облысы, Талғар ауданы,  

№15 орта мектебінің директоры 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының президенті Нҧрсҧлтан Әбішҧлы 

Назарбаевтың 2014 жылдың 17 қаңтарында  кезекті «Қазақстан жолы - 2050: бір 

мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты халыққа Жолдауында Мәңгілік Ел 

идеясын жария етті.  

Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, 

Тәуелсіздік жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз 

шығармашылығының нәтижелері арқылы қол жеткен асу. Ол мемлекеттік 

мәнге ие боларлық идеология. Елбасымыз ӛз сӛзінде «... Біз ҥшін 

болашағымызға бағдар ететін, ҧлтты ҧйыстырып, ҧлы мақсаттарға жетелейтін 

идея бар. Ол –«Мәңгілік Ел» идеясы. Ендігі ҧрпақ - Мәңгілік қазақтың перзенті. 

Сондықтан  «Мәңгілік ел» ҧғымын  мектеп оқушыларына тереңнен тҥсіндіру, 

тарихи негіздерін кӛрсету мәселелері маңызды болып табылады. Білім сапасы 

кӛтерілмей, еліміз қарқынды дамудың жолына тҥсе алмайды. Мҧны Елбасы 

бҧрынғы жолдауларында да, басқа да сӛйлеген сӛздерінде айтып жҥр: «Орта 

білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп тҥлектері қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың 

сындарлы ойлау, ӛзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 

болуға тиіс», - дейді.  

Осыған байланысты біздің метебімізде 2015 жылдан бастап 

педагогтарының біліктілік деңгейлік бағдарламалар бойынша арттыру 

курсынан 5 мҧғалім ӛтіп келді: ІІ деңгей-2, ІІІ деңгей-3. Осы мҧғалімдер 

ҥйренген әдіс-тәсілдерді мектептің даму жоспарына енгізіп, нәтижелі 

қолданып, мҧғалімдердің оқыту тәжірибесін жетілдіру мақсатында іс-әрекеттегі 

зерттеу жҥргізумен қатар әріптестеріміздің жаңаша оқыту бойынша 

кӛзқарастарын қалыптастыра отырып, кәсіби біліктіліктерін дамытуға ықпал 

ету жауапкершілігін тиімді жҥзеге асыруда. Ал, ағылшын пәнінің мҧғалімі 

Гусманова Б.К. тренерлік курсын оқып келді, оқыту мақсаты «Мҧғалімдерді 

ӛзгермелі ӛмірге дайындау».  

Білім беру саласының ең басты мәселесі – оқушылардың білім беру 

дәрежесін жетілдіру. Оның басты мақсаты балаға белгілі білім беріп қана 

қоймай, оны жалпы дамыту, сыни тҧрғыдан ойлап нәтиже шығара алатын, 

ізденімпаз әрі саналы тҧлға қалыптастыру. 
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«Қазақстан Республикасында орта білім мазмҧнын жаңарту аясында 

мектеп мҧғалімдерінің біліктілігін арттыру» курсын  85 пайызы оқып келді. 

Жалпы білім беретін мектептердегі білім беру реформасын қолдап 2016 жылғы 

қыркҥйектен бастап бастауыш 1 сынып бағдарламасына жаңа білім беру 

бағдарламасы енгізіліп жалғасын тауып келеді. Орта мектептің бастауыш 

сыныптарында және  негізгі пәндерге арналған жаңа білім беру бағдарламасына 

жаңа критериалды бағалау моделі енгізілді. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басты мақсаты: 

Экономиканың орнықты дамуы ҥшін білім берудің және ғылымның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту,ал міндеттерінің бірі:  

 мектеп оқушыларының бойында «Мәңгілік Ел» жалпы ҧлттық 

патриоттық идеясының рухани-адамгершілік қҧндылықтарын және салауатты 

ӛмір салты мәдениетін қалыптастыру 

 орта білім беру менеджментін және даму мониторингін жетілдіру; 

 бҥгінгі таңдағы білім беру саласының басты міндеті – осы 

мемлекеттік бағдарламаны орындай отырып, осы саланың сапалы қызмет 

кӛрсету аясын кеңейту. 

Бҧл бҥгінгі заманауи талап. Талап деңгейінде жас ҧрпақтың қалыптасуы 

мен дамуында мҧғалімнің шеберлік іс-әрекеті, оның шығармашылық еңбегінің 

маңызы зор.  Ал ол басқару қызметінің ҧйымдастырылуы  мен  ҧстанымдарына 

тікелей байланысты.    

Рухани бай, жан-жақты дамыған, рефлекцияға қабілетті, кәсіби білім мен 

біліктілік  иесі, психология,  физиология, социология негіздерін және ӛз пәнін 

жетік меңгерген жаңашыл болуы керек жаңалыққа деген, ізденіске деген 

ҧмтылысынан пайда болатын шығармашылықты педагогтің дамуының  басты 

қҧндылығы деуге болады. Бҥгінде жаһандану заманында жас ҧрпаққа әлемдік 

стандартқа сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-

педагогикалық тҧрғыда  жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен 

табыстарды саралай отырып, ҧлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен 

тәрбиелеуді жаңаша ҧйымдастыруымен кӛкейкесті мәселе болып отыр.  

Бҧдан туындайтын талап мектеп басшыларының  мҧғалімдердің 

шығармашылық ӛсуіне тиісті әдістемелік кӛмек кӛрсетуі болып табылады. 

Осыған дәлел Қазақстан Республикасы Кіші Ғылым Академиясының 

ҧйымдастырылуымен ӛткізілген Н.А.Оразахынованың «Сатылай кешенді 

оқыту» технологиясы, «Шығармашылық шеберлікке баулу орталығымен» 

ҧйымдастырылған «Заманауи білім берудегі интербелсенді оқыту әдістері мен 

педагог шеберханасы» тақырыбындағы ӛткізілген семинарнары болып 

табылады.   

Оқушылардың шығармашылық қызметінің, білім, білік, дағдыларының 

қалыптасуына мектептегі оқу-тәрбие  ҥрдісінің ҧйымдастырылу реті ықпал 

етеді. Қоғамның жаңаруы мен қарыштап дамуы оның азаматтарының барлық 

саладағы кәсібилігіне тікелей байланысты. Кәсіби ӛсуі қалыптасқан мҧғалім-

шығармашыл мҧғалім. Шығармашылық қызметі дамыған мҧғалім оқу-тәрбие 
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ҥрдісін оқушылармен ӛзара тҥсіністік, ӛзара әрекеттестік , сыйластық негізде 

жҥргізуі тиіс. Бҧл адамға ізгілікпен қарау дегенді білдіретіні анық. Ал 

мҧғалімдердің шығармашылық жҧмыс істеуіне жағдай жасай отырып, 

оқушылардың білім, білік, деңгейлерін кӛтеру ҥшін мектепішілік бақылау мен 

басшылықтың ролі зор. Себебі мектепте жасалынған жҧмыстарға бақылау 

нәтижелері-мектеп жҧмысының алға басуының, оқушыларға нәтижелі, сапалы 

білім берудің негізгі кӛзі. 

Мҧғалім шығармашылығы мен қҧзыреттілігінің мәні зор десек, ал оның 

мақсатты тҥрде кәсіптік деңгейінің ҥздіксіз ӛсуіне жағдай жасау, кӛмек 

кӛрсету, кәсіптілігінін табысты дамытудағы жауапкершілікті, сезінушілікті 

ҧйымдастыруға ықпал жасау, ҥніне ҥн қосу білім мекемесі басшыларының 

бірден – бір міндеті болмақ. 

Жұмыс адамға қуаныш, шабыт,  табыс әкелсін десек, ӛнерлі түрде 

басқаруды үйренуіміз керек. 

М.М.Поташниктің айтуынша «Басқару – мектептің қалыптасуын, тиімді 

қызмет етуін және ҥнемі дамып отыруын қамтамасыз ететін барлық 

субьектілердің мақсатты іс - әрекеті» 

Мектепішілік басқару — тиімді нәтижелерге қол жеткізу мақсатында 

тҧтас педагогикалық ҥдерістің объективтік заңдылықтарын тануға негізделген 

оған қатысушылардың мақсатты, саналы ӛзара әсерлесуі. Тҧтас педагогикалық 

ҥдеріс қатысушыларының оны басқарудағы ӛзара әсерлесуі ӛзара байланысты: 

педагогикалық талдау, мақсат қою және жоспарлау, ҧйымдастыру, бақылау, 

реттеу мен тҥзету тәрізді әрекеттер мен функциялардан тҧрады. 

Мектепті басқаруда инновациялық ҥрдістерді нысанаға алу тҧлғаны 

дамытудың ӛзекті мәселелеріне арқау бола алады. Оның мазмҧны мҧғалім – 

оқушы, мҧғалім – мҧғалім ӛзара қарым – қатынастық сипатта ӛзгерістер әкелуі 

тиіс. Бҧл ӛзгерістерді мектеп басшысы жҥзеге асырады.  

Педагогикалық менеджмент саласын зерттеуші ғалым Т.М.Баймолдаев: 

«...  Қоғамдағы болып жатқан ӛзгерістер мектеп мҧғалімінің педагогикалық 

шығармашылық еркіндігіне мҥмкіндік берді. Мектептің дамуы ҥшін жаңа ҧғым, 

жаңа ҥлгі, жаңа тәсілдер қажет. Тек сауатты, білімді оқушылар оқытып, 

тәрбиелеп шығару жеткіліксіз. Мектеп қабырғасынан ӛз бетінше ӛмір сҥре 

алатын, адамдар арасындағы қарым-қатынасты меңгерген азамат шығуы қажет. 

Олар әлемдік ғылым жетістіктеріне сай білім алып, ҧлттық дәстҥр мен жалпы 

адамдық мәдениет негізінде тәрбиеленуі керек. Оқу-тәрбие ҥрдісінің 

ҧйымдастырылу жҥйесі ӛзгертуді қажет етеді», - дейді ӛзінің «Менеджмент-

басқару тәсілі» атты еңбегінде.   

Мектеп басқарудағы, мектеп жҧмысын жаңа бағытта ҧйымдастырудағы  

мақсат- шығармашылық ізденістегі ҧстаздар қатарын толықтыру, білім беру 

мен оқыту әдістемесін қазіргі талап деңгейіне кӛтеру. Ҧлттық тәлім – тәрбиеге, 

аға буынның тәрбие мәселесіне жинақталған бай тәжірибесіне сҥйене отырып, 

ҧрпақты адал еңбекке, ӛнер- білімге баулу, ӛмірге бейімдеу, Отанын сҥю, ар-

намысын қорғау сияқты ізгі адамгершілікке, әдептілікке, қайырымдылыққа, 
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адалдыққа ҥйрету,  әрбір баланың бойындағы табиғи қабілетін, ерекшелігін 

дамыту, жеке тҧлғаны тәрбиелеу. 

Жеке тҧлғаны дамыту дегеніміз: 
- оқуға ҥйрету, яғни оқу процесінде туындаған проблемаларды шеше 

білуге ҥйрету; 

- қазіргі ӛмірдегі экологиялық, саяси, ҧлтаралық және басқа ӛзекті 

проблемаларда бағдарлана білуге ҥйрету; 

- рухани қҧндылықтар әлемінде бағдарлана білуге ҥйрету; 

- әлеуметтік белгілі бір рольдерге (азамат, тҧтынушы, 

ҧйымдастырушы, отбасы мҥшесі және т.б.) байланысты проблемаларды 

шешуге ҥйрету; 

- кәсіби таңдау проблемаларын шешуге ҥйрету. 

Бҥгінгі мектеп пен жаңа формация мҧғалімінің алдында тҧрған 

негізгі проблема қандай десек, ол: 

-оқи білуге қалай ҥйрету?  

-ойлана білуге қалай ҥйрету? 

- ӛз ӛмірінің менеджері бола білуге қалай ҥйрету? 

Бҥгінгі оқытудың  басты мақсаттары:  

- ғаламдану дәуірінде ӛмір сҥруге қабілетті ; 

- ӛзін-ӛзі дамыта алатын; 

- ӛз ойын еркін айта білетін; 

- білімді, шығармашыл; 

- қоғам талабына сай ӛзін кӛрсете алатын тҧлғаны қалыптастыру. 

 Білім беруден кҥтілетін нәтиже: 

- денсаулығы мықты; 

- шығармашыл; 

- мәдениеті зор; 

- кәсіби бағдары айқындалған; 

- әлеуметтік жауапкершілігі бар; 

- ӛзіндік мақсат айқындап, оған жету жолдарын тауып орындай 

алатын білім алушыны қалыптастыру. 

Осыдан басқару қызметінің ҧстанымдары: 

- басқаруды демократизациялау, ізгілендіру;  

- басқарудағы жҥйелік пен біртҧтастық;  

- орталықтандыру мен бейорталықтандыруды ҧтымды ҥйлестіру;  

- алқалылық және жеке – дара басқару; 

- педагогикалық жҥйені басқарудағы  ақпараттың толықтығы, 

шынайылығы;  

Педагогикалык  менеджменттің  негізгі  ҧстанымдары:  

1. Адамдарға тҧлға ретінде қарау қағидасы. Тҧлғаны қҧрметтеу  

2. Адамды сыйлау және оған сенімділікпен қарау.  

3.  Ынтымактастық әрекеті немесе басқарудан қарым-катынасқа кӛшу.  

4.Ҥздіксіз кәсіптік білімін кӛтеру.  

5.  Мҧғалімге ықпал жасау кағидасы.  
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6.Қызметкерлердің сҧраныстарын қабылдау және олардың жҧмыстан. 

кҥтілетін  нәтижесінің болуына жағдай жасау. 

7.Мҧғалім жҧмысын бағалау қағидасы. 

8. Жҧмыс бастылық шарттарының заңы  мен нормативтерін бҧлжытпай 

орындау. 

9.Ҧйымның жҧмыс істеудегі  демократиялылығының болуы.        

Менеджмент принциптері бойынша басқарушы – негізгі қуат кӛзі және 

оны ӛзгелерге жеткізуші, сонымен бірге олардың қызметін ҧйымдастырушы, ӛз 

қызметкерлерінің шығармашылығын, іс-тәжірибесін дамытуға 

ынталандырушы. 

Мектепте мҧғалімдердің біліктілігін дамытуда мектепішілік шаралар 

ҧйымдастыру қолға алынған.  Соның бірі ҤЗДІК ОТЫЗДЫҚҚА АПАРАР «100 

НАҚТЫ ҚАДАМ» ҦЛТТЫҚ ЖОСПАРЫНЫҢ 89-қадамында кӛрсетілген 

мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына Мәңгілік Ел 

қҧндылықтарын енгізуде мектебімізде  «Мәңгілік Ел қҧндылықтары негізінде  

мектеп оқушыларының  функционалдық қҧзыреттіліктерін дамытуда 

педагогикалық ҥдерісті ҧйымдастыру» тақырыбында  мектепішілік семинар-

практикум ӛткізілді.  

Мақсаты: Мектеп оқушыларының функционалдық қҧзыреттіліктерін  

Мәңгілік Ел қҧндылықтары негізінде дамыту жағдайында  педагогикалық 

ҥдерісті ҧйымдастыру жолдары мен талаптары жайлы тҥсінік беру, пікір 

алмасу. 

Семинар барысында мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамытуға бағытталған мектеп ҧстаздарының ой-пікірлері мен іс-

тәжірибелері баяндалды. Мәңгілік Ел қҧндылықтары негізінде оқушылардың 

функционалдық қҧзыреттіліктерін  дамыту    бағыттары жайлы тҥсініктер 

беріліп, оған негіз болған нормативтік қҧжаттарға шолу жасалды.  «Оқушы 

тҧлғасын дамытудағы іскерлік әрекетім» атты тренинг жҥргізілді. Сондай-ақ  

«Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының  

Мәңгілік Ел  ҧрпағын дамытуға ықпалы» тақырыбында іскерлік -

шығармашылық қызмет ҧйымдастырылды. Мәңгілік Ел қҧндылықтарын 

мектепте қолданыстағы оқу бағдарламалары мен  оқу-тәрбие ҥдерісіне енгізу 

және педагогикалық ҥдерісті ҧйымдастыру  талаптары жайлы баяндалды. 

Қорыта айтқанда, ҧлы ойшылдардың айтқандарын зерделесек тҧлғаның 

қалыптасуына оның қоғамдағы орны, отбасы, ата-ана, бала тәрбиесі, 

адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, оқу, оқыту жолдарынан алынатын 

білім негіздері әсер ететініне кӛз жеткізуге болады. Білім беру ҧйымдарын 

басқарудағы басты міндет болашағымызға бағдар ететін – «Мәңгілік Ел» 

идеясын мектеп оқушыларының бойында  қалыптастыруға, яғни отанын сҥюге, 

бірлікке, ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге,  

отанымыздың байлығын қорғауға, елімізді ӛркендетуге білімді ҧрпақ болуға 

тәрбиелеу,бәсекелестікке бейімдеуде  сапалы, терең білім беру болмақ! 
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Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мҥдде, 

бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы . 

2. Ҥздік отыздыққа апарар «100 нақты қадам»  жоспары. 

3. Т.М. Баймолдаев    «Менеджмент-басқару тәсілі». 

4. М.Валиева  «Білім беру ҧйымдарында  менеджментті жетілдіру 

және  корпоративтік басқаруды енгізу». 
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МУЗЫКАДАҒЫ ҚҦСТАР БЕЙНЕСІ 

 

Ботбаева Жанара Крыкбаевна  

Алматы қаласы,Түрксіб ауданы, 

№ 32 ЖББМ музыка пәні мұғалімі 

 

Сабақтың тақырыбы: Музыкадағы қҧстар бейнесі 

СЫНЫП:  2 Қатысқан оқушылар  саны:   

Сабақ негізделген оқу 

мақсаттары 

2.1.1.1. музыканың кӛркемдеуіш қҧралдары және музыканың сипатын анықтау 

2.1.2.1. тҥрлі сипаттағы әндерді ән айту ережесін сақтап орындау 

2.1.2.2.ансамбльде музыкалық аспаптардың кӛмегімен шығарманы қарапайым 

ырғықпенсҥйемелдеп орындау; 

Сабақ  нәтижесі: 

 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және 

қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жҧмыс жасайды. Сҧраққа жауап 

береді.  

Оқушылардың кӛбісі мынаны орындай алады: Топтық жҧмысты брлесе 

орындайды.Ӛз бетінше жҧмыс жасайды. Сҧраққа жауап береді.   

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша 

қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау  критерийі Жеке, жҧптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында  

тыңдаушының назарын ӛзіне аудара алады. 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бӛлуге арналған кеспе қағаздар  және  әртҥрлі  заттар, 

топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер,фортепиано,техникалық қҧралдар. 

Әдіс-тәсілдер Сҧрақ-жауап, әңгімелеу, тҥсіндіру, ойын, кӛрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық 

байланыс 

Музыка, қазақ тілі,еңбек,бейнелеу  

Сабақтың жоспары 

Жоспарланғануақыт Сабақ барысы : 

Басталуы 

5  минут 

Сәлемдесу.  

Топқа бӛлемін : «Тҥрлі тҥсті қағаздар арқылы » топқа бӛлінеді. Оқушыларды 

тҥстерді таңдап  алып, 1,2,3,4,5 топтарға  бӛлініп отырады. 

 
Психологиялық ахуал қалыптастыру: «Тілек әні» 

«Әнді жалғастыр!» 

Мақсаты: қатысушылардың кӛңіл-кҥйін кӛтеру, жағымды эмоция туғызу. 

Нҧсқаулық: «Сіздерге бір ӛлеңнің 1 – жолын айтамын, ал сіздер келесі жолын 

айтасыз, ал келесі кӛрші топ 3-4 – жолын  жалғастырады. Кейін жҥргізуші басқа 

ӛлең бастағанда 3 – топ ӛлеңнің 2 – жолын айтады, ал 4 топ 3-4 жолын айтады. 

Ойын шеңбер бойынша жалғасады. Соңғы әннің соңы 2 жолын барлық топ 
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орындайды». 

1. «Дастархан» (4 жол) 

2. «Домбырасыз ән қайда» (4 жол) 

Ҥй тапсырмасы 

Жаңа білім 

10 минут 

 

 

 

 

 

 Бота бейсенованың «Жау жаңбыр» әнін ,табиғат қҧбылыстары,жаңбыр 

жайлы сҧрау. 

Білу және тҥсіну 

Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады. 

Жаңа тақырып: Музыкадағы қҧстар бейнесі. 

М.П.Мусоргскийдің «Кӛрмедегі кӛріністер»сюитасынан «Жҧмыртқадан 

шықпаған балапандар»балетін таныстыру арқылы жаңа білімді 

тҥсіну.Композитор ,сюита жайлы тҥсінік қалыптастыру. 

Кҥйші композитор Сҥгір Әлиҧлы және кҥйшінің «Аққу» шығармасымен 

таныстыру. 

«Жариялау» әдісі 

(Әрбір топ берілген сҧрақ бойынша  ӛз позициясын жариялау керек. Бҧл ҥшін топ 

ішінен спикер берілген уақыт ішінде (5 мину) басқа қатысушылар  алдында 

сӛйлеп, топ ҧстанымын жеткізеді.) 

Ортасы   

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Қолдану 
Топпен жҧмыс. 

Оқушыларға қолдарындағы бар заттармен алдыңғы тыңдалған шығармаларға 

байланысты тҥрлі іс-қимылдар жасату. 

Барлығы жҧмыртқадан шығып ҥлгермеген балапандардың дыбысын салады. 

1,2 топ аққудың суретін салады. 

3 топ қҧстардың дыбысын салады. 

4,5 топ қҧстардың қимылдарын салады. 

Жаңа білімді қолдана отырып «Кім қалай шырқайды» әнін ҥйрену. 

1.Әннің сӛзімен жҧмыс 

2.Әннің әуенімен жҧмыс 

3.Әннің динамикасымен жҧмыс 

4Әнді бірге тҥрлі ҧрмалы аспатармен орындау 

Сергіту сәті 

2 минут 
Сергіту сәті. Шӛп шӛп шӛжелерім 

 

Аяқталуы  

Сабақты бекіту 

10 минут 

Ой қорыту    

Эссе парағы...... Бҥгінгі сабақта туындаған сҧрақтар мен алған мәліметтер, 

білімді меңгеру барысында кездескен сҧрақтар туралы жазады. 

 
Бағалау  

 

5 минут 

 

 

«Білім ағашы» кері байланыс 
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Кері байланыс 

3 минут 

 
Ҥйге тапсырма: оқу, жаттау. 

Саралау – Сіз қосымша 

кӛмек кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілетіжоғары 

оқушыларғатапсырманы 

кҥрделендірудіқалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау - Оқушылардың 

ҥйренгенінтексеруді 

қалайжоспарлайсыз? 

Рефлексия 

Сабақ / оқу 

мақсаттары 

шынайыма? 

Бҥгіноқушылар 

не білді? 

Сыныптағыахуал 

қандайболды? 

Мен жоспарлаған 

саралаушаралары 

тиімдіболдыма? 

Мен берілген 

уақытішінде 

ҥлгердімбе? Мен 

ӛзжоспарыма 

қандайтҥзетулер 

енгіздімжәне 

неліктен? 

 

 

Тӛмендегі бос ҧяшыққа сабақ туралы ӛз пікіріңізді 

жазыңыз. 

Сол ҧяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес 

келетінсҧрақтарғажауапберіңіз. 

Қорытындыбағамдау 

Қандайекінәрсетабыстыболды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Қандайекінәрсесабақтыжақсартаалды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Сабақбарысында мен сыныпнемесежекелегеноқушылартуралыменіңкелесісабағымды 

жетілдіругекӛмектесетінне білдім? 
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«МҦҒАЛІМ-МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ» 

 

Досжанова Ултай Мусаевна 

Қызылорда қаласы  

«Адина»жеке балалар бақшасы мекемесі 

 Ә.Бӛкейхан кӛшесі №91В 

Әдіскер/ тәрбиеші 

 

 

Менің мамандығым мҧғалім.қиындығы мен қызығы мол мамандық.Бҥкіл саналы 

ғҧмырын адамзаттың игілігіне ғана арнап, болашақтың іргетасын жалықпай қалау-ең ҧлы 

істердің  ҧлысы.Әр баланың жҥрегінен орын алып,әр балаға бірінші тәрбие мен білімнің 

нәрін сеуіп,мейірімен қоса беру- мҧғалімнің басты қасиеті. 

Заман талабына сай әр мҧғалім ӛзін жетілдіріп,дамытып отыру керек.Жаңартылған 

білім мазмҧныны меңгеру соның айғағы.Алдыңдағы отырған балаларға тәрбие мен білімді 

жаттанды тҥрде емес,ӛмірімен байланыстыра отырып меңгеру керектігі ӛзінен –ӛзі кҥн 

тәртібіне еніп отыр.Кеңестік дәуірдегі оқытуда алған білімді ӛз керегіне жарата алмай кеткен 

адамдар саны қаншама.  Әлемдік тәжірбиеге сҥйенсек,қоғамға инженерлер мен 

дәрігерлерден басқа,сырлаушының да,шоферлардың да аса қажет екендігіне аса зор кӛңіл 

бӛледі.Яғни қажеттілікке емес тҧлғаның икемділігіне кӛп зерттеу жҥргізеді. Алаштың бір 

туар ҧлы М.Жҧмабаев «Алты Алаштың басы қосылса,тӛрдегі орын- мҧғалімдікі» деп айтып 

кеткенін баршамыз білеміз.Қоғамының ірге тасының мықты болуы-бәрі де мҧғалімнің 

мойнында. 

Осыны  сезіне отырып,біз ҧстаздар қауымы,ӛзіміздің тӛрдегі орнымызды ойып 

алатындай бҥкіл ҧрпақ бас ие қҧрметтейтіндей  биікке кӛтеруіміз тиіс дей келе әр 

мамандықтың ӛз қиындығы, ӛз қызығы бар демекпін.  

Бала тәрбиесінің негізі балабақшада қаланады.Баланы жеке тҧлға етіп тәрбиелеу 

ҥшін,әрине тәрбиешінің жеке басының ӛзі соған сай болуы керек. «Адамға ең бірінші білім 

емес,тәрбие берілуі керек,тәрбиесіз берілген білім,адамзаттың қас жауы,тәрбиесіз берілген 

білім адамзатқа апат әкеледі»,деген ғҧлама ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің ойын әрбір 

ҧстаз,әрбір ата-ана ӛздеріне қағида ретінде ҧстанса нҧр ҥстіне нҧр болар еді.Оқу мен тәрбие 

бір-бірінен бӛлек қаралмайтын кҥрделі процесс.Жаңа заманның жаңашыл ҧстаздың осы екі 

ҥрдісті бірдей теңестіріп алып жҥруі оның шеберлігі мен іскерлігін кӛрсетеді.Мағжан 

Жҧмабаев «Баланы тәрбиешінің дәл ӛзіндей қылып шығармай,келешек заманына лайық 

қылып шығару керек»деген екен.Осы Мағжан атамыздың айтқан даналық ойы бҥгінгі кҥні 

білімді ҧрпақ керек екенін айқындайды..Ӛйткені, елдің ертеңгі тірегі-балалар.Олар заман 

талабына сай тәрбие мен білім алулары керек.Қазіргі таңда мҧғалімдер қауымына ҥлкен  

жауапкершілік артып отыр,бала тәрбиесі-баршаның ісі. Тәрбиеші-жай ғана мандық емес 

.Тәрбиеші деген сӛздің мағынасына ҥңілсек, мақсаты тәрбие беру екенін тҥсінеміз. Адамның 

жаны мен тәні қашанда тәрбиеге мҧқтаж екендігін ескерсек, тәрбиешіге артылар жҥк жеңіл 

еместігіне кӛзіміз жетеді. Балабақшада дҧрыс тәлім - тәрбие бере алсақ, ол ертең мектепке 

барып саналы тҥрде сапалы білім алуға тырысады. Соның нәтижесінде елін сҥйген азамат 

болып шығады.  

Менің жалпы педагогикалық ӛтілімім – 16 жыл ҥзіліспен.Қызылорда қаласы 

М.Маметова атындағы қыздар педагог.учил. «Метепке дейінгі оқыту мен тәрбие» бӛлімін 

және «Болашақ»унтверситетін  тәмамдадым.Қазіргі таңда 2011 жылдан бастап Қызылорда  

қаласы  «Адина»жеке балалар балабақшасында еңбек етудемін, бҧл еңбектен ешбір 

жалыққан емеспін. 

Мамандықты саналы тҥрде таңдадым. Менен «Қайда  және кім болып жҧмыс 

жасайсың?» дегенде жәй ғана «Тәрбиешімін»деген фразамен жауап қайтарамын.Ӛйткені ол 
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қазіргі осы нарық заманында ӛте беделді жҧмыс емес,мен ҥшін ол мамандық емес,хобби 

емес,жҧмыс емес. 

«Мен ҥшін тәрбиеші- менің ӛмірім,философиям».Мен тәрбиеші болып жҧмыс 

жасамаймын,мен тәрбиеші болып ӛмір сҥремін,мен ҥшін бақыт,маған ҧнайды.Барлық 

қиындығы мен ауыртпалғы кӛп және рахметі жоқ мамандық,сонда да мен осы мамандықпен 

ӛмір сҥремін және жҧмыс жасаймын. 

Кҥнделікті кҥніміз мереке деп айту қиын,олай дейтінім біз әр қилы мінез- қҧлықты 

адамдармен кездесіп жҧмыс жасаймыз,ӛте қиын кездер де болады,шаршайсың,шыдамдылық 

пен тӛзімділік жетпейтін кҥндер де кездеседі.Сол кезде балалар саған кҥлімсіреп қараған 

кӛздерін кӛргенде бар қиндықты ауыртпалықты ҧмытасың.Кіші топтың балалары алғашында  

ҧмытып сені «мама» деп атауы мен ҥшін ҥлкен баға жетпес сыйлық деп бағалаймын. 

Балаларды  ана  тілінде әдемі сӛйлету  олардың ой  – сезімдерін оның еркін кӛркем жеткізе 

алуға  баулу, таңымдық  қабілеттерін дамыту – тәрбиешінің мақсаттарының бірі. Әр ҥйдің 

еркелерін бір арнаға тоғыстырып, олармен жҧмыс жасау оңайға соқпайды.  Алайда баланың 

тілін тауып, тілдесу, жақсы тәрбие берудің ӛзі бір ҥлкен ғанибет. 

Балалармен жҧмыс жасау – ҥлкен бақыт.Себебі, тек қана бала ешнәрсеге алаңдамай 

мейірімділікке сенеді. 

Дҧрыс таңдау жасадым ба деген сҧрақ туындайды кенеттен? 

 Мен мҥдірместен. Мен бақытты адаммын!Маған тағдардың қалауымен жарқын 

болашақпен жас  ҧрпақпен болу бақыты берілді.Ӛйткені әр ата-ана ӛз баласының балалалық 

шағында бала бақытын 1 рет сезіну ғана берілсе,ал маған бҧл бақытты сезіну қайта-

қайта,кҥнде  бала болу бақыты беріліп тҧр. Балаларды тәрбиелеу арқылы  да ҥйрету арқылы 

да ҥйренесің. 

Мен ӛзімді ҥлен әріппен «Мама»деп айта аламын ,ӛйткені менің жҥздеген балаларым 

бар мен жақсы кӛретін,себебі олардың барлығына мен ӛз махабатымды,жҥрегімді 

бердім.Кӛбісі  олардың ержетіп,бой жетті,мектепке барды, балабақшаға келгендері бар,бәрін 

бірдей жақы кӛріп жаным ашиды.Балаларды ойлау ,тәрбие мен білім беру,қамқор 

болу,жақсы кӛру бҧл ӛте керемет-сезім,бәріне бірдей беріле бермейтін сый,осынысмен мен 

бақыттмын! 

Мен ӛз махабатымды берушімін,ӛйтені біреу сені жақсы кӛргеннен кӛрі сенің біреуді 

жақсы кӛргенің бҧл ӛмірде мен ҥшін мәндірек!Менің міндетім,я болмаса парызым ӛз 

махабатымды осы балаларға беру! Балалар ӛсіп келе жатқан гҥл секілді,ал тәрбиеші оның 

бағбаны.Әр гҥл әр тҥрлі жерде ӛсіп ӛнуі секілді(кҥн шуақты,кӛлеңе жерде,тау тасты,қҧмды 

жерде ӛсетін әр тҥрлі гҥл),бағбанның ерекше ӛздеріне тән  кҥтімін қажет етеді.Дҧрыс кҥтіп 

баптай алмасаң,дамуына кедергі келтіресің..Балаға тәрбие ,білім мен білік,дағды ,махаббат 

беру арқылы тҧлға қылып қалыптастыра аласың.Осының дәлелі балабақшаны бітіріп кеткен  

тҥлектерді сырттан кӛргенде мені қҧшақ жая қуанып карсы алады,ол дегенің бала ӛз ойын 

айта алмаса да сӛз жҥзінде қуанышты екенін , кӛзінен кӛру қуаныш сезімін мен ҥшін ҥлкен 

таптырмас бақыт пен сый деп білемін.  

Мен-тәрбиешімен!!! Осылай айтып мақтана аламын!  Кҥнде таңертең жҧмысқа 

келгенде балалардың бірінші кӛзін кӛресің.Біреулерінікі мейрімге, енді біреулерінікі ҥрейге, 

ҥмітке толса,енді біреулерінен енжарлықты кӛремін.Әр тҥрлі барлығы!Әр қайысының ӛз 

ойлары,ӛз әлемі,идеялары бар,оларды  қиратып бҧзуға болмайды,оларды әрі қарай ашылып 

жетілуіне  ҥлкен мҥміндік беруіміз керек. Балалар қандай болса солай жақсы кӛруіміз 

керектігіне сенімдімін,олардың ӛзіндік қҧндылығы бойынша ӛз іс әрекеттеріне жауап беру 

ҥшін тәрбиелеп оқытуымыз қажет.Балаларды мақтап, мадақтап,мақҧлдап, айналасына 

сенімділік атмосферасын ҧялатуымыз керек.Әр баланың бойнда мейірімділік те бер.Оларды 

отбасын,ата-анасын,балабақшасын,тҧратын кӛшесін,досын сыйлап қҧрметтеуге ҥйретіп 

баулимын. Қазіргі заманда тәрбиеші болу ҥлен жауапкершіліті талап ететін,қиын 

жҧмыс.Олай дейтінім бҧл жҧмысқа сенің жан-жақты білімің,еңбек ӛтілің ғана емес,ҥлкен 

шыдамдылық,жаңашылдықты,ізденушілікті,ҧйымдастырушыылықты талап етеді. Мен де сол 
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бақытты тәрбиешілердің бірімін. Таңғажайып балалар әлемімен тереңірек танысып, ӛз ӛмір 

тәжірибемнің мейірімінің  дәндерін қондыру – менің жҧмысымның мәні. Мен кішкене 

балалардың ӛскенде ҥлкен тҧлға болып қалыптасуына ҥлес қосатыныма қуанамын. 

«Білерім - бір тоғыз, білмейтінім - тоқсан тоғыз» демекші, білген сайын білмейтінін 

кӛп екенін ҧға тҥсесің. Сондықтан да шығар белестерім әлі алда. Білімімді кеңейтіп, 

тәжірибе жинау алдымда. Білімді ешқашан ӛзін білгіш қып кӛрсетуге тырыспайды. Шын 

білімдінің зейін - зердесі кең, алыстан қарасаң - кербез, жақыннан қарасаң - кішіпейіл. 

Жҥзіне ҥңілсең - мейірімді, жанына ҥңілсең - шуақты кӛрінбек. 

Міне, осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші атансам - адами 

парызымның орындалғаны болар.  

Қазірге кездегі мектепке дейінгі балабақша мекемелерінің тәрбиешісі –  жоғарғы 

білімді, тәрбиелі, сабырлы, мейрімді, тәжірибелі, жҧмысына адал, ақппаратты 

технологияларды меңгере білетін, компитентті маман болу керек. Балабақшаішілік  және 

қалалық іс-шараларға белсенді тҥрде қатысып тҧрамын. Тҥрлі сайыстарға, интернет 

конкурстарға қатысамын. 

Тәрбиеші мамандығының қызығы мен қиындығы қатар жҥреді, себебі біз әр баланың 

ӛміріне жауаптымыз.  Бірақ мен ӛз мамандығымды сҥйгендіктен, одан ләззат аламын, бақыт 

табамын. 

Біздің балабақшамыз маған ӛте ҧнайды, басшымыз Базарбаева Ж.Оӛте ақылды, 

парасатты, әділ жан. Ҧжымымыз да ӛте ҧйымшыл, әріптестерім де білімді, мейірімді жандар, 

ӛзара тәжірибе алмасып тҧрамыз. 
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Асылжанқызы В. 

Алматы облысы, Талғар ауданы 

№ 15 орта мектебінің 

 бастауыш сынып мұғалімі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың атауы Ғ.Мҥсірепов. Ана қҧшағында 

Мақсаты 

 

 

 

 

 

 

 

Кҥтілетін нәтиже 

 

 

 

 

Сабақтың жабыдығы 

 

 

 

Тҥрі 

 

 

 

 

Бағалау  

1. Мәтінді дҧрыс тҥсініп оқи білуге, ӛз ойларын ортаға салып, топпен жҧмыс 

істеуге, ананың бала ӛміріндегі орнын білуге ҥйрену, романдағы басты кейіпкер 

туралы білу  

2. Оқушылар шығармашылықпен жҧмыс жасай отырып, дҥниетанымын 

кеңейтеді, сӛздік қорын молайтады және ӛз пікірін ашық айта білуге, еркін 

қорғауға жеке тҧлғаның дербес интеллектуалдық ой-ӛрісін дамыту.  

3. Топпен жҧмыс істей отырып, ӛзгенің пікірін қҧрметтеуге, ҧйымшылдыққа, 

ауыз-біршілікке тәрбиелеу. 

Оқу нәтижесі:  

1. Оқушылар Ана қҧшағында мәтіні жайлы білім алады. 

2. Ананы қадірлеп,қҧрметтеу керек екендігін тҥсінеді 

3. Анаға арнап ӛлең , мақал-мәтелдер,әңгіме,эссе жазып,постермен қорғап 

біледі. 

4. Ана қҧшағында мәтінін оқып,талдап біледі. 

  

Негізгі идеялар:  

ананың бала ӛміріндегі орнын білу  

Оқыту әдістері:  

Жаңа әдістер: сҧрақ- жауап, диалог.  

Жеке, жҧптық, топтық жҧмыс 

Сабақтың тҥрі: аралас сабақ.  

Сабақтың әдіс-тәсілдері:«кезекпен қайталау», сҧрақ-жауап, топтық жҧмыс, 

«мағынаны тану» сатысы, талдау, ӛз пікірін ортаға салу, тіл дамыту, жазу 

жҧмысы,  

«Ой-толғаныс» сатысы, «Бір-бірімен пікір бӛлісу, талқылау» әдісі.  

Оқыту технологиясы: Сыни тҧрғыдан ойлау.  

ӛзін-ӛзі бағалау, топтық бағалау, мҧғалімнің бағалау 

Психологиялық ахуал Психологиялық дайындық 

Ана тілім – ҧраным, 

Ана тілім – қҧралым, 

Ана тілім болмаса,  

Болмас еді жыр әнім. 

Оқушылар шеңберде 

жиналып,мҧғаліммен бірге 

бҥгінгі сабаққа сәттілік 

тілейді. 

Ӛткенді еске тҥсіру: 1-топ (махаббат)-Б.Бҧлқышевтың «Ана» 

тақырыбын мазмҧндауды. 

2-топ(шуақ)- 2 шумақтан тҧратын ӛлеңді оқиды. 

3-топ(мейірім)-ана туралы мақал мәтел айтады. 

4-топ. (жҥрек) ана қандай? (постер) 

 

Қызығушылықты ояту 

 
Қалай ойлайсыңдар осы суреттер нені білдіреді?  

Қайырғали Смағҧлов(5.9. 1919, Атырау қаласы - 23.10.1993, сонда) - 2-

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
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дҥниежҥзілік соғысқа қатысушы, кіші лейтенант,қазақ. Кеңес 

әскері қатарына 1939 жылы шақырылған. 1941 жылдың маусымынан Солтҥстік 

Кавказ майданы 18-армия 318-атқыштар дивизиясы 1339-атқыштар полкі 

қҧрамында Ҧлы Отан соғысына қатысқан. Оның айрықша қайсарлығы, әсіресе, 

Керчь тҥбегіндегі ҧрыста байқалды. Десантшы жауынгерлерден қҧрылған 20 

сарбаз 44 кҥн бойы жау қыспағына тӛтеп берген.  Соғыс барысында Қайырғали 

деген сӛзге тілі келмей Константин деп атаған екен. (бейнефильм) 

Ғабит Махмҧтҧлы Мҥсірепов 1902 жылы 22 наурызда қазіргі Солтҥстік 

Қазақстан облысы Жамбыл ауданында кедей шаруаның отбасында дҥниеге 

келген. 1916 жылы 14 жасында Обаған деген жердегі нағашысының кӛмегімен 

орыс мектебіне оқуға тҥседі. 1923-1926 жылдары мектепті бітіріп, 

Пресногорьковтағы екі кластық орыс мектебін жҧмысшы факультетинде 

(рабфак) оқып, ауыл шаруашылық институтында оқиды. 2. Ғ. Мҥсіреповтың 

шығармалары Әңгімелері «Қос шалқар» «Кӛк ҥйдегі кӛршілер» «Талпақ танау» 

«Ананың анасы» «Ашынған ана» т.б Романдары «Қазақ солдаты» «Оянған 

ӛлке» «Кездеспей кеткен бір бейне» Пьесалары «Қыз Жібек» «Қозы Кӛрпеш – 

Баян сҧлу» «Амангелді»  

Мағынаны тану Жаңа сабақтың мазмҧнын ашу. Мәтінді 4 топқа бӛліп беру. Әр топ бӛліктердің 

мағынасын ашып, ӛз бӛлігіне ат қояды. 

1-топ (махаббат)- (апам деген жерден бастап келеді деген жерге дейін)  

2-топ(шуақ)- Шешесін деген жерден жҧтып жатырмын деген жерге дейін. 

3-топ(мейірім)- ҥстел деген жерден ҥндеген жоқ деген жерге дейін.  

4-топ. (жҥрек) апа деген жерден кӛрермін деген жерге дейін. 

Ой толғаныс Сергіту сәті: Ана туралы ән. 

Шығармашылық тапсырма 

1-топ (махаббат)- аналарға арнап тілек жазады  

2-топ(шуақ)- Анасының Қайрошты қҧшақтаған сәтін тауып оқы. 

3-топ(мейірім)- «Менің анам» тақырыбына шағын әңгіме жазады.  

4-топ. (жҥрек) Қайроштың анасына сипаттама жаз: киімі...., мінезі..., сӛйлеген 

сӛзі... 

Ҥйге тапсырма 184-185-бет тҥсініп оқу.  Қайрошқа мінездеме 

жазып келу 

Кҥнделіктеріне жазып 

беремін 

Бағалау Оқыту ҥшін бағалау және оқуды бағалау 

Топты бағалау  

Бағалау парақшасын 

толтырады. 

Кері байланыс 

 

Смайликтерді ӛзі қалаған 

нҧсқаға жабыстырады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=1939_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
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Нугуманов  Ерлан  Сейлханович 

Ақтӛбе облысы, Ақтӛбе қаласы 

филология ғылымының  магистрі 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Диалог  және оның  қҧрылу пинциптері. Кӛркем шығармалардағы диалогтің 

тҥрлері. Қазіргі тілдің қауіптілігі. Әлеуметтік тіл білімінің сипаттары. 

 

Кілт сӛздер:  бейвербалді, диалог тҥрлері, 

интерпретациялық,принцип,кҥлегештер. 

 

Ключевые слова: бейвербальный, виды диалога, интерпретационный, 

принцип, смайлики. 

Keywords:  types of dialogue, interpretative, principle, smilies. 

 

 

 Диалог сӛзігректің "діа1оgos" сӛзінен пайда болған. Оның мағынасы 

– жалпы сӛйлесу, екі я одан да кӛп адамдардың ӛзара әңгімелесу ҧғымын 

білдіреді. Тіл білімінде ол екі не одан кӛп адамдардың кезектесіп сӛйлесу 

формасын білдіретін термин ретінде қолданылады яғни, диалог –екі немесе 

бірнеше қатысушылардың бірігіп, бір тақырып тӛңірегінде пікірлесуі. 

Диалогкеқатысушылардың ойлары әр тҥрлі болады: келісу, талқылау, сҧрақ-

жауап, ойдың бірдей шығуы т.б. 

Тіршіліктің негізі қарым-қатынас пен диалогке орнығады. Басқа адамның 

ойымен, пікірімен, кӛзқарасымен санасу, бӛтенді тҥсіне білу, ӛзіңді оның 

орнына қоя білу – осы қасиеттердің бәрі де әлеумет ахуалын белгілейді. 

Ӛмірдің мәні – қарым-қатынас пен диалог, ӛмірдің ӛзі де қарым-қатынас пен 

диалог. Екі  жақтың сӛз арқылы ауызша немесе жазбаша қарым-қатынасы. 

Диалог тек қарама-қарсы отырған адаммен ғана орын алмайды, диалогті әрбір 

адам ӛзімен де жасайды. Атақты структуралист Ю.Лотман қарым-қатынастың 

схемасын екі тҥрде былайша кӛрсеткен: «Мен – Ол» және «Мен – Мен». 

Бірінші схема тҥсінікті, ӛйткені ол басқамен жасалған диалогті, қарым-

қатынасты меңзейді. Мҧнда «басқа» рӛлінде бӛтен адамдар, ақпарат, кітап, 

табиғат, бҥкіл әлем болуы мҥмкін. Ал екінші схема ӛзіңмен-ӛзің жасаған 

диалогті айқындап тҧр. Біздің санамызда ӛзіндік тҥсінік, пікір, ойлар 

формасында туындайтын білім де тура осындай екі жолмен игеріледі: алдымен 

басқамен қарым-қатынас арқылы, содан кейін ӛзіңмен диалог жасау, яғни 

рефлексия арқылы. Рефлексия қарастырылатын әрбір мәселе бойынша ой 
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толғанып, жан-жақты зерттеп, ӛз тҥсінігіңді қалыптастыру, ӛзіңді тану мен 

тҥсіну, ішкі жан дҥниеңе ҥңілу, ӛзіңмен сырласу, ӛзіңе есеп пен баға беру 

дегенді білдіреді. Міне, осындай рефлективтік жҧмыс санада жаңа ҧғымдар мен 

тҥсініктерді қҧрастырады, жаңа білім қалыптастырады, сол себепті де оқыту 

процесіндегі барлық іс-әрекеттердің негізін рефлексия қҧрауы керек. Диалог 

негізінде әр адамның қарым-қатынасқа деген қажеттілігі жатыр.  

Бҥгінде диалогтің екі тҥрі айқындалады: ақпараттық және тҥсіндірмелік 

(интерпретациялық). Ақпараттық диалогтік қарым-қатынасқа қатысушылардың 

арасында білім деңгейлері тҧрғысынан алшақтық болады, ал интерпретациялық 

диалогте қатысушылардың білімдері біркелкі болып, тек тҥсініктері ғана 

әртҥрлі болады.  

Диалогті зерттеу бҥгінгі таңдағы коммуникативті лингвистиканың негізгі 

нысанындарының бірі болып тҧр. Қазіргі тіл білімінде қарым-қатынас 

қызметі жеке бірліктер тҥрінде емес, ӛзара хабар алысатын саналы әрекет 

тҥрінде жҥзеге асатындығы нақтыланып келеді. Тҧлға аралық 

қатысымның, диалогті қатысымның компоненттері ретінде мыналарды 

атасақ болады: 1) сӛйлеуші мен адресат (субьект факторы жеке психологиялық, 

сӛйлеушінің тҧлғалық әлеуметтік ерекшеліктері; адресат факторына оның тең 

қатысымға дайындығы енеді, сондай-ақ, жеке мінезі; коммуниканттар 

арасындағы интеракциялық және тҧлғааралық қарым-қатынас); 2) 

сӛйлеушінің коммуникативті ниеті, уәжі, қатысым мақсаты; 3) қатысым ӛтетін 

уақыт пен кеңістікке (коммуникативті акт барысындағы қатысымның жалпы 

әлеуметтік-саяси, тарихи-мәдени жағдаяттарына сҥйенетін шарттарын 

белгілейтін экстралингвистикалық факторлар) байланысты шынайылық 

деңгейі; 4) белгілі бір қоғамдық және статустық рӛлі бар коммуниканттардың 

ӛзара қарым-қатынасы; 5) қатысым жағдаятына сай пресуппозияларды 

(авторлық интенцияның дҧрыс қабылдануы, ӛйткені сӛйлесімнің 

прагматикалық мағынасы сӛйлеуші мен адресаттың пресуппозияны оқи алуы, 

тезаурустарының ҧқсастығы, импликацияны анықтай алу қабілеттілігіне 

байланысты жҥзеге асады) [1, 12б.]. 

Қайсы тілде болсада, диалог қҧрылуы ҥшін  тӛмендегідей пинциптер 

орындалуы қажет. 

1. Коммуникативті ынтымақтастық принципі диалогті сӛйлеу формасы 

ретінде айқындаудың жалпылығы мен орнықтылығын белгілейді. 

Коммуникативті мақсатқа сәтті жетуге ҧмтылған сӛйлеу әрекеті белгілі 

ережелерге бағынуы, ҥйлесімді болуы тиіс. Коммуникативті қатысым кезінде 

сӛйлеу этикетінің ережелерін ҧстанып, орнықты және дҧрыс жауап 

қайтарылуы тиіс. 

2. Әрекеттесу принципі сӛйлеудің қҧрылымында әңгімелесушілердің 

екеуінің де белсенді атсалысуын ҧсынады. Коммуникация процесін басқару 

ҥшін әңгімелесушілердің коммуникативті бағдарламасының ӛзара келісімі, 

коммуникативті интенцияның ҥйлесімділігі мен қолданылу аясының 

коррекциясы талап етіледі. 

3. Әсер етупринципі әрекеттестік принципімен тығызбайланысты. Әсер 
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ету жоқ жерде, әрекеттесу де жоқ.Тыңдаушыға әсер ету сӛйлеушінің 

коммуникативті интенциясының вербалдануына тікелей байланысты. 

4. Коммуникативті-прагматикалық ҥстемдік принципі сӛйлесімнің нақты 

коммуникативті-прагматикалық қҧрылымы семантикалық қҧрылымның бір 

компонентінің ҥстемдігіне байланысты болады. Кӛп жағдайда фунционалды-

прагматикалық доминант пропозиция компонентімен әрекеттеседі. Сӛйлемнің 

экспрессивтік деңгейі ӛзгереді. 

5. Коммуникативті толықтық  принципі  коммуникативті ҥстемдік 

принципіментығызбайланысты. Коммуникативті интенция – анық та нақты 

кӛрінген иллокуцияны (сҧрақ, тілек, кеңес, т.б.) ғана емес, сонымен бірге,  

сӛйлесімнің эмоционалды, экспрессивті, кӛркем сипаттарын да қамтиды. 

6. Алдын алу принципі адамның жиған тәжірибесінің нәтижесінде 

коммуникация процесінің ӛту барысына сай белгілі реакцияға дайын бола алу 

қабілеттілігі. Сӛйлеу жағдаятындағы тыңдаушының әрекеті алдын-ала 

болжаумен байланысты қалыптасады [2, 29-34б.]. 

Диалог – кӛркем шығарманың, драмалық шығарманың адам мінезін, кӛркем 

идеяны ашуда сырлы бейне жасауда шешуші қызмет атқаратын ең негізгі 

қҧралы деп санасақ,  диалогте әр кейіпкердің сӛз саптауынан, оның ой-

толғанысынан, сӛйлеу ӛзгешелігінен жан-дҥниесі айқын елес береді. 

Қаламгердің  шеберлігі де оның әр кейіпкерді мінез-бітіміне, ой-ӛрісіне орай 

сӛйлетуінен кӛрінеді. Мысалы, Жабал Ерғалиевтің драмасын да диалогтің бай 

ҥлгілері бар. Атап айтсақ, диалог-тартыс, драмалық ҥлгідегі диалог-тартыс, 

шешімге келетін диалог, хабарлама диалог, характер танытқыш 

диалог, психологиялық,  тҧрмыстық диалог, мҥдделері қайшы келетін екі 

қарсылас кейіпкер арасындағы тартыстан туындайтын диалог-дау, диалог–

жекпе-жек, қос кейіпкер кӛзқарасының ҥндесуінен туатын диалог-

ҥндестік, мҥдделері ортақ екі адамның ҧғынысып, тҥсінісуіне негізделген 

диалог-тҥсінісу, диалог-сыр тҥрлері кездеседі. 

Әдебиеттану ғылымында ішкі монолог, жан диалектикасы деген ҧғымдар 

Н.Чернышевскийдің «Детство. Отечество. Военные рассказы» 

дегенмақаласындаЛ.Н.Толстойдыңшығармашылығынабайланыстыайтылды.Ішк

імонологтің кӛркемдікжҧрнақтарыболыптабылатынкӛпҥнділік, екіҧдайылық, 

екідауыстысӛз, ішкі диалог, адамішіндегіадамт.б. 

дегенкӛркемдіккатегорияларМ.Бахтиннің «Проблемы поэтики Достоевского» 

зерттеуіненкейінқолданылабастады.ҚазақәдебиетіндеМ.Әуезов, Ғ.Мҥсірепов, 

С.Мҧқановтағыбасқадраматургтарымызӛзшығармаларындаоныңәдеміҥлгілерін

берді. Ж.Ерғалиевтің осы ҥрдістіжалғастырып, драмадашым-

шытырықоқиғалардангӛріжекеадамсанасындағысапалықӛзгеріс, 

руханиқопарылыс, ішкісезімдікқҧбылыстардытиімдіқолданатынын, диалогтің 

қҧдіретін «Қҧлпытастың кӛзжасы» шығармасы арқылы кӛрсете алған[3,424б.] 

Қазіргі тіл біліміндегі тілдік ерекшеліктер: диалогтік сипат, лексикологиясы 

мен фразеологиясы; Тілдік бірліктерді қатысымдық тҧрғыдан қарастырсақ  

қолданыстағы сӛз, сӛйлем, мәтіннің негізгі хабарламалық мәнін толық тҥсінуге, 
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диалог кезіндегі  қатысымдық мақсатқа сәйкес бейнелі ой, кӛзқарастың 

айқындылығы ӛзгеріп келеді. 

Қоғамда  коммуникативтік қарым-қатынасты  дҧрыс  қалыптастыруға ықпал 

ету. Сындарлы сҧрақ қою, жауап беру, сӛйлеу  мәдениетіне ден қою аса 

маңыздырақ.  Ортада, ҧжымда жҧмыс жасауға оңтайлы ынтымақтастық орта 

қҧру арқылы жайлы ахуал туғызу. Болашақта қоғамдық орындар мен кәсіби 

орындарда   диалогтік стандарттың қалыптасуын  жетілдіру қажет деп 

ойлаймын. 

Қазіргі әлеуметтік тіл білімі мынадай ҥш негізгі сипатта тҥсіндіріледі: 

1. Тіл және қоғам; 

2. Белгілі жағдайға сәйкес сӛйлеушілерді таңдау; 

3. Сӛйлеушілердің әр алуан жас ерекшелігі мен әлеуметтік жағдайына 

байланысты тілдік ерекшеліктерін зерттеу. 

Тілдің дамуы халықтың жалпы мәдени ӛрісімен, рухани байлығымен 

байланысты. Бҧл мәселенің терең зерделенуі тіл мен ойлаудың байланысы 

туралы жалпы мәселені айқындап алуды қажет етеді. Сӛйлесім мен ойлаудың 

ӛзара қатынасын анықтау – тіл теориясының ғана емес, сондай-ақ, 

философияның, логиканың, психологияның шешуін таба қоймаған, талайдан 

бері ғалымдарды толғандырып келе жатқан кҥрделі мәселе. Тіл мен ойлаудың 

бір-бірімен сабақтастығы екеуінің де адамның психологиялық болмысының 

кӛрінісі болуымен, адам миының, санасының жемісі болуымен байланысты. 

Ойлау – тіл арқылы таңбаланған идея мазмҧнының негізі. Адам ойы – ми 

қабаттарында пайда болып, сӛз арқылы сәулелі кӛрінісін табады. ―Сӛз – ойдың 

кӛрінісі‖ деп жазады Ю. Баласағуни. 

Тіл – ойлаудың жемісі, ойдың нақты кӛрінісі, ойдың жарыққа шығып іске 

асырылуы ҥшін, тілдік материалдарға негізделуі қажет. Ой тіл арқылы, тілдегі 

сӛздер мен сӛз тіркестері, сӛйлемдер, мәтін арқылы кӛрініс табады. Ой 

кӛрінісінің ең негізгісі – тіл. Демек, тіл - ойдың материалдық кӛрінісі.  

Сонда, тіл – форма, ойлау – мазмҧн. Дегенмен, тіл яки сӛз – ойдың кӛрінісі бола 

тҧра, ӛзі тек форма болып қалмайды, ішкі мазмҧны мен мәні, мағынасы бар 

қҧрылым болып, ӛзіндік ішкі ҧғымдық болмысты анықтайды да, қайтадан 

ойлау арқылы танылады. Адам баласы ішкі ойында еркін де, сӛйлеуде – 

шектеледі.Ойлау – шексіз. ―Кӛңіл жҥйрік пе кӛк дӛнен жҥйрік пе?‖ деген 

риторикалық сҧрақты қойған қазақтың сӛзінде ҥлкен мән бар. Ойлау адамның 

ішкі жан дҥниесімен, болмысымен байланысты болып, айналады 

қатынастардың ықпалы арқылы адамның ішкі әлемінде орындалатын кҥрделі 

психологиялық қҧбылыс. Ойдың тҥгел вербалды жолмен кӛрініс табуы шарт 

емес. Адам ӛзінің ойын кейде бейвербальды қатынастармен де кӛрсете алады. 

Оның ішінде ең кҥрделісі, әрі адам ойының толыққа жуық кӛрінісін 

таңбалаушысы – кӛзі болуы мҥмкін бе деп шамалаймыз. Адамдар қарым-

қатынастың тілдік формаларымен қатар қолданылатын коммуникацияның 

бейвербалды компоненттері қоғамдық-мәдени нормаар мен шарттылықтарды 

белгілі жҥйеде келтіруге кӛмектесетін, аса қажет қҧбылыстар қатарын қҧрайды. 

Олар әр халықтың ҧлттық-мәдени ерекшеліктерін танытатын этникалық 
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сипатта халықтың рухани салт-дәстҥрді сақтауға ҥлес қоса отырып. Бҥкіл 

дҥниежҥзінде мәдениаралық қарым-қатынастарды дамытуға адамдардың бір-

бірін дҧрыс тҥсініп, қабылдауына ықпалын тигізері даусыз. Тоқсан ауыз сӛздің 

тобықтай тҥйініне келер болсақ, адамның әрбір қозғалысы, дене қимылдары ым 

арқылы беріледі деген ғҧлама Цицеронның пікірімен тәмамдаймыз. Тілдік  

ортада  қарым-қатынасты іске асыру ҥшін сӛйленіс кезінде  ойды  жеткізу 

мақсатымен  тҥрлі  тілдік және тілдік емес қҧралдарды пайдалануға болады. 

Лингвистикада  бейвербалді   амалдарға арналған  алғашқы  арнайы зерттеуц 

еңбегі Ч.Дарвиннің «Адамдар мен жануарлар эмоцияларының  кӛріністері» деп 

аталады.  Ол қазіргі қимыл тіліне байланысты  зерттеулерге әсерін тигізді. 

Бҧған қазіргі кезде  ым, ишарат, мимика,  жест қосмша  кӛмекші қҧрал бола 

алады. Жазаба тілде мҧндай мҥмкіндік жоқ, ал ауызша тілдің кӛркем болу 

ерекшеліктері деосында. тілде бейвербалді тілдің қҧралы ретінде  

кҥлегештер(смайликтер) кӛп қолданылатыны анықталып отыр. Мәселен, 

оларды қолдану диалог арысында бірден қысқа жауап беру ҥшін, уақыт 

ҥнемдеу ҥшін тиімді болғанымен, зерттеу барысында  кӛптеген зиянды  жағы 

анықталды[4,168] 

    Кҥлегештерді диалогте қолданудың тиімділігін анықтау ҥшін жҥз 

тыңдаушыдан сауалнама алынды. Алынған сауалнама  нәтижесінде 43% 

тыңдаушы кҥлегештерді қолдануды толық меңгермеген және қандай мағынада 

қолданылып, ӛздеріне кері байланыс ретінде жіберілгені ҥшін адамдарға бірден 

эмоция беріп, кӛңіліне тиетіні анықталды. Мәселен, кҥліп тҧрған кҥлегеш 

жақсы кӛңіл-кҥйді білдіреді, Езуін тарта кҥлген- келеке, сарказм ретінде 

қолданылады, бас бармағын кӛрсету- істің  дҧрыс орындалғандығын, билеп 

тҧрған- аса қуанышты екені, әр тҥрлі тағамдар арқылы кӛңілді кештер, 

мерекелік  дастарханды білдіреді, алақанын кӛрсету- шапалақ беретіні, 

ренжігені, жҧмылдырық-ренжігенін білдіреді.  Кҥлегештерді  толықтай 

пайдалану, сӛйлеу дағдысының  жойылу, сауаттылықты жоғалту қаупін 

туғызуы мҥмкін деген тҧжырмға келдік. 

Тіл – қоғамдағы адамдардың қарым-қатынас қҧралы ретінде ерекше рӛл 

атқарады. Сондықтан қоғам ӛмірінде де, адам жасаған мәдениет салаларын 

айқындауда да тілдің маңызы зор болатыны заңды. Сондықтан кҥнделікті 

ӛмір тәжірибесінде жеке коммуникацияда, ҧжымдық коммуникацияда, 

бҧқаралық коммуникацияда жиі байқалатын жайттардың сӛз мәдениетін 

ҧстанып, әрдайым қоғамда әлеуеттің жоғарғы деңгейінде диалог қҧру 

қоғамның дамығанының кӛрсеткіші болмақ. 
ХХІ ғасырдағы білім беру жҥйесі  білім, дағды, мінез,  мета-оқыту мен 

оқудың ең жоғары болуына диалог –бірден бір жол сілтейді. Бҧндай білім беру 

жҥйесі қоғам мен жеке тҧлғаның қажеттілігінен және біздің  ӛтіп кеткен 

әлеуетімізден туындап отыр.  Тӛрттағанды білім беру оқушыларға  нені 

оқытуды кӛздейді?  

 ДЖО ХАЛЛГ АРТЕН, «Жалпы  білім беру бағдарламасын жобалау» 

жобасының   кӛшбасшысы «Содержание образовательной программы любой 

нации определяет еѐ ценности и отражает еѐ надежды, возлагаемые на будущие 
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поколения. Концентрируясь на том, что должны изучать школьники, 

«Четырѐхмерное образование» становится ценной и целесообразной 

провокацией, которая способна вдохновить разработчиков программы и 

практикующих специалистов»деп айтқандай, қазіргі таңда  қажеттілікті 

қанағаттандыратын бірден-бір қҧрал. 

Оқушылар заманауи технологияны, озық машиналарды, жасанды 

интеллектті   ізденуде қандай жетістікке қол жеткізеді. Қазіргі  қоғам мен 

заманауи технология акселерациясы білім беру жҥйесін ӛзгертуді талап етеді. 

Терең дағдылар мен заманауи білім беруде  білім беру бағдарламасы нақтылық 

пен сындарлылылықты(конструктивтілікті), ойлай білуді,  ақпаратты жинақтау 

және сындарлы талдай білуді, ӛміршең болып, ӛмірге бейіндеуді, ақпараттарды  

шапшаң жинау және таратуды  талап етеді.Ал бҧның барлығы тілдесім, яғни 

диалог арқылы жҥзеге асады. 

Тӛрттағанды білім беру – дәстҥрлі білім беруден алшақтап, білім беру 

жҥйесінің релевантты  қҧрылымын қарастырады. Әсіресе, оқу мен оқыту  

ҥрдісінде  тілдік  дағдыларды: айтылым, оқылым, жазылым, тыңдалымды 

тиімді  пайдалану арқылы білім беру жҥйесіндегі жетілдіретін тҧсымызды  

қайта  жаңғыртуға  диалог жетелейді.Тілдік дағдылар білім беру шеберлігі 

білім алушыларды жан-жақты дамуына қызмет етеді. Оқушының мҧқият 

тыңдай білуі, сауатты жаза алуы, мәнерлеп немесе нақышына келтіре  оқуы, 

оны  шебер жеткізе алуы тҧлғалық қабілеттерінің жоғары және интеллектісінің 

жоғары екенін кӛрсетеді.  Бҧған дейін білім беру жҥйесі қалыпты бағытта ғана 

дамып отырды, ал қазіргі таңда педагог мамандарға  мҥлдем жаңаша дағды, 

тілдік дағдылардың ең жоғарғы мәдениетін ҧстану, сындарлы диалог қҧру, жеке 

тҧлғалық сапалы қабілеттер, сындарлылық пен кӛшбасшылық, 

интербелсенділік және тапқырлық, коммуникативтілік, икемділік сияқты 

дағдылардың ең жоғарғы деңгейін ҧстану ҧтымды. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Қайсы тілде болсада, диалог қҧрылу пинциптерібар.Диалог тек қарама-

қарсы отырған адаммен ғана орын алмайды, диалогті әрбір адам ӛзімен де 
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жасайды.Кӛркем шығармалар арқылы да диалог тҥрлерімен танысуға болады. 

Қазіргі  қоғамдағы диалогте  бейвербалді  тілдің  қолданылуы. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В каждом языке есть принципы составление диалога. Диалог это не только 

общение между двумя людьми, но и общения с  самим собой. Можно через 

художественную литературу познать  виды диалога. Исползование  

бейвербальных языков в современном обществе. 

 

RESUME 

In each language there are principles drawing up dialogue. Dialogue it not only 

communication between two people, but also communication with. It is possible to 

learn types of dialogue through fiction. Theuse of verbal  language in modern society. 
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М.МАҚАТАЕВ «АҚҚУЛАР ҦЙЫҚТАҒАНДА»  ПОЭМАСЫ  БАЛА СЫРҚАТЫ 

 

Қалабаева Перизат  Әбдіманапқызы  

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы  

№ 30 Кӛктӛбе орта мектебінің  

қазақ тілі,әдебиеті пәнінің мұғалімі  

Қысқа мерзімді жоспар 

Бӛлім: Махаббат және абырой 

Сабақтың тақырыбы: М.Мақатаев «Аққулар ҧйықтағанда»  поэмасы  Бала сырқаты 

 Қатысқандар : Қатыспағандар : 

 

Осы сабақ арқылы 

жҥзеге асатын оқу 

мақсаттары: 

 

8.1.1.1.-әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, 

эпилог,прологтарды анықтау 

Сабақ мақсаттары  Барлық оқушылар орындай алады: әдеби шығарманың жанрына байланысты 

сюжеттік желілерінен эпилог, прологтарды  айқындайды. 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерінен эпилог, 

прологтарды айқындап ӛз кӛзқарасын білдіреді 

 

Кейбір оқушылар орындай алады: әдеби шығарманың сюжеттік желісін 

негізге алаотырып, шығармада кӛтерілген мәселеге байланысты ӛз кӛзқарасын 

дәлелдеп, бҥгінгі кҥнмен байланыстырады. 

Бағалау критерийлері - әдеби шығарманың сюжетін айқындайды, 

- эпилог, прологтарды анықтайды., 

- ӛз кӛзқарасын дәлелдейді. 

 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

 

Білу,тҥсіну,талдау 

Тілдік мақсат Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: эпилог, пролог, шҥрегей, қҧмай, 

кәззап, сҥмбе. 

 

 Диалог қҧруға/ шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: ауырған бала, 

тәуіп шалдың  сӛзі, ананың  ашуы 

 

 Не себепті деп ойлайсыз? 

Ананы қасиетті қҧсқа  оқ атуына итермелеген  қандай  кҥш? 
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Қҧндылықтарға 

баулу 

Отбасылық, тарихи қҧндылықтарды бойына сіңіру, азаматтық жауапкершілікке 

баулу, ҧрпақтар сабақтастығын бағалау. 

 

 

Пәнаралық 

байланыс 

 

 Қазақстан тарихы,география 

Алдыңғы оқу: Мҧқағали-лирик ақын 

 

 

Жоспар   

 

 

Жоспарланған  

уақыт  

Жоспарланған жаттығу тҥрлері 

 

Ресурстар  

 

Сабақтың басы  

 

Ҧйымдастыру кезеңі  

 

Қызығушылықты ояту 

Н.Тілендиевтің «Аққу» кҥйін тыңдату 

1.Сәлемдесу. 

 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

«Гҥлмен тілек» арқылы бір -біріне  жақсы кӛңіл 

кҥймен тілек тілейді. 

3.Оқушыларды «Мозайка» әдісі  арқылы топқа   

бӛлемін.    

 

1-топ: «Ана» 

 

2- топ: «Жетімкӛл»,  

 

3-топ: «Аққу». 

 

 

 

 

 

https://WWW.youtube. 

com/Watch?v=gMuKABngKE 
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 «Ой қозғау» стратегиясы бойынша 

оқушылардың қызығушылынояту мақсатында 

сҧрақтар қоямын. 

Сҧрақтар: 
1.М.Мақатаев лирикаларын білесің бе? 

2 топ:Ақын жырларындағы кӛтерілген  мәселе 

қандай? 

3 топ:«Киелі» сӛзінің  мазмҧнын қалай 

тҥсінесің? 

 

 

Сабақтың ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тапсырма Топтық жҧмыс. 

Оқылым.Поэма ҥзіндісін оқиды./қосымша  

мәліметтер беріледі/ 

«Ҥш қадамды сҧхбат» әдісі /топ ішінде 

оқиды,топ бір-біріне тҥсіндіреді/ 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

-шығарма сюжетін меңгереді; 

-поэма мазмҧнын ӛз кӛзқарасы негізінде 

жеткізеді. 

ҚБ. «Екі жҧлдыз, бір тілек» 

2- тапсырмаЖеке жҧмыс «Семантикалық 

карта» Поэмадағыэпилог,прологтар туралы  

тҥсіндіре отырып,әр оқушыға жеке -жеке 

«Семантикалық карта» таратып беремін.  

Эпилог-кӛркем шығарманы қорытындылайтын 

компонент.Оқиға желісіндегішығарманың басты 

кейіпкерлері жайында қысқаша мәлімет 

береді,олардың іс- әрекеттерінің жалғасын 

кӛрсетеді. 

Пролог-кӛркем шығармадағы кіріспелердің бір 

тҥрі.Кӛркем шығарманың оқиға мазмҧны мен 

мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе 

бӛлімі.Мҧнда сюжетке дейінгі бірнеше оқиға 

баяндалады,кейде бас кейіпкердің ӛмірінен 

бірер кӛрініс беріледі 

Сюжет Эпилог Пролог 
Ӛзенде жоқ 

сыймаған  

арнасына, 

Жылғада жоқ 

даламен 

  

 

 

 Оқулық, ҥлестірме қағаздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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жалғасуға. 

Қалай біткен 

мына кӛл тау 

басына? 

 

 

+ 
Орнында екен 

«Жетім кӛл», 

жоғалмапты,о

ртаймаптыне

месе тола 

алмапты  

Қасиетті 

аққулар 

оралмапты. 

 

 

+ 

 

Дескриптор:   -эпилог, прологтарды табады; 

-ӛз кӛзқарасын білдіреді. 

ҚБ «Басбармақ» арқылы бағалау 

3-тапсырма  Жҧппен жҧмыс «Ойлан- жҧптас- 

бӛліс» тәсілі 

Оқушылар бірнеше жҧптан бӛлінеді: бірінші 

оқушы оқиды,айтады,екінші оқушы 

тыңдайды,ҥшінші оқушы ӛз пікірін айтады. 

Сҧрақтар: 

1.Бала ӛліміне несебеп болды деп 

ойлайсыңдар?Баланы емдеуге болар ма еді? 

2Ӛздеріңді  ана орнына қойғанда қандай шешім 

қабылдар едіңдер? 

3.Қазіргі заманда жылқышы қарт сияқты 

табиғат жанашырлары барма? 

Дескриптор: 

 -Сҧрақтарға толық жауап береді. 

 -Ӛз ойларын еркін жеткізе біледі. 

ҚБ.«Мадақтай білу» Мҧғалімнің мадақтауы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы  

Кері байланыс  

 

 

 

«Кері байланыс: « Білім қоржыны» 

1.Қызыл-«Ӛте жақсы тҥсіндім, мен ҥшін 

қызықты болды» 

2. Кӛк-«Мен сабақты жақсы тҥсіндім» 

3.Сары-«Тақырып бойынша әлі де ізденуім 

керек» 

 

 

                                                    Қосымша мәлімет 

Саралау – оқушыға мейлінше қолдау кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? 

 

Бағалау – оқушыны 

білімін тексеруді 

қалай жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс: 

Қазақстан тарих 
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«Ҥш қадамды сҧхбат»     

  әдісі-ӛздігінен танып,іздену іс- әрекеттерін меңгертуге 

жетелейді.Әдіс арқылы оқушы ӛз бетімен білім алудағы 

белсенділік пен ізденушілікке талпынады. 

Нәтижеге немесе жауап бойынша саралау тәсілі 

жҥргізілді.Оқушы ӛз ойларын еркін,жҥйелі жеткізуге 

дағдыланады 

  «Семантикалық карта» балаға ӛз бетімен ізденуге 

мҥмкіндік туғызған сайын,іздену,білім дағдысын 

толықтыруға бағытталған стратегия.Оқушыға берілген 

тапсырма ойлау жҥйесінің дамуына әсер 

етеді.Сҧрақтарға жауап бергенде оқушылар жаңа 

ҧғымның ӛзіне тән ерекшеліктерін, қызметін,маңызын 

анықтауға, жылдам сӛйлеуге  даңдыландырады. 

«»Оқушыға жеке қолдау кӛрсету арқылы саралау» 

оқушының қабілеті мен деңгейіне қарамастан әр 

қолдауға лайықты.Оқушы қажеттілігіне қарай 

саралануы тиіс. 

«Ойлан, жҧптас, бӛліс»  тәсілі 

оқушыларға  қандай да болмасын сҧрақ, тапсырма 

берілгеннен кейін оларды тыңғылықты  орындау кезінде 

жылдамдылыққа,іздену- шілікке талпынады.Оқушы ӛз 

ойлары мен пікірін берілген уақыт ішінде орындау 

барысында  жҧптық жҧмыс жасауға,талқылауға, 

пікірлесуге ҥйренеді.  «Диалогта  әртҥрлі сҧрақтар 

қолдану» тҥрі жҥргізілді. Оқушылардың бір-біріне 

сҧрақтардың мағынасын ашу кезінде  нақтылыққа, 

жҥйелілікке талпынады. 

 «Екі жҧлдыз,бір 

тілек», «Басбармақ», 

«Мҧғалімнің 

мадақтауы» арқылы 

қалыптастырушы 

бағалау тҥрлерін 

пайдаландым 

«Мәңгілік ел» 

жалпықоғамдық 

қҧндылығын 

игереді.Оқушының 

ортада сӛйлеу мәдениеті 

артады. Ӛмір бойы білім 

алу қҧндылығын жҥзеге 

асырады.Ӛз кӛзқарасын 

дәлелдеп, бҥгінгі 

кҥнмен 

байланыстырады. 

Рефлексия  

Қорытынды бағамдау 

Сәтті ӛткен екі нәрсені атаңыз: 

1. «Ойлан- жҧптас- бӛліс» тәсілі 

2. « Ҥш қадамды сҧхбат» 

3. «Семантикалық карта» 

  



 
 

113 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРИЯ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Укубаева Р.М.  

Казахская средняя школа №30, г.Актобе, rai-con@mail.ru 

 

Аннотация. В системе образования Казахстана с 2016 года происходят изменения. Это 

необходимый процесс, обусловленный динамикой развития науки и техники, 

информационного пространства. Человек должен быть мобильным и результативным, иметь 

возможность быстро менять профориентацию, быть готовым к освоению меняющихся 

технологий. Учитель должен отойти от "натаскивания" обучающихся, ему необходимо  

находить творческий подход в обучении,  создавать обстановку   взаимодействия   и   

взаимной   ответственности в едином сплаве: учитель – ученик. Современный урок 

английского языка – это сложное образование, подготовка и проведение его требуют от 

учителя большой затраты творческих сил.ИКТ занимает важное место в образовательной 

работе.Поэтому, использование информационно-коммуникационных технологий делает 

обучение увлекательным, позволяет более интересно и наглядно представлять учебный 

материал, а также мотивировать учащихся на самостоятельное изучение материала.  

Ключевые слова.Обновленное содержание образования, педагогическая практика, 

критичность мышления, конкурентоспособность, когнитивно-познавательная сфера, 

человеческий ресурс, креативный, динамичный. 

 

Новая система образования в Казахстане — этап в создании эффективной учебной 

модели, цель которой — это повышение функциональной грамотности выпускников. 

Система образования в Казахстане с 2016 года претерпевает изменения. Это неизбежный 

процесс, обусловленный динамикой развития науки и техники, информационного 

пространства. Человек должен быть мобильным и результативным, иметь возможность 

быстро менять профориентацию, быть готовым к освоению меняющихся технологий. 

Образование сегодня претерпевает существенные перемены, одна из которых – перенос 

центра тяжести с обучения на учение. Сотрудничество обучаемых и обучающих, их 

взаимопонимание является  важнейшим  условием  образовательного процесса.  

Учитель должен отойти от "натаскивания" обучающихся, ему необходимо  находить 

творческий подход в обучении,  создавать обстановку   взаимодействия   и   взаимной   

ответственности в едином сплаве: учитель – ученик.  Все это существенно изменило 

требования к школьному обучению и профессиональной подготовке в вузах. Эффективность 

индивидуума определяет не количество полученных им знаний, а разнообразие умений и 

навыков, которыми он овладел, и возможностями их применения. 

Педагогическая практика в настоящее время испытывает следующие затруднения: 

потеря интереса к учению, отсутствие умения оценивать себя и товарища, отсутствие 

навыков самостоятельной работы. 

Учителя интересуют многие вопросы. Какие типы уроков и формы их проведения 

возможны на том или ином этапе работы, при изучении той или иной темы курса? Чем 

руководствоваться, отбирая дополнительный дидактический материал, продумывая характер 

заданий, варианты их использования на уроке, оценивая эффективность различных средств и 

форм реализации задуманного?   

Современный урок английского языка – это сложное образование, подготовка и 

проведение его требуют от учителя большой затраты творческих сил. 

Учителю необходимо реализовать концепцию, которая предполагает необходимость 

обеспечения обучающихся прочными знаниями материала программы с одновременным 

осуществлением разноаспектного развития и формирования личности каждого учащегося –  

mailto:rai-con@mail.ru
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с учетом его индивидуальных способностей и возможностей. Пути и способы реализации 

этих принципов должны быть в значимой степени творческими, нетрадиционными и в то же 

время  эффективными. 

Нетрадиционные формы урока английского языка реализуются, как правило, после 

изучения какой-либо темы, выполняя функции обучающего контроля, и осуществляются при 

обязательном участии всех учащихся. На таких уроках удается достичь самых разных целей 

методического, педагогического и психологического характера, которые можно суммировать 

следующим образом: 

- осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по определенной 

теме; 

- обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к 

уроку; 

- предусматривается минимальное участие на  уроке учителя. 

Среди тенденций современного общества прослеживается одна, которую невозможно 

не заметить – это повсеместная компьютеризация и информатизация многих областей 

человеческой жизни. Это неслучайно: ведь внедрение информационно-коммуникационных 

технологий позволяет повысить эффективность деятельности человека, а  также сделать эту 

деятельность разнообразнее.  

Действительно, в период интернета нет нужды запоминать множество фактов, дат, 

событий. Достаточно получить навыки работы с информацией, развить критичность 

мышления, сформировать умение устанавливать аналогии между фактами и 

интерпретировать их. Тогда проще менять профессиональные направления, повышать 

собственную результативность и, следовательно, конкурентоспособность на рынке труда.  

В чем суть обновлений? Согласно новым требованиям, существенно изменился подход 

к получению учащимися знаний: важно не количество репродуктивной информации, 

освоенной ребенком, а развитие критического мышления — умения сопоставлять и 

анализировать факты. 

Информационно-коммуникационные технологии не только дают учащимся 

возможность идти в ногу со временем, но и делают процесс обучения более интересным. 

Современные информационно-коммуникационные технологии реализуют важнейший 

дидактический принцип –  принцип наглядности. Объекты, представленные посредством 

информационно-коммуникационных технологий, более информативные, красочные, 

позволяют рассмотреть процессы разносторонне, близость же знаний к реальной жизни 

делает эти знания  более понятными. Кроме того, информационно-компьютерные 

технологии позволяют сделать обучение проблемным, творческим, ориентированным на 

исследовательскую активность.  

Внедрение  информационных технологий  решает вопросы, связанные с развитием 

личности обучающегося, формированием его эмоциональной и когнитивно-познавательной 

сфер. 

Использованию ИКТ в образовательном процессе школы посвящены исследования 

многих педагогов – новаторов,  которые рассматривают особенности использования средств 

ИКТ в учебной деятельности, принципы создания образовательных программных средств 

ИКТ, роль информационно-коммуникационных технологий в развитии системы 

образования, педагогические возможности отдельных программных продуктов. Педагоги 

рассматривают проблему мотивации в контексте личностно-ориентированного обучения, 

изучают дидактические возможности использования ИКТ в учебном процессе, отдельные 

программные средства ИКТв плане их влияния на мотивацию учебной деятельности. 

Проблема развития мотивации учебной деятельности учащихся требует комплексного 

подхода к ее решению, заключающегося в выявлении совокупности педагогических условий 

и тщательном отборе принципов создания программных средств ИКТ, предназначенных для 
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использования в образовательном процессе школы. Для решения исследовательских задач  

также используются ИКТ, но в это время преобразуется его ценностно-смысловая сфера. 

 Уучащихся формируется ценностное отношение к информационно-

коммуникационным технологиям как к эффективному средству повышения своего уровня 

знаний.  Учащийся специально не обучается ИКТ, а осваивает их параллельно программе 

английского языка, по которому он проходит повышение уровня своих знаний. 

 Важно отметить, что на сегодняшний день универсального метода обучения учащихся 

английскому языку через ИКТ пока не существует. Каждый метод имеет свои достоинства и 

недостатки и характерен для конкретного типа урока (будь то урок–повторение, урок-обзор 

нового материала или урок-презентация). Очень многое зависит и от личности самого 

педагога, его профессиональной компетенции в области предмета и ИКТ. Хорошие 

программы ИКТ по английскому языку способствуют росту мотивации по отношению к 

предмету, выработке хороших навыков говорения, письма, аудирования и т.д., а также 

навыков контроля и самоконтроля учащихся. Развитие мотивации при помощи ИКТ является 

малоизученной проблемой. Кроме того, не все преподаватели готовы и имеют необходимые 

знания для использования ИКТ на своих занятиях. В большей степени это объясняется пока 

ещѐ слабым методическим обеспечением использования ИКТ в образовательном процессе и 

в преподавании английского языка. Использование информационных технологий в учебном 

процессе значительно повышает эффективность усвоения материала учащимися. Больших 

результатов можно достичь, применяя данные технологии в преподавании английского 

языка в младшей и средней школе. В старших классах использование  информационных 

технологий позволяют раскрывать возможности  учащихся в создании серьезных 

исследовательских, проектных работ  с мультимедийными презентациями и т.д. 

Использование интерактивной доски в сочетании с аудиосредствами позволяет 

реализовывать принципы наглядности, доступности и системности  изложения материала. 

При этом эти возможности реализуются не только в режиме просмотра, как это было 

при использовании презентаций на уроках, но и используя, специальный маркер и другие 

возможности доски, мы можем сочетать проверенные методы и приемы работы с обычной 

доской,  и  набор интерактивных и мультимедийных возможностей. 

Вышеуказанные возможности убеждают не только профессионалов, но и «новичков» в 

реалистичности больших перспектив обучения и изучения английского языка с помощью 

компьютерных программ. 

Сегодня ИКТ занимает важное место в образовательной работе.  Большинство учебных 

заведений, имеющих компьютерные классы, внедряют программу изучения гуманитарных 

предметов посредством использования всех технических новинок, доступных 

отечественному пользователю: различные презентации, документальные фильмы, и on-line 

архивы ведущих библиотек мира.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий делает 

обучение увлекательным, позволяет более интересно и наглядно представлять учебный 

материал, а также мотивировать учащихся на самостоятельное изучение материала. 

Изменения, которые происходят в образовательной системе Казахстана, — объективная 

необходимость, вызванная динамикой развития науки, экономики и технологий. 

Новая реальность выдвигает новые требования к человеку. Он должен быть не просто 

умным, а креативным, обладать нестандартным мышлением, быть мобильным и 

динамичным, быстро осваивать все новое. 

Человеческий ресурс — залог развития национальной экономики. Поэтому 

сформировать такого индивидуума — задача обновленной системы образования Казахстана. 
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Асылжанқызы В. 

Алматы облысы, Талғар ауданы 

№ 15 орта мектебінің 

 бастауыш сынып мұғалімі 

Сабақ жоспары 
 
Кҥні: 6.12.2017ж Сынып: 1 « Ә» Пәні: сауат ашу №76 

Сабақтың тақырыбы Нәтиже сабақ. Мен не ҥйрендім? 

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

1.2.1.1 Сӛз/сӛйлем  сызбасын оқу; сызбаға сәйкес сӛйлем қҧрастыру 

1.7 Тыңдалған материал бойынша ӛз пікірін айту   

1.8 Берілген тақырыпқа  әңгіме қҧрап айту 

1.9 Сӛздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дҧрыс айту 

Сабақтың мақсаттары Барлығы: Жаңа білімді меңгереді. 

Кӛбі: Тақырыпты тҥсініп, тыңдап, жетекші сҧрақтар арқылы 

талқылайды. 

Кейбірі: Алған білімді ӛмірде қолдана алады. 

Жетістік критерийлері  Айтылған сӛздер мен сӛйлемдердің кӛпшілігін дҧрыс қайталай алады.  

Нақты сӛйлеу арқылы, мәселені тҥсінгенін кӛрсете алады. 

Қҧндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген қҧрмет кӛрсетуіне тәрбиелеу.  

Пәнаралық байланыс Ӛнер, ана тілі сабағы 

АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым. 

Тілдік қҧзыреттілік Мен не ҥйрендім? 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру 

5 минут 

Ӛсемiз бiз кҥлiп-ойнап, 

Он саусақтың саласындай, 

Ӛсемiз бiз кҥлiп-ойнап, 

Бiр адамның баласындай. 

– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ҧстап, алақан арқылы 

жҥректің жылуын сезініп ҥйренген қандай тамаша, қандай 

қуаныш! 

Хат. «Сәлем достар! Мен Білімпаздар аралының ханзадасы 

Ақылбекпін. Мен сендерді ӛз патшалығыма қонаққа 

шақырамын. Бірақ менің аралыма жету ҥшін сендерге жол 

сілтегіш карта қажет. Соның кӛмегімен менің аралыма 

жетесіңдер. Жолда абай болыңдар, қарақшылар кездесуі мҥмкін. 

Сондықтан картаны дҧрыс пайдалану қажет. Мен сендерді асыға 

кҥтедемін. Сәлеммен Білімпаздар аралының ханзадасы.» 

Барамыз ба? Біз Білімпаздар аралына жету ҥшін ӛткен 

тақырыптардың бәрін еске тҥсіріп, сабақта ҥйренгенімізді дҧрыс 

пайдалануымыз қажет. Дайынсыңдар ма? Ендеше кеттік! 

 

Шаттық шебері 

 

 

 

Сабақтың ортасы 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 арал. «Отбасы» аралы. 

 Суретте кімдер бейнеленген? Оларды кімдер деп атаймыз? 

Біздің ӛмірімізде отбасының маңызы қандай?  

Олардың кӛлеңкелері дҧрыс па?  

№2-арал . «Ойлан, тап» аралы 

Сызбамен жҧмыс. Сызбамен суреттерді сәйкестендір. 

-Мына аралдан ӛту ҥшін бізге тақтадағы сызбаға сәйкес 

суреттерді апаруымыз қажет. Қане кім тапты? 

 

Таныстырылым, 

оқулықпен жҧмыс 
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Сергіту сәті 

 

 

 
 

Ӛз дене мҥшелеріңмен атыңды жазып кӛр. 

 

№3 –арал. «Достық» аралы. 

-Адамға дос не ҥшін қажет? Нағыз дос қандай болу қажет? Кім 

ӛзін нағыз дос деп санайды? Қолын кӛтерсінші.  

 
-Досыңның аты кім? 

-Ол неше жаста? 

-Ол қандай адам? 

№4 –арал. «Тапқырлар» аралы 

Әріптер мен сандардың  кӛмегімен сӛз қҧра. 

-Біз Тапқырлар аралына келдік. Бҧл аралдан ӛту ҥшін біз сандар 

мен әріптердің кӛмегімен сӛз қҧрауымыз қажет. Әр оқушының 

алдында тапсырма жатыр. Ашып қараймыз. Әрбір әріптің ӛз 

саны бар, сол санның қасына тиісті әріпті қойып жазсақ, 

жасырынған сӛздеріміз шығады. 

Қызықты тапсырма 

8 минут  

 

Аяқталуы 

 

16 минут 

 

 

 

Ребус шешу. 

(әдепті бала) (ҧқыпты бала) 

 

 

 

 

  

 

Оқулық, 

дәптерлер. 

 

Сабақтың соңы 

2 минут 

 

Рефлексия 

Бҥгінгі сабақта болған кӛңіл – кҥйді  бет – әлпеті салынған 

суреттерді таңдау. 

Тҥсінбедім      Сҧрағым бар        Тҥсіндім 

 

Ленталар 
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Жҧптық бағалау қолданамын.  

«Қасыңдағы жҧбыңды бағалай білу» жҧбың қалай жҧмыс істеді? 

Жақсы орташа тӛмен (тиістісін қорша) 

         

Дифференциация – 

оқушыларға кӛбірек 

қолдау кӛрсетуді 

қалай 

жоспарлаймын? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

тапсырмалар қоюды 

жоспарлап 

отырмын?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру 

жоспарым?  

 

Пәнаралық 

байланыс  

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы  

АКТ  

Қҧндылықтармен 

байланыс (тәрбие) 

Қолдау кӛрсету. 

Қабілеті жоғары 

оқушылар айтылған 

сӛздер мен 

сӛйлемдердің 

кӛпшілігін дұрыс 

қайталай алады. 

Оқушылар ӛздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне 

кӛңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, кӛңілді, кӛңілсіз, ашулы) 

 

Ӛнер, ана тілі 

сабағы 

Оқушыларды бір-

біріне деген 

құрмет 

кӛрсетуіне 

тәрбиелеу. 
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ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ НА 6 

  

Аскарова Кульшат Сериковна 

учитель начальных классов  

СШ № 16 имени Т.Айбергенова  

г.Нур-Султан 

 

Тема: Таблица умножения на 6. 

Цель: закрепить знание таблицы умножения и деления числа 6 и на 6. 

Задачи: 

- повторить таблицу умножения и деления до 6; 

- отрабатывать вычислительные навыки; решение задач на нахождение произведения 

и суммы; 

- воспитывать любовь и уважение к родной культуре, умение работать в коллективе, 

дружбу и взаимопомощь. 

Ход урока 

1. Постановка задачи. 

На прошлом уроке мы с вами составили таблицу умножения на 6 и деления с эти 

числом, а дома вы должны были еѐ учить. Сегодня мы с вами проверим  и закрепим знание 

уже изученной таблицы умножения (слайд 1). Но урок будет не обычный. Мы отправимся в 

сказку. Но прежде чем мы туда попадем, нужно проверить, насколько вы готовы к 

путешествию. Проверим, как вы выполнили домашнее задание, вам нужно было найти 

ошибки в уравнениях и решить их правильно (слайд 2). Если все совпадает, ставьте рядом 

знак «+», а если вы у себя нашли ошибку, зачеркните карандашом уравнение, а потом 

разберетесь, в чем ошиблись, и исправите. 

2. Создание настроя.  

Звучит песня о сказке из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». 

 Дети успокаиваются.  

- Пока звучит музыка (слайд 3), запишите в тетрадях число и «Классная работа»  

3.Устный счет. 

– Жили-были обычные дети Витя и Маша. Маша верила в сказки, а Витя в сказки не 

верил, он увлекался наукой. Но однажды случилось несчастье в сказочной стране (слайд 3) – 

злой Кощей похитил одну добрую сказочную героиню. Надо ее спасать! И ребята решили 

это сделать. А мы с вами можем им помочь. В этой невиданной сказочной стране все 

подчинено законам математики. Если мы справимся со всеми заданиями, то победим Кощея 

и спасем бедняжку. К счастью, у нас будут помощники – герои разных сказок. А за активное 

участие вы будете получать звездочку красного, оранжевого или жѐлтого цвета, в 

зависимости от того, как выполните задание. И в конце урока мы подведем итог.      

- Мы с вами сделаем сказочную математическую зарядку, чтобы лучше справляться с 

препятствиями и открыть ворота в сказку. (Для класса задачи с сигнальными карточками.)  

1) Кощей запер похищенную девушку в своем замке далеко, за тридевять земель. 

Три девять земель – это сколько? (27) 

2) В поисках Царевны-Лягушки Иван-царевич обследовал 4 болота, в каждом из 

которых встретил по 10 лягушек. Сколько лягушек перецеловал Иван-царевич прежде, 

чем нашел Царевну? (40)  
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-Чтобы узнать, кого похитил Кощей, надо выполнить первое задание и разгадать 

шифр, а для этого надо  вспомнить таблицу умножения, которую уже давно изучили. (слайд 

4) 

- Ну вот, одну створку мы открыли, а на ней примеры, если правильно решите 

примеры, то ребята смогут попасть в волшебную страну. Записывайте только ответы. А 

потом проверим.(6 слайд) 

86-13 

54-14 

4х5 

3х8 

12:4 

43+67 

100-25 

- Ну что, размялись.  

4. Повторение. 

- Ребята попали в сказочное царство. Перед ними молочная река с кисельными берегами. Как 

же через нее перебраться? Можно перебраться по камушкам. Но они тоже математические. 

Для того чтобы перебраться по ним, надо вспомнить умножение числа 6 и на 6 и деление. 

(Слайды 7-14) 

4. Работа по теме 

- Ребята с нашей помощью перебрались через реку. А за ней – лес. Лесная тропинка привела 

Витю и Машу к избушке на курьих ножках. Вошли они в избу и видят – сидит на лавке Баба-

Яга с учебником математики в руках. Увидела ребят и говорит (слайд 15): ―Знаю, зачем 

пришли. Но сначала помогите мне разобраться с примерами. Умножать я умею, и 

складывать, и вычитать вроде тоже, а вот результат получается неправильный. Слайд 16 

(выполняют по рядам) 

1 ряд  

39-15:5+14 

7*(12–4) 

2 ряд  

56-8+4*9 

8*(25–20) 

3 ряд           30–16:2+12                                       10: (11–9) 

У доски работают ученики (с объяснением.)    Проверка. 

- "Вот теперь", – говорит Баба-Яга,– "могу дать вам волшебный клубочек, который укажет 

дорогу к Кощею". 

"Нет, – говорит Маша, – нам надо скорее. Дайте нам лучше ступу". 

- Что же, бери. Да только вместо топлива работает она на "математическом ускорителе".  

- Чтобы ступа смогла взлететь, надо правильно решить задачу. Но в ней три кнопки и 

чтобы узнать, на какую нажимать, чтобы завести ступу, надо снова разгадать шифровку. А 

чтобы быстрее завести ступу, все будут решать задачу, а трое учеников разгадают шифровку 

(по одному ученику от каждого ряда)  Слайд 17 

―Литр  бензина стоит 6 рублей. Сколько денег надо уплатить ребятам за 7 литров 

бензина?‖ (один у доски с объяснением) 
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Шифровка №1  

82-36:4=73 

81:9=9 

48:8*7=42 

7*5=35 

3*8:6=4 

7*1=7 

73 – Н 

42 – Ж 

4 – Т 

9 – А 

35 – А 

7 – Ь 

Шифровка №2  

52+27:3=61 

56:8=7 

45:5 * 6=54 

8 * 5=40 

2 * 9:3=6 

8 * 0=0 

61 – Ж 

54 – Л 

6 – У 

7 – Ё 

40 – Т  

0 – Ю 

Шифровка №3  

94+24:4=100 

54:6 =9 

36:6*4=24  

9 * 5 =45 

3 * 4:2 =6 

8 – 0 =8 

100 – К  

24 – 0 

6 – К 

9 – Н 

45 – П  

8 – У 

 

Проверка шифровок – собрать предложение. 

- Завели ступу. Улетели ребята. Приземлились прямо перед подземельем Кощеевым (слайд 

18). 

- А перед тем как войти, решили они гимнастику сделать, чтобы легко справится с Кощеем. 

Давайте и мы сделаем гимнастику, поможет нам еще один сказочный герой: деревянный 

мальчишка с длиннющим носом. (Буратино) 

«Физминутка» (слайд 19). 

- Пробрались ребята в подземелье. А Кощей испугался, что смерть его пришла (слайд 20). И 

решил добреньким притвориться. И говорит Вите и Маше: 

- "За Белоснежкой пришли? Давайте мирно договоримся: задам я вам несколько  задач. 

Решите их – и забирайте Белоснежку, а не решите – навеки-вечные в подземелье моем 

останетесь".  

- Делать нечего. Согласились ребята. Говорит Кощей (слайд 21): 

• а) Длина отрезка АВ 5 см. а отрезка CD — 20 см. Во сколько раз длина одного 

отрезка больше, чем другого?(20/5=4) 

• б) Длина отрезка АВ 5 см, а отрезка CD — 20 см. На сколько сантиметров длина 

отрезка CD больше, чем длина отрезка АВ?(20-5=15) 

• в) В связке 6 книг, а в коробке их в 4 раза больше. Сколько книг в коробке? (6*4=24) 

• г) В связке 4 книги, а в коробке их в 2 раза больше. Сколько книг в 5 таких коробках 

(4*2*5=40) 
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"Видите вы, что подземелье  у меня большое, но состоит оно всего из двух залов. 

Длина зала, в котором мы стоим 56 м, а другой на 38 м длиннее. Сколько метров длина 

второго зала?" 

- Поможем ребятам выполнить это задание. 

В тетрадях самостоятельно. 

- Выполнили ребята и это задание. Но обманул их Кощей. Кинулся он на ребят, но 

они ловкими оказались, увернулись от старика Кощея, недаром по утрам зарядку делали. А 

вы не забываете делать зарядку?  Слайд 22 

 Добрались они до трона, схватили сундучок, в котором смерть Кощеева, но чтобы 

открыть его, надо задание выполнить, которое на сундучке написано. А времени мало, 

Кощей все ближе. Давайте быстро поможем ребятам справиться с последним заданием. (с.64 

№4) 

Проверка – слайд 23 

Победили Кощея! Освободили Белоснежку! (слайд 24) 

5. Итог урока 

- А что помогло нам справиться с трудностями, что мы делали, чтобы помочь ребятам 

спасти сказочную героиню? 

- Какие моменты урока вам больше всего запомнились? Что было легко? А когда 

возникли трудности? 

- Кто может сказать про себя, что теперь он знает таблицу умножения еще лучше? 

Домашнее задание:  1)Повторить таблицу умножения и деления с числом 6. 

Шифровка №1  

82-36:4 

81:9 

48:8 х 7 

7 * 5 

3 * 8:6 

7 * 1 

73 – Н 

42 – Ж 

4 – Т 

9 – А 

35 – А 

7 – Ь 

Шифровка №2  

52+27:3 

56:8 

45:5х6 

8 х 5 

2 х 9:3 

8 х 0 

61 – Ж 

54 – Л 

6 – У 

7 – Ё 

40 – Т  

0 – Ю 

Шифровка №3  

94+24:4 

54:6  

36:6х4  

9 х 5  

3 х 4:2  

8 – 0  

100 – К  

24 – 0 

6 – К 

9 – Н 

45 – П  

8 – У 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА ПОЗНАНИЯ МИРА И 

РИСОВАНИЯ 

 

Шешимбаева Салтанат Серикбаевна 

учитель начальных классов  

СШ № 16 имени Т.Айбергенова  

г.Нур-Султан 

 

 Тема урока:«Круговорот воды в природе» 

 Цель урока:Расширить знания детей о значении воды в жизни человека: 

Задачи урока: 1.Развивать социальные навыки: работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение партнера, а также отстаивать свое мнение, 

доказывать правоту. 

2. Прививать бережное отношение к воде. 

3. Активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия. 

Оборудование к уроку: демонстрационный материал, таблицы, моноблок, 

презентация к уроку. 

Ход урока 

1 часть – «Круговорот воды» 

      Проверка домашнего задания. Ребята расскажите о воде? Что нового вы 

можете рассказать о 3-х состояниях воды. Дети рассказывают подготовленную 

информацию о воде. Загадывают загадки о воде.  

        Объяснение нового материала. Сегодня мы с вами поговорим о воде – 

она одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Вода в наши 

квартиры поступает со станции очистки. На эти станции вода попадает из рек, 

озер, подземных водохранилищ. Наш город очень большой, чистой воды ему 

требуется много, поэтому из рек мы ее берем тоже много. Скажите мне как 

получается, что вода в реках не кончается? Как река пополняет свои запасы?... 

(ответы детей) 

Сейчас я покажу вам один опыт, а вы поможете мне сделать вывод.(в 

электрическом чайнике кипит вода и из носика виден пар.) 

Вы видите, как  из чайника выходит пар? Откуда он взялся в чайнике? Я туда 

наливала только воду. 

С помощью детей учитель формирует первый вывод: Вода при нагревании 

превращается в пар. 

Затем к струе пара подносится холодное стекло. Подержав его некоторое время 

над паром, выключает чайник и показывает детям, что произошло со стеклом. 

Дети увидели, что на стекле образуется капельки воды. Откуда? 

Делает вывод: Когда пар попал на холодное стекло. Он превратился в воду. 

Вот так происходит в природе, каждый день Солнце нагревает воду в морях и 

реках, как только что нагрелась вода в нашем чайнике. Вода превращается в 

пар. В виде пара крошечные, невидимые капельки влаги поднимаются в воздух. 

У поверхности Земли воздух всегда теплее, чем выше поднимается водяной 
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пар, тем холоднее становится воздух. Пар снова превращается в воду – 

образуются облака. Когда капельки воды набирается много, они становятся 

слишком тяжелые для облака и выпадают дождем на землю. 

Снежинки образуются так же. Как и капли дождя. Когда очень холодно, капли 

воды превращаются в кристаллики льда – снежинки и падают на землю в виде 

снега. 

Дождь и растаявший снег стекает в ручьи и реки, которые несут свои воды в 

моря и океаны, они питают землю и дают жизнь растениям. Затем вода 

возобновляет свой путь. Весь этот процесс называется круговорот воды в 

природе. 

Работа с учебником . Учитель предлагает зачитать текст учащимся и задаѐт 

вопросы по теме . На доске висит таблица с картиной о круговороте воды в 

природе. Ребята повторяют и записывают в рабочую тетрадь этапы процесса. 

Закрашивают и объясняют ещѐ раз, как происходит круговорот воды в природе. 

  

Физминутка.  Учитель предлагает детям встать в круг, взявшись за руки. 

Наш круг, как и вода, может менять свою форму (круг вытягивается в овал). 

А теперь представьте себе, что воду налили в кружку и  поставили на горячую 

плиту, и вода стала нагреваться. Каждый из вас – частичка воды. Вода 

нагревается, вам становится жарко. Ваши ладошки такие горячие, что вам уже 

больно держать друг друга за руки. Ваши руки опускаются, жара заставляет вас 

активнее двигаться (дети бегают по группе), каждый из вас движется сам по 

себе – каждый из вас стал частичкой пара. А теперь вас замораживают, вам 

становиться холодно, Что вы в этом случае делаете? Конечно, надо встать 

поближе друг к другу, обнять друг друга, чтобы вам стало потеплее. 

Посмотрите, теперь нас уже нельзя растянуть, она приобрела свою форму, как 

частичка льда. Наш класс – это все те же частички воды, но каждый раз они 

соединены по-разному. Расскажите мне, как связаны частички воды друг с 

другом. 

Дети, вместе с учителем делают выводы: 

       * Когда вода находится в виде пара, связей между частичками воды 

практически нет, каждая из них движется как будто сама по себе. 

       * В жидком состоянии связи между частичками воды более сильные, но 

они очень гибкие и эластичные, поэтому вода в жидком состоянии не имеет 

своей формы. 

       * А когда вода находится в твердом состоянии, ее частички прочно связаны 

друг с другом: вода в твердом состоянии – это лед, имеющий свою форму. 

2 часть урока – изобразительное искусство 

Тема урока  «Красота и проблемы водоемов» 

Цель:  Учить детей передавать в рисунке свои представления о водоемах. 

Задачи: 1.Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по 

выбору). 

2. Развивать творческое воображение. 

3. Воспитывать интерес к водоемам, желание показать их красоту и проблемы. 



 
 

126 
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРИЯ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

Ход урока. 

Педагог задает вопрос детям  - Какие водоемы они знают? (ответы детей) 

Беседует о красоте их и о проблемах, показывает иллюстрации. Предлагает 

нарисовать их. Но сначала проводит физкультминутку для закрепления темы 

урока: 

Физкультминутка. «Гроза» 

Закапали капли,                  стучим двумя пальцами о стол 

Идет дождь.                       Стучим четырьмя пальцами 

Он льет как из ведра!       Стучим сильнее 

Пошел град,                          Косточками пальцев выбиваем дробь 

Сверкает молния,              шипящий звук, рисуем молнию пальцем в воздухе 

Гремит гром!                      Хлопаем в ладоши 

Все быстро  убегают домой.  Прячем руки за спину 

А утром снова ярко светит солнце!  Описываем руками большой круг 

Дети делятся на группы: 

1 группа рисует красивые чистые водоемы (озера, реки, океаны, моря и т. д.) 

2 группа рисует проблемы водоемов. 

Рефлексия: В конце урока устраивается выставка, и дети обмениваются 

впечатлениями. Выставление оценок. 

Домашнее задание: пересказ «Круговорот воды в природе» 
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ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ – В ТВОИХ РУКАХ 

(игра) 

Петракова Ирина Дмитриевна 

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 1 г.Краснотурьинска  

Свердловской области, РФ. 

 

Цели:  обобщить знания детей о здоровом образе жизни; подвести к осознанию, что 

заботиться о своем организме может и должен каждый человек, даже ребенок; показать пути 

поддержания и укрепления здоровья. 

Форма работы: игра-практикум 

Оборудование: плакат «Дерево решений», карточки выбора (№1,№2,№3), рисунки  с 

изображением вредных воздействий на человека, рисунки «Здоровые дети», «кирпичики» 

для построения  «Дома Здоровья», тексты о неграмотном поведении детей, «шифровка» и 

«ключ» к ней, карточки для составления «меню», кроссворды, цветные наклейки для 

самооценки и бланки для показания самооценки группы, карточки-эмблемы команд, цветные 

фражки для сигнала готовности групп, музыкальное оформление. 

Ход игры 

1. Орг.момент.  

Игра «Подари улыбку другу». 

2. Обозначение проблемы. 

 а) Самооценка. 

- Мы с вами сегодня поговорим о здоровье, о здоровом образе жизни. Каждый из нас 

понимает эту фразу по-своему и по- разному к этому относиться. Давайте определим свое 

отношение к своему здоровью, своему образу жизни. Сделаем это при помощи цветных 

наклеек. 

Инструкция 

        Я веду здоровый образ жизни 

 

 Я стараюсь, но не всегда получается 

 

 Я не обращаю внимания на свое здоровье 

-Выберите наклейку нужного цвета и прикрепите к фигурке, которая есть на вашем столе. 

 

ж 

з 

 
г 
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Выполнение. 

- Вот так выглядит ваше отношение к своему здоровью. Очень хорошо, что мы смогли 

оценить его, задумались о том, что очень важно для каждого  современного человека 

человека. 

б). Очерчивание круга проблем. 

- Современный человек… Какой он?  Что его окружает? 

Наше общество уверенно движется по пути прогресса. Но наряду с достижениями науки и 

техники человечество получило и отрицательные результаты своего развития. Стрессы, 

малоподвижный образ жизни, напряжение глаз, неправильное «Быстрое питание» - все это 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека. 

Человек – покоритель природы, построив заводы и фабрики, изобретя автомобиль, создал 

тяжелую экологическую ситуацию. 

Значит, одна из основных проблем XXI века – сохранение здоровья. 

3. Выбор пути решения проблемы. 

- Нас всех эта проблема тоже касается. Как же быть всем нам?Кто поможет сохранить 

здоровье? 

Существует несколько путей решения этой проблемы: 

 Вопросы о здоровье можно решать только с медицинским работником; 

 Мы сами должны приложить к этому усилия 

 О здоровье заботиться не надо, организм сам справится 

- Предлагаю вам в группах принять решение, взвесив все положительные и отрицательные 

последствия выбора. ( Группы делают выбор) 

- Мы с вами сегодня попробуем разобраться, что может сделать каждый человек для 

сохранения своего здоровья. 

4. «Строим» дом здоровья 

- Все неприятности, которые сваливаются на человека, похожи на снежный ком, проливной 

дождь, от которых трудно спрятаться. А где можно спрятаться от дождя и снегДавайте и мы 

с вами построим сегодня воображаемый «Дом здоровья», наметим пути, которые помогут 

нам избежать многих неприятностей жизни. 

 

 Фундамент. 
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-Мы с вами, сделав выдор. Что каждый должен заботиться о своем здоровье, уже сделали 

большой шаг к его сохранению. И мы можем начать строительство. Наше осознание 

необходимости здорового образа жизни  - фундамент нашего дома. 

Прикрепляем элемент – сознание. 

 Зарядка 

- Как вы думаете, с чего должен начинаться день здорового человека? 

( дети выполняют элементы утренней гимнастики под музыку) 

 
- Очень хорошо у вас получилось. Такие упражнения помогу сделать не только физическую 

разминку, но и зарядиться хорошим настроением. 

-А какие еще виды деятельности, связанные с движением, помогут сохранить здоровье? 

( прикрепляем «кирпичики») 

  

 

 

- Посмотрите внимательно  на первый ряд кирпичиков, все они связаны с движением. 

 

 

 

 Неграмотный человек 

- Ребята, знаете ли вы фразу «неграмотный человек»? Это не только тот, кто не умеет читать 

и писать, но и тот, кто не знает правил здорового образа жизни. 

Предлагаю вам познакомиться с образом жизни ребят и оценить их поведение. 

 

Зарядка, 

спорт 

Спорт 

Активный 

отдых 

Подвижные 

игры 

Д    в   и   ж   е   н   и   е 
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Задания группам: 

А) Сеня считал, что в жизни столько всего интересного и столько надо успеть, что ему 

просто некогда было искупаться, умыться, почистить и погладить одежду, вымыть обувь. Ел 

он на ходу, забывая помыть руки, а часто и фрукты. 

Б) Коля очень любил читать. Он читал много и везде: во время еды, по дороге в школу, в 

транспорте, вечером, после приготовления уроков. А когда мама выключала свет и желала 

«Спокойной ночи», он, чтобы не расстраивать маму, читал под одеялом при свете фонарика. 

А еще Коля любил громкую музыку и часто не снимал наушники плеера по несколько часов, 

в пеперывах между чтением. 

В) Аня очень любила конфеты, но боялась зубных враяей. После еды она забывала не только 

почистить зубы, но и прополаскать рот. Постепенно на деснах появился налет, в зубах – 

маленькие дырочки, которые становились больше, а цвет зубов изменился – стал темным. Но 

Аня считала, что зубы покрасили конфеты. 

( за ответ группы получают кирпичики) 

 

 

 

 

 

 

 

 Второй ряд кирпичиков связан с правилами гигиены 

 

 

 

 Окно  

- В каждом доме должно быть окно. Зачем? Чтобы построить окно в нашем доме, 

необходимо расшифровать слово, которое обозначает важный элемент здорового образа 

жизни 

18 6 8 10 14 

     

(ключом к выполнению задания является номер буквы алфавита) 

Слово – Режим 

 Меню 

- Основными режимными моментами являются завтрак, обед и ужин. Попробуем составить 

меню на один день. У меня в конверте наборы слов с названиями блюд. Выберите те блюда, 

которые считаете нужными. 

  

Соблюдени

е личной 

гигиены, 

опрятность 

Гигиена 

зрения, 

слуха, 

правильная 

осанка 

Следить за 

зубами, 

вовремя 

обращаться 

к врачу 

Правила гигиены 
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(Группы выбирают конвертики «завтрак», «обед», «ужин». Из них выбирают те полоски, 

которые им подходят для выполнения задания.) 

За выполнение задания ребята получают кирпичики. 

 

 

 

 

Третий ряд кирпичиков – сбалансированное питание 

 

 

 

 Крыша  

 Но наш дом еще не завершен. Ему не хватает крыши. Решим кроссворд. 

1. Солнце, воздух и … -наши лучшие друзья. 

2. В здоровои теле – здоровый… 

3. Утром на небе всходит, а вечером закатывается. 

4. Чтобы день был в порядке, делай утреннюю… 

5. Как купаться мы идем, так его с собой берем, вафельное, льняное, махровое вытрет ваше 

тельце, а называют его… 

6. Она бежит из крана, она течет в реке, с грязью справиться поможет она, это чистая… 

7. Она с крыши висит вниз головой и плакать начинает ранней весной. 

8. Белый пушистый ковер всю землю укрыл и деревья запорошил. 

9. Природное явление, наблюдаемое после дождя. 

-На пересечении слов получилось слово Здоровье.И это не случайно, ведь итогом здорового 

образа жизни будет крепкое здоровье,которое поможет справиться со многими 

неприятностями жизни. 

 Инсценировка стихотворения «ОЙ-ЁЙ-ЁЙ» 

 
5. Итог 

Итак, мы с вами построили «Дом здоровья», наметили пути сохранения здоровья. 

В начале нашей игры вы сделали вывод о том, что заботиться о здоровье должен каждый 

человек и доказали, что знаете пути его сохранения, многое умеете для этого делать.  

Главное – захотеть быть здоровым! 

Самооценка. 

Фрукты, 

овощи 

Молочные 

продукты, 

крупы 

Мясо,рыба 

Сбалансированное питание 
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Что же вы выбираете? По какому пути пойдете: 

 К здоровому образу жизни 

 Или выберете другой путь 

Это решать каждому из вас. Я очень хочу, чтобы вы еще раз задумались о своем отношении 

к своему здоровью. Давайте выразим в цвете, как вы теперь будете относиться к своему 

здоровью. 

Инструкция 

Ж – я буду стараться вести здоровый образ жизни 

З-   я не уверен в своем выборе 

Г – я так же равнодушен к своему здоровью 

(учитель делает анализ самооценки) 

Мы с вами сегодня очень хорошо поработали. Надеюсь. Что здоровый образ жизни войдет у 

вас в привычку и не будет вызывать сложностей. А начинать каждый день надо с улыбки, 

тогда он будет, как праздник. Начали мы классный час с улыбки, давайте, улыбкой его и 

закончим. 

( песня «Подари улыбку миру») 
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ПРАВОПИСАНИЕ –ЧК-,-ЧН 

              

Шешимбаева Салтанат Серикбаевна 

учитель начальных классов  

СШ № 16 имени Т.Айбергенова  

г.Нур-Султан 

 

Тема урока: Правописание –чк-,-чн 

Основные цели: 
 Помочь усвоить, что звуки (ч) (щ) всегда мягкие, поэтому их мягкость не нужно 

обозначать. 

 Развивать орфографическую зоркость, познавательные интересы детей. 

 Воспитание любви к природе родного края, зимующим птицам. 

Демонстрационный материал: 
1. Карточки со словами хищные, чтение, каменщик, сварщик, одуванчик 

2. Слайд 1. Одуванчик. 

3. Слайд 2. Хищники. 

4. Слайд 3. Карточка с пословицей: __________ – лучшее учение 

5. Слайд 4. Каменщик. 

6. Слайд 5. Сварщик. 

7. Слайд 6. -чк-, -чн-, -чт-, -нч-, -щн-, -рщ- без ь. 

8. Карточка. -чк-, -чн-, -чт-, -нч-, -щн-, -рщ- без ь. 

9. Слайд 7 со словами: 

мечта, свечка, белочка,  

хищник, кончик, стрелочка,  

гонщик, птенчик, Зиночка,  

сборщик и корзиночка. 

10. Слайд 8 с иллюстрациями зимующих птиц (синица, снегирь) 

Ход урока 

1. Мотивация к учебной деятельности 

Учитель:Проверь, дружок,  

Готов ли ты начать урок? 

Все ль на месте, все ль в порядке? 

Книжка, ручка и тетрадка? 

– Давайте улыбнемся, друг другу, я рада вновь видеть ваши лица, ваши улыбки и думаю, что 

сегодняшний день принесѐт нам всем радость общения друг с другом. Успехов вам и удач! 

Каким вы хотите видеть сегодняшний урок? 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном учебном действии 

Чистописание 

Ччччч 

Часы чашка туча чулки 

– Какая буква чаще других встречались в чистописании? (Буква ч.) 

– Какое правило мы должны помнить при написании слов с этой буквой? (ча, чу) 

– Подчеркните эти сочетания в словах. 

3. Выявление места и причины затруднения 

Орфографическая зарядка (с.13 №5) 
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№5. Пальчики, грибной, Маршак, платок, поезд, клюв, житель, Казань, ленточка. 

– Найдите орфограммы в словах, подчеркните их. 

Самостоятельная работа детей. Проверка 

(.№5 Пальчики, грибной, Маршак, платок, поезд, клюв, житель, Казань, ленточка.) 

– Вернемся к последнему слову. Прочитайте его. Какую орфограмму мы повторили? Над чем 

мы будем работать сегодня? 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

– Значит, какую цель вам надо перед собой поставить? (Узнать правописание сочетания -чк-

.) 

– Назовите тему урока. (Правописание сочетаний -чк-, -чн-.) 

– А как они пишутся? (Ответы детей.) 

– Сегодня мы узнаем не только правописание сочетаний -чк-, -чн-. А еще узнаем другие 

сочетания, которые пишутся без ь, а узнаем их, отгадав загадки. Ответы записываем в 

тетради. Отгадайте загадку: 

Слайд 1. 

1. На зеленой хрупкой ножке 

    Вырос шарик у дорожки. 

    Ветерок прошуршал 

    И развеял этот шар. (Одуванчик) -нч- 

2. Какое сочетание пишется без ь? Подчеркните его. 

    Какие это животные: медведь, волк, лиса, тигр? (Хищные) щн Слайд 2 

3. Дополните пословицу: __________-лучшее учение. (Чтение) чт Слайд 3 

4. Кто это? (Рисунок каменщика) (Каменщик ) нщ Слайд 4 

5. Кем работает папа у Луизы? (Рисунок сварщика). (Сварщик ) рщ Слайд 5 

   Подчеркните эти сочетания. 

– Мы выяснили, какие еще сочетания пишутся без ь? А почему пишутся без ь, сейчас 

докажем. 

– Произнесите шипящие звуки в этих словах. 

– Произнесите звук [ч']. Какой это звук? (Согласный мягкий.) 

– Есть ли у [ч'] парный согласный по твѐрдости? 

– Нужно ли обозначать мягкость этого согласного? Почему? (Он всегда мягкий.) 

– Как написаны сочетания -чк-, -чн- в словах на доске? 

– Кто может вывести сам правило из наших наблюдений? (Звук [ч'] всегда мягкий, поэтому 

на письме его мягкость не обозначается.Сочетание -чк-, -чн-, -чт-, -рщ-, -чн-, -щн-

 пишутся без мягкого знака.) 

– Прочитаем правило в учебнике. 

– Как можно записать это правило? (-чк-, -чн-, -чт-, -нч-, -щн-, -рщ- без ь) 

– Повесить на доску карточку с темой: -чк-, -чн-, -чт-, -нч-, -щн-, -рщ- без ь. 

Физкультминутка 

Упражнения на внимание 
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―Винт‖, ―Мяч и насос‖ 

5. Реализация построенного проекта 

1. Упражнение для развития письменной речи. Послушайте, пожалуйста, ребята, начало 

сказки ―Лисичка со скалочкой‖. 

Шла лисичка по дорожке. Нашла скалочку. Постучалась в избу. Ее впустили. Легла 

лисичка-сестричка на лавочку. Скалочку спрятала под печку. 

– Запишите ответы на вопросы, употребляя слова с сочетаниями -чк-, -чн-. Помните о 

правописании этих словосочетаний, посмотрите на табличку. 

– Что нашла лисичка? (Лисичка нашла скалочку.) 

– Где она легла спать? (Она легла спать на лавочку.) 

– Куда лисичка спрятала скалочку? (Лисичка спрятала скалочку под лавочку.) 

– Подчеркните сочетания -чк-, -чн-. Как они пишутся? (Пишутся без ь.) 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

Игра: 

Кто больше запомнит слов. 

Слайд 7 

Работа в парах. 

– Прочитайте несколько раз, запомните и расскажите соседу эти слова. 

Кто быстрее всех читает 

И слова запоминает: 

мечта, свечка, белочка,  

хищник, кончик, стрелочка,  

гонщик, птенчик, Зиночка,  

сборщик и корзиночка. 

– Назовите друг другу эти слова. Проверьте себя. Найдите сочетания, которые пишутся без ь. 

Обратите внимание на табличку с правописанием. 

– Кто больше запомнил слов? Расскажите всем. Какие сочетания пишутся без ь? Придумайте 

предложение с одним из слов. Самое удачное предложение запишите в тетради. Молодцы! 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

– А теперь напишем выборочный диктант. 

– Скажите, пожалуйста, каких зимующих птиц вы знаете? К нам в гости прилетела одна из 

них. 

Слайд 3 (синичка) 

– Я вам прочитаю стихотворение. Вы из этого стихотворения выпишите слова с 

сочетаниеми -чк-. 

(Один ученик работает у доски.) 

Прилетела к нам синичка 

Села прямо под окном. 

Эту маленькую птичку 

С нетерпением мы ждем. 

И чтоб ей полегче стало,  
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Ведь исчезли червячки,  

Для нее кусочки сала 

Мы повесим на сучки. 

– А вы повесили кормушки птицам? Чем вы их подкармливаете? 

– Проверка по табличке правописание -чк-. Какие слова вы записали? (Синичка, птичку, 

червячки, кусочки, сучки.) 

– У кого возникли трудности? С чем это связано? 

У кого все получилось? Молодцы! Поставьте себе ―+‖, ―?‖ или ―солнышко‖. 

8. Включение в систему знаний и повторение 

– Очень часто слова конечно, нарочно, скучно люди произносят с -чн-, хотя правильное 

произношение этих слов с -шн-. Сейчас мы с вами потренируемся правильно произносить 

эти слова на примере одного стихотворения. 

Дети произносят вместе с учителем. 

Я, конечно, не нарочно 

Затолкал кота в буфет. 

И, конечно, не нарочно 

Съел я килограмм конфет. 

И, конечно, не нарочно 

Вазу мамину разбил 

И уж вовсе не нарочно 

На ковѐр кисель пролил… 

Просто было очень скучно… 

Но теперь- то я послушный! 

– Какие слова встретились с сочетаниями -чн-? Запомните их произношение и правописание. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

– Какую цель вы ставили на уроке? (Узнать какие еще сочетания пишутся без ь.) 

– Удалось вам достичь поставленной цели? 

– Вы довольны своей работой на уроке? 

– Давайте ещѐ раз повторим правило, связанное с этими сочетаниями. Не ставьте мягкий 

знак между -чк-, -чн-, чтобы не обидеть чванливое ч, лишний раз, придавая ему мягкость. 

Это, конечно, не закон природы, но правило, и его нужно уважать, чтобы стать грамотным 

человеком. 

10. Домашнее задание 

– Напишите по 2 слова с изученными сочетаниями. 
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МАСТЕР-КЛАСС « ПРИЕМЫ  РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

 

Касым Карлыгаш Темиргалиевна  

 учитель русского языка и литературы 

СШ.села Мынбаева. 

Алматинской области, Жамбылского района 

 

 

 

 

Цель: Обучение эффективным приемам смыслового чтения на примере ра- 

боты с текстом притчи. 

Задачи : 

- продемонстрировать коллегам приемы работы с текстом; 

- прокомментировать эффективность применения данных  приемов; 

Основные этапы МАСТЕР –КЛАССА : 

1. Мотивация учения. 

2. Постановка педагогической проблемы. 

3.  Практическая демонстрация приемов. Комментарий к приему. 

4. Подведение итогов мастер-класса. 

5. Рефлексия. 

Эпиграфом  мастер – класса  являются  слова великого педагога  К.Д. Ушин- 

ского : « Читать –это еще ничего не значит, что читать и как понимать прочи- 

танное – вот в чем главное дело ». 

1. Мотивация учения. 

Прием «Яркое пятно». 

- Прежде чем мы начнем нашу работу, прошу вас прослушать одну притчу. 

Жил-был мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что муд- 

рец знает далеко не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: « Скажи муд- 

рец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?». А сам думает: « Ска- 

жет живая я ее умертвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, от- 

ветил: « Все в твоих руках». Действительно, все в наших руках: творить для 

других, помогать, отдавать свой опыт и верить, что этим я улучшаю качество 

жизни других людей, брать у мира новые знания и новый опыт. Находить ба- 

ланс этих возможностей – вот в чем мудрость нашей жизни. 

2. Постановка педагогической проблемы 

Современный учитель в условиях введения новых образовательных стандар- 

тов использует системно - деятельностный подход в обучении школьников. 

Реализация данного подхода на уроке заставляет учителя перестроить свою 

 деятельность. Нашей главной задачей, сегодня, является : 

- научить детей ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл; 
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- находить в тексте требуемую информацию; 

- выделять не только главную, но и второстепенную информацию; 

- научить читать внимательно и вдумчиво; 

3. Практическая демонстрация приемов 

Предлагаю вашему вниманию некоторые приемы работы с тестом. 

Итак, первый тип : Просмотровое чтение – это общее знакомство с любым 

текстом. Вспомните ,как вы читаете газету. С чего начинаете?( с просмотра). 

Прием «Ассоциативный куст».  Подберем ассоциации к ключевому слову 

«Книга» ( мудрость, помощник, библиотека, читатель, литература, друг). А 

сейчас прослушайте  притчу «Книга» и скажите, чем можно дополнить наш 

ряд ассоциаций. 

Притча «Книга» 

Ученик спросил старца:- Зачем ты каждый день читаешь книгу? Ведь ты чи- 

тал уже ее? Спросил и старец : - А зачем ты сегодня ел? Ведь ты же ел вчера? 

- Для того, чтобы жить. Без пищи я умру,- пожал плечами ученик.- Вот и я  

каждый день читаю, чтобы духовно не умереть ,- ответил старец. 

Еще одна ассоциация -  духовная пища. 

Этот прием позволяет актуализировать уже имеющиеся знания, активизиро- 

вать познавательную  деятельность учащихся и мотивировать на дальнейшую  

работу  с текстом. 

 

Второй тип чтения : Ознакомительное чтение. Текст читается полностью. 

Как вы будете его читать. Здесь можно использовать чтение цепочкой, по 

 частям, прием «Читай самому себе». Перед вами притча «Ведро с яблоками» 

 Давайте ,прочитаем эту притчу по цепочке. 

Купил человек себе новый дом- большой, красивый - и сад с фруктовыми де- 

ревьями возле дома.А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед,ко- 

торый  постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота  

подбросит, то еще какую гадость натворит.Однажды проснулся человек в хо- 

рошем настроении, вышел на крыльцо, а там- ведро с мусором. Человек взял 

ведро, мусор вывалил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самыхбо- 

льших, спелых и вкусных яблок и прошел к соседу. Сосед, услышав стук в 

дверь, злорадно подумал: « Наконец-то я разозлил его!». Открывает дверь в 

 надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал:  

« Кто чем богат, тот тем и делится!». 

Здесь можно использовать прием « Верно ли , что…», ученикам я препредо- 

жила ряд утверждений, из которых они должны были выбрать те, которые   

сооветствуют содержанию. 

- Купил себе человек новый дом.(Да) 

- Рядом в большом особняке жил сосед.(Нет) 

- Сосед постоянно пытался испортить настроение.(Да) 

-Однажды на крыльце человек увидел ведро с мусором.(Да) 

- Человек вернул ведро с мусором соседу.(Нет). 
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Третий тип чтения: Изучающее чтение – это максимально полное и точное 

понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее осмыс- 

ление. Притча «Два волка». 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину.- В каж- 

дом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло- зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь.. Дру- 

гой волк представляет добро- мир, любовь, надежду, истину, доброту, вер- 

ность… Внук, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгно- 

вений задумался, а потом спросил: А какой волк в конце побеждает? Старик 

едва улыбнулся и ответил:- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь 

Здесь я использовала прием «Ключевые слова», «Синквейн». 

 

4.Подведение итогов мастер-класса. 

Итак, мы разобрали три типа чтения: 

1. Просмотровое чтение; 

2. Ознакомительное чтение; 

3. Изучающее чтение; 

Приемы при чтении: «Ассоциативный куст», «Верно ли,что…», «Ключевые 

слова», «Синквейн». 

Представленные приемы работы с текстом позволяет решать такие речевые 

задачи: 

-учить видеть, слышать и чувствовать текст; 

- обогащать словарный запас учащихся; 

- формировать собственное мнение, высказывать и аргументировать его; 

 

5. Рефлексия. Прием « Все в твоих руках». 

На листе бумаги обведите левую руку. Каждый палец - это какая – то пози- 

ция, по которой надо высказывать свое мнение. Поставьте галочки на тех па- 

льцах, позиции которые соответствуют вашему внутреннему ощущению. 

Большой палец – для меня было многое важным и интересным; 

Указательный – использованные приемы в мастер – классе буду применять в 

своей деятельности; 

Средний- для меня было недостаточно данной информации, хотелось бы еще 

послушать; 

Безымянный – не все приемы работы с текстом представлены ясно; 

Мизинец –данные приемы мне известны, но я их не применяю. 
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

 

Стерихова Ирина Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7»  

города Железногорска, Курской области, РФ. 

 

«Тот,  кто,  обращаясь к старому,  способен открывать новое, -- достоин быть учителем». 

Конфуций 

Учитель  Стерихова Ирина Николаевна,  

педагогический стаж 35 лет 

учитель первой категории 

Класс 4 «Б» класс,  УМК «Начальная школа 21 века» 

Учебник «Математика», автор  В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачѐва 

Урок  Математика 

Тема урока Задачи на движение в противоположных направлениях 

Цели  урока Личностные: формировать интерес к учению, способность к 

самооценке;  

формировать уважительное отношение к чужому мнению;  

развивать навыки сотрудничества  с  ровесниками;   

развивать этические чувства  доброжелательности   и отзывчивости. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные: формировать умение определять и формулировать 

цель на уроке; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

овладеть способностью принимать цели и задачи учебной 

деятельности, искать пути и средства еѐ осуществления; 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Коммуникативные: формировать умения строить речевое 

высказывание, отстаивать свою точку зрения, уважительно вести 

диалог с одноклассниками при работе в группах. 

 

Познавательные:  учиться ориентироваться в учебнике, в рабочей 

тетради; отличать новое от уже известного; добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свои наблюдения и 

информацию; делать выводы в результате работы всего класса. 

 

Предметные: формировать умение решать задачи на движение тел из 

одной точки в противоположных направлениях; расширять 

словарный запас обучающихся; формировать логическое и 

критическое мышление. 

 

Тип урока 

 

Урок ознакомления с  новым материалом 

 

Содержание урока  Знакомить  с  новым видом задач на движение (движение из одной 

точки в противоположных направлениях); формировать умение 

выбирать рациональный способ решения таких задач. 

 

ВЫЗОВ 
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1. Я предлагаю начать наш урок таких слов  /Слайд № 2/. «Всегда, везде и всюду- хочу, 

могу и буду !» 

- Что означает для вас этот девиз на уроке?  

( я хочу узнавать что- то новое;я могу находить для себя что-то новое; я буду всегда и всюду 

учиться это пригодится мне в дальнейшей жизни). 

- Хорошо. Я бы хотела узнать, что означают слова «могу,  хочу и буду есть ли отнести их  к 

теме нашего урока. Но тему урока вы должны сформулировать сами.Для этого у вас есть 3 

подсказки: 

1 подсказка находится на стенах данного многогранника (на стене класса __А__А__А).  

Ключевое слово  темы урока  -  «ЗАДАЧА». 

Чтобы определиться с видом задачи, есть 2 подсказка на экране /Слайд № 4/.  

Это задачи на движение. 

 - Что означает слово «могу», если отнести его к теме урока? 

(Я могу решать задачи на движение.Я могу назвать три величины по теме урока – скорость, 

время, расстояние.  

Я могу рассказать, как скорость, время и расстояние связаны друг с другом. 

Я могу назвать формулы нахождения скорости, времени и расстояния это поможет нам 

решить задачи на движение.) 

- Назвать формулы  нахождения  скорости,  времени и расстояния. /Слайд №  4 /. 

 

РЕШАЕМ  задачи  на движение  /Слайды  №  5, 6, 7 /. 

 

Какой вид задачи вы решали? Это задачи на движение. 

- Что надо было вспомнить, чтобы решить эти задачи?  

             (надо было вспомнить формулы). 

 

- Что означает слово «хочу»,еслиотнести его к теме урока? 

(Значит,  мы ещѐ не все знаем по этой теме, и я хочу узнать что то новое). 

 

-А что вы не знаете по этой теме, вам станет ясно из 3 подсказки - это бортовой журнал.  

Знаю  Хочу  узнать Узнал  

- Что вы отметили вопросительным знаком? Что вы хотите узнать? 

(Мы хотим узнать, как решаются задачи на движение двух объектов в противоположных 

направлениях). 

- Мы определились с тем, что мы знаем и что хотим узнать. 

- Сформулируйте тему урока. «Задачи на движение  в противоположных  

направлениях»./Слайд №  9 /. 

- Поставьте цель нашего урока.  

(Научиться решать задачи на движение двух объектов в противоположных направлениях).  

- Тема определена,  цель поставлена. 

 - С чего начнѐм?Как мы будем строить свою работу на уроке? (мы будем строить свою 

работу по трѐм  шагам  учебной деятельности: 1  - повторить,  то что знаем; 

2  - узнать, что мы еще не знаем по этой теме; 3 -  должны попробовать самостоятельно 

открыть правило,  формулу,  вывод или способ решения задачи). 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

 

 - Прежде чем приступить к решению задач, давайте рассмотрим как вообще могут двигаться 

два объекта.  /Слайд №  11./ 

Внимание на экран.  На рисунках представлены разные виды движения двух машин. 

В каких  случаях машины двигаются в одном направлении и в  каких -- в противоположных  

направлениях? Проверьте себя.  Возьмите две фишки: пусть они  изображают машины, 
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которые двигаются так, как показано на схемах. Повторите движения машин, используя 

фишки. 

 

 Описывать словами действие.  

Рисунок 1. Машины движутся из одной точки в противоположных направлениях (удаляясь  

одна от другой). 

Рисунок 2. Машины начинают движение из разных точек и едут в одном направлении 

(движутся одна за другой). 

Рисунок 3.  Машины начинают движение из разных точек в противоположных направлениях 

удаляясь (удаляясь  одна от другой). 

Рисунок 4.  Машины начинают движение из разных точек в противоположных направлениях 

(движутся навстречу друг другу). 

 

- На каких рисунках машины движутся в противоположных направлениях? 

(В  одном направлении  -  рисунок 2, а в противоположных  направлениях – рисунки  1, 3, 4) 

 - Сравним рисунки на слайде с рисунками в учебнике стр. 129. 

- Сегодня мы рассмотрим вид движения только под номером 1 когда объекты движутся в 

противоположных направлениях из одной точки. /Слайд №  12./ 

ФИЗМИНУТКА. 

 - Давайте составим план действий при решении задачи: 

1. Прочитать задачу. 

2. Сделать чертеж, схему,  модель. 

3.Составить план решения задачи. 

4. Записать решение задачи. 

5. Проверить решение и устранить ошибку. 

ИТАК. Задача номер 2 на странице 129. Прочитали. (В задаче нет вопроса).  

- Поставьте вопрос . (Каково расстояние между озером и водопадом?). 

Чертѐж на слайде. /Слайд №  14/. 

 

РАБОТА  В  ГРУППАХ   

 - Попробуйте решить эту задачу самостоятельно.Работаем  в группах, не вставая с места. (3 

мин.) Запись решений на листы А 3. После чего все группы выносят свои решения на доску 

«Галерея». 

Коллективное обсуждение решений,  выбор наиболее перспективных решений, 

рациональных решений.  

Запись решений в тетрадь.    Icпособ.  1) 6 х 3 = 18 (км) 

 2) 4 х 3 = 12 (км) 

3) 18 + 12 = 30 (км) 

IIcпособ. 
 - С какой скоростью туристы  удаляются друг от друга каждый час? 

 - Какова скорость удаления туристов друг от друга ? 1) 6 + 4 = 10 (км) 

 - На какое расстояние туристы удалятся друг от друга за 3 часа? 

 - Каково расстояние  от  озера  до  водопада?                                   2) 10 х 3 = 30 (км) 

 

 - Какой способ вычисления вам нравится больше?  Объясните свой выбор. 

 - При  решении  задачи  мы познакомились с новым понятиям. Каким?  

( Скорость удаления). 

Что такое скорость удаления?  (Это  скорость, с которой   объекты  удаляются друг от друга 

за 1 час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
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 - Поднимите руки,  кто понял,  как найти скорость удаления. 

Тогда вы готовы к самостоятельной работе. В  большой печатной тетради на странице 76 

найдите номер 242. Читаем задание:  найдите скорость удаления двух машин.                     - 

Каким действием будем находить скорость удаления? (сложением) (2 мин.) 

220 км/ч ;      80 м/ сек;       2775 м/мин. 

Проверка на экране ./Слайд №  17/.  

Решаем задачу № 3 на стр. 131. Читаем. Анализируем. Пишем в тетради  решение задачи . 

 

IIспособ  Какое будет расстояние между мальчиками через  1 минуту?  

                  Можем  ли  мы найти  скорость удаления  двух мальчиков друг от друга?  100 + 

85 = 185 (м) 

                  Каково будет расстояние между мальчиками через 5 минут?                          185 х 5 

= 925 (м) 

Ответ: 925 метров 

РЕФЛЕКСИЯ 

 - Где мы сможем применить знания,  которые получили на сегодняшнем уроке?  

(При выполнении домашнего задания).  

 - Запишите домашнее задание: в рабочей тетради стр. 76 № 241./Слайд №  22/. 

 - Прочитайте задание. 

 - У кого есть вопросы по этому заданию? 

 - Приготовили бортовой журнал. 

 - Повторите тему нашего урока. «Задачи на движение  в противоположных  

направлениях». 
 - Какую цель мы ставили на уроке?(Научиться решать задачи на движение двух объектов в 

противоположных направлениях). 

 - Вы достигли цели? 

 - Как вы это узнали?  (По самостоятельной работе). 

 - Поставьте напротив вопросительного знака в графе «Узнал»«плюс», запишите новое 

понятие «скорость удаления». 

Подведѐм итог урока. Составим «Синквейн»./Слайд №  24/. 

 

        1.  Назовите тему урока одним 

словом 

задача 

2. Назовите 2 прилагательных, которые 

характеризуют задачу. 

Новая , трудная 

3. Назовите 3 действия, которые можно 

выполнять с задачей. 

Решать, составлять, изменять 

4. Назовите ключевое выражение, 

относящееся к  теме урока 

Скорость удаления  (Это  с какой скоростью 

удаляются предметы друг от друга за 1 ед. 

времени 

5. Как иначе можно назвать задачу? упражнение, выполнение которого требует 

применения логических приѐмов или 

вычислений, проблема 

Оцените свою деятельность на уроке. /Слайд №  25/. 

Продолжите  предложения: 

• Сегодня  я  узнал … 

• Теперь  я  могу … 

• Я  достиг … 

/Слайд №  26/. СПАСИБО ЗА РАБОТУ. 

Дополнительный  материал /Слайд №  28/. 
 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

( воспитательное занятие) 

Снежицкая С.А. 

 учитель начальных классов 

Волгодоновская СШ 

 
Цель: познакомить детей с зимующими птицами, раскрыть причинно-следственные 

связи между живой и неживой природой зимой, развивать общий кругозор учащихся, 
развивать монологическую речь, обогащать словарный запас детей, способствовать 
формированию экологической культуры учащихся. 

Оборудование: аудиозаписи: П.И. Чайковский «Времена года», «Танец маленьких 
утят», голоса птиц, рисунки зимующих птиц, ребусы, модель кормушки, силуэты птиц 
для раскрашивания, листы экспресс-опроса. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент.  
Эмоциональный настрой на работу. 
Учитель: Ребята, сегодня мы проведѐм необыкновенное занятие. Не покидая нашего 

класса, мы совершим путешествие в зимний лес. А по дороге я расскажу вам сказку. 
На фоне музыки П. И. Чайковского «Декабрь» из музыкального альбома «Времена 

года» учитель повествует: 
Сошлись как-то вместе четыре волшебника-художника: Зима, Весна, Лето, Осень. 

Сошлись, да и заспорили, кто из них лучше рисует. И начали художники друг за 
другом разрисовывать землю, одевать в нарядные уборы леса, поля, луга. А в судьи себе 
выбрали Красное Солнышко. 

Первой взялась за свою волшебную кисть Зима. 
Учитель открывает картину, на переднем плане — ели и берѐзы, вдали еловый лес. Под 

деревьями — следы птиц. К берѐзе прикреплена модель кормушки. 
- Ходит она по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, 

неслышно. Белым, ровным слоем покрывает снег землю. Поля и поляны теперь - как 
гладкие чистые страницы гигантской книги. И кто ни пройдѐт по ним, всяк распишется: 
«Здесь был такой-то». 
Днѐм идѐт снег. Кончится - страницы опять чистые. Утром придѐшь - белые страницы 
покрыты множеством таинственных значков, чѐрточек, точек, запятых. Значит, ночью 
были тут разные лесные жители, ходили, прыгали, что-то делали. А кто был? Что делал? 

Чьи же следы вы видите на нашей лесной поляне? 
Подготовленный ученик описывает ситуацию на картине. .  
Ученик: Тут вприпрыжку по странице 
В ясный день гуляли птицы, 
Оставляя след крестом... 
Учитель: Как называют птиц, которые остаются у нас зимовать? 
Дети: Зимующие. 
Учитель: Правильно. А чем питаются зимующие птицы, где находят себе корм? 
Дети: Семенами, почками деревьев. 
Насекомыми, личинками, доставая их из-под коры деревьев. 
Учитель: Что для птиц страшнее: холодили голод? 
Дети: Голод. Холод легче пережить, если ты сыт. 
Учитель: Может ли человек как-то помочь птицам пережить зимние холода? 
Дети: Человек может сделать кормушки и подкармливать птиц. 
Учитель: Поднимите руку те, у кого есть кормушки. 
Учитель: Расскажите, какие птицы прилетают к вам на кормушку. 
Дети: Воробьи, голуби, галки, вороны. 
Учитель: А теперь послушайте рассказ о зимующей птице, которая встречается в 

северных и восточных областях Казахстана. 
Подготовленный ученик рассказывает о синице. 
Ученик: Головка у этой птички в черной шапочке, крылья и хвост темные, а грудка ярко-

жѐлтая, будто вжѐлтый жилетик нарядилась. Летом она питается жучками и червячками, 
а зимой, в бескормицу, ест всѐ: и разные зѐрнышки, и крошки хлеба, и варѐные овощи. Но 
больше всего охотница она до свежего несолѐного сала. 
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Учитель демонстрирует рисунок с изображением синицы и под рисунок прикрепляет 
карточку с названием птицы. 

 
Учитель: А теперь проверим: внимательны ли вы. Послушайте стихотворение и 

запомните названия птиц, которые упоминаются в стихотворении. 
Подготовленный ученик читает стихотворение. 
Ученик:  
Голодно, холодно, 
Прилетайте в гости, 
Галки,воробьи! 
Полны мои горсти. 
Голодно,голуби, 
Клюйте, гостюйте, 
Гуленьки мои! 
Не пугайтесь, клюйте! 
Дети перечисляют птиц. 
Учитель: Ребята, у меня возле дома на тополе 

тоже есть кормушка. А хотите узнать, какие птицы 
прилетают на мою кормушку? 

Для этого вам надо разгадать ребусы. 
Разгадывание ребусов. 

рона 

(ворона)   

Учитель: В названии следующей птицы, с которой мы познакомимся сегодня на уроке, 
«спряталось» слово «снег». О какой птице пойдѐт разговор дальше? 

Дети: Это - снегирь. 
Учитель: Родина снегирей — Север. Чуть раньше первого снега прилетают снегири. 

Народ заметил: снегири прилетели — значит завтра-послезавтра пойдѐт снег, ударят 
морозы. На территории Казахстана снегири также встречаются в северных и восточных 
областях республики. 

Учитель демонстрирует рисунок с изображением снегиря и прикрепляет карточку с 
названием птицы. 

Учитель: Прочитайте название следующей птицы. 
Учитель показывает карточкуПОПОЛЗЕНЬ- Попробуйте объяснить, почему птица 
получила такое название. 
Заслушиваются ответы детей. 
Учитель: Такое имя как нельзя лучше подходит этой птице. Она буквально прижалась к 

дереву и ползает по нему — хоть вверх головой, хоть вниз. 
Учитель показывает рисунок с изображением поползня, прикрепляет его рядом с 
карточкой. 

Учитель: Ребята, что это за звуки слышны в лесу? 
Звучит аудиозапись «Голоса птиц» — стук дятла. 
Дети: Так стучит дятел. 

Учитель демонстрирует рисунок с изображением дятла. 
Учитель: Правильно. Это работает дятел, долбит древесину, деревья лечит: из-под 

коры вредных насекомых и их личинок достает. 
Подготовленный ученик даѐт занимательную информацию о дятле. 
Ученик: У дятла очень длинный язык, сантиметров 10-15. Кроме того, языклипкий, с 

твѐрдыми зазубринками. Им дятел и достаѐт насекомых, они все приклеиваются на 
зазубринки. Может он засунуть язык даже в ходы, которые насекомые проложили в 
дереве. Поэтому и называют его лесным доктором в красной шапочке.  

Учитель: Ребята, а могут ли птицы выводить птенцов в зимнюю стужу? Если могут, то 
какие условия для этого необходимы? 

Выслушиваются мнения детей. В ходе обсуждения дети приходят к общему мнению, что 
необходимые условия: тепло и корм. 

Учитель: Единственная птица, которая выводит птенцов в зимние холода, это - 
клѐст. 
Обычно в конце зимы клесты строят на ели или сосне глубокое теплое гнездо. Строят его 

40 а 

(сорока) 
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так, чтобы над гнездом обязательно была крыша из густых еловых или сосновых веток. Эта 
крыша защищает птенцов от снега. 

Возникает вопрос: чем же клесты выкармливают своих птенцов? 
Подготовленный ученик даѐт информацию о клестах. 
Ученик: У клеста клюв с загнутыми перекрещенными концами. Повиснет клѐст на 

еловой шишке, раздвинет таким клювом чешуйки — и достанет, как щипчиками, еловое 
семечко. Еловыми семечками и кормится всю зиму. Ими же и птенцов своих выкар -
мливает. 

Учитель: Ребята, что-то холодно стало в лесу. Давайте согреемся. 
Физминутка « Танец маленьких утят». 
3. Закрепление прослушанного материала. 
Закрепление материала проводится по загадкам о птицах. 
Дети загадывают подготовленные загадки, отгадки соотносят с рисунками и 

соответствующими карточками, на которых записаны названия птиц. 
1. Чик-чирик! К зѐрнышку прыг! Клюй не робей. Кто?  

(Воробей) 
2. Окраской-сероватая, 

Повадкой-вороватая, 
Крикунья-хрипловатая, 
Известная персона- 
Это- (ворона) 

3. Далеко мой стук слышится вокруг. 
Червякам я враг, а деревьям-друг. (Дятел) 
4.Непоседа пѐстрая, птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, самая болтливая. (Сорока) 
5. Каждый год я к вам лечу, зимовать у вас хочу. 

И ещѐ: красней зимой ярко-красный галстук мой. (Снегирь) 

Лист экспресс-опроса 

птица — лесной доктор 
птица — акробат 
птица, выводящаяптенцов зимой 
птица, прилетающая снаступлением холодов 
птица, «одетая»в жѐлтый жилет  

 

Учитель: Ребята, посмотрите на птиц (на партах у детей лежат нарисованные 
фигурки птиц), они совсем замѐрзли. Давайте своим теплом согреем их. 

Дети определяют фигурка какой птицы досталась им и раскрашивают еѐ. 
Учитель включает аудиозапись с голосами птиц, по мере того, как дети справляются с 

заданием, запись усиливается, становится громче. В то время, пока дети раскрашивают, 
учитель на кормушку прикрепляет фигурки птиц, о которых шла речь на уроке. 

Учитель: Ребята, посмотрите: как много птиц прилетело на нашу кормушку. 
(Заглядывает в кормушку). Ой, а кормушка у нас-то пуста! 

Давайте еѐ наполним. Что мы можем положить в кормушку? 
Дети: Мы кормушку смастерили, Мы столовую открыли... 
Дети перечисляют, чем можно подкормить птиц зимой. 
4. Итог занятия. Обобщение. Поощрение детей за работу на уроке. 
Подготовленный ученик читает наизусть стихотворение: 
«Покормите птиц зимой». 

 
Ученик: 
Покормите птиц зимой! 

Далее учащимся предлагается выполнить самостоятельную работу по индивидуальным 
листам экспресс-опроса (соединить линиями соответствующие части левого и 
правогостолбиков). 

снегирь 
синица 
поползень
дятел 
клест 
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Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Сколько гибнет их - не счесть, 
Видеть тяжело! 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 

Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 
 
Учитель: А какие ещѐ советы могли дать друг другу птицы и люди? 
Дети: Птицы людям: чистите наши кормушки от снега, не распугивайте птиц 

возле кормушек, не забывайте подкладывать корм. 
Люди птицам: прилетайте ближе к жилью человека, не бойтесь людей, мы вас не 

обидим. 
 
Учитель: Молодцы ребята! Мне было приятно и интересно с вами общаться. А 

теперь прочитайте слова благодарности, которые написали вам птицы на снегу. 
На картине на снегу открывается слово «Спасибо!», написанное буквами в виде птичьих 

следов. 
5. Задание на дом.Не забывать подкармливать птиц. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ!» 

(Мастерская построения знаний) 

 

Мораш Людмила Анатольевна  

 учитель начальных классов 

СШ №16 имени Т.Айбергенова 

 г. Нур-Султан 

 

Цель:  
1. Познакомить учащихся с разными видами профессий и их ролью в жизни людей.  

2. Приобщать детей к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности; 

развивать логическое мышление, внимание, таланты детей, активность, интерес к 

данной теме, умение работать в группах. 

3. Воспитывать чувство уважения к различным профессиям и профессиональную 

направленность. 

  

Литература: рассказ А.Б. Раскина «Как папа выбирал профессию». 

 

Оборудование: конверты с заданиями для творческой работы; индивидуальные листы с 

заданиями для каждой группы; красочное оформление мастерской; плакат «Все профессии 

нужны – все профессии важны». 

 

Этапы работы творческой мастерской: 

I. Эмоционально-психологический настрой на урок:  

 - Ребята, сегодня у нас с вами необычный урок. Необычен он тем, что наш класс 

превратится в творческую мастерскую, где вы будете работать, выполнять творческие 

задания. От вас потребуется большое внимание, интерес, активное участие и, конечно же, 

огромное желание работать. Работать будем в пяти группах. Если я захочу к вам обратиться, 

то позвоню в колокольчик. Но прежде, чем начать работу мне бы хотелось ознакомить вас с 

правилами работы в группах:  

- внимательно слушать друг друга;  

- не перебивать;  

- уважать друг друга;  

- помогать друг другу  

 - когда вы работаете в группах, важен результат не каждого ученика в отдельности, а в 

целом всей вашей группы.  

Игра «Добрый день» 

 

II. Индуктор  

 - Тему нашего урока вы сможете назвать, если правильно отгадаете загадки: 

 Ученик учил уроки, у него в чернилах щеки.  

Кто уроки задавал, а потом их проверял?  

         (Учитель) 

 Кто в дни болезней всех полезней,  

     И лечит он от всех болезней?  

        (Врач)  

 Посмотри, какой домище,  

           Посмотри, какой музей!  

Это все моя работа, 

Угадай меня скорей!            (Строитель)  
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 Вот на краешке с опаской  

    Он железо красит краской;  

    У него в руках ведро,  

    Сам расписан он пестро  

                                                  (Маляр)  

 

 

 Наливаю в бак бензин,  

     Завожу пропеллер  

     В небеса, мотор, вези,  

     Чтобы птицы пели.  

     Бояться не надо ни дождя, ни града.  

     Облетаю тучку – летучку.  

     Белой чайкой паря, полетел за моря.  

     Без разговору облетаю гору  

                                                       (Летчик)  

 Он не летчик, не пилот,  

     Он ведет не самолет,  

     А огромную ракету,  

     Дети, кто, скажите, это?  

                                                  (Космонавт)  

- Тема: профессии  

III. Стадия вызова:  

 - О чем вы думаете, когда слышите или произносите это слово? С какими словами оно у 

вас ассоциируется?  

(Ответы детей: работа, труд, образование, деньги…)  

Обобщение: все ваши ответы были верными, профессия – это основной род занятий, 

трудовая деятельность, работа.  

 - А вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько же существует на свете профессий? 

И прежде, чем вы ответите, я вам сделаю небольшую подсказку. Все вы хорошо знаете 

алфавит. Так вот, практически на все буквы алфавита можно назвать профессии. Давайте 

постараемся их назвать.  

(У каждой группы лежать листы с определенными группами. Ваша задача на эти буквы 

назвать профессии).  

Работа в группах  

Ответы детей  

III. Реконструкция.  

 - Вам часто задают вопрос «Кем ты хочешь быть?». Что вы отвечаете?  

(На своих индивидуальных листах напишите свой ответ).  

- Обсудите свои ответы в группе и выберите вместе 1 какую-нибудь профессию, на ваш 

взгляд самую нежную, и расскажите о ней всем, почему вы так считаете?  

Презентация работ:  
- А сейчас каждая группа расскажет о своей профессии. 

V. Смысловая стадия:  

 - А сейчас я бы хотела познакомить вас с одним интересным рассказом  

(читаю рассказ А.Раскина «Как папа выбирал профессию»)  

- О чем этот рассказ?  

- Как вы думаете: он веселый или грустный?  

- Кто главный герой рассказа?  

 

IV. Индивидуальная работа:  
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- У вас у каждого на столах лежит конверт, откройте его, в нем лежат карточки 

определенного цвета с вопросами. Распределите эти карточки между собой (каждый 

получает по одной карточке). 

- Все откройте книгу «Литературное чтение» на странице 167. Еще раз внимательно 

прочтите этот рассказ. Найдите в тексте ответ на свой вопрос и подчеркните его простым 

карандашом.  

Вопросы:  

1. Сколько раз менял свое мнение маленький папа, когда его спрашивали: «Кем ты 

будешь?» (перечисли профессии, которые ему нравились).  

2. С кем ведет разговор маленький папа. О чем идет беседа. 

3. Какое решение для героя рассказа стало самым правильным и важным? Почему?  

4. Как ты понимаешь слова «быть человеком»? Порассуждай, трудно ли быть 

человеком. Что для этого нужно?  

5. Почему все смеялись над ответами маленького папы, но над последним ответом никто 

не смеялся?  

VII. Стадия размышления (разноцветные карточки). 

- Возьмите свои карточки с вопросами и книгами. При помощи цветовых карточек 

объединитесь в «экспертные» группы. Ориентируйтесь на цвета шаров на каждом столе. 

Обсудите свой вопрос в этих группах и придите к общему мнению.  

-Вернитесь в свои «родные» группы и познакомьте всю группу с ответом на свой вопрос.  

(После такой работы любой ребенок из группы может дать ответ на любой вопрос по 

тексту) 

VIII. Озвучивание.  

- Первая группа подготовьте ответ на первый вопрос, вторая – на второй и т.д.  

IX. Творческая работа:  

- Назовите главных помощников человека в труде (рук). 

(Раздаю шаблон «руки»).  

Дети должны будут создать проект, т.е. написать 5 качеств, которыми должен обладать 

специалист своего дела. Работа в группах. 

X. Озвучивание. 

XI. Рефлексия.  

     - Что вам понравилось, запомнилось в мастерской?  

- Когда вам было особенно интересно?  

- Когда было особенно трудно?  

- Что удивило на уроке?  

- Что понравилось в рассказе, с которым мы сегодня познакомились?  

 

Ответы детей.  

 

-Каждая профессия по-своему хороша и полезна. В вашей взрослой жизни я желаю 

каждому из вас стать хорошими специалистами и заниматься любимым делом. Какую бы 

профессию вы не избрали, вы должны любить ее. Я бы хотела каждому из вас вручить 

памятку, чтобы вы всегда следовали ее советам.  

 

             Памятка: 

1. Уважай людей разных профессий и цени их труд  

2. Люби свою профессию не только ради себя, но и на благо общества  

 

 - Вы очень хорошо работали. Всем спасибо.  
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Курманкулова С.К. 

Ақтӛбе облысы, Ойыл ауданы 

Ойыл аграрлық колледжінің  

денешынықтыру оқытушысы 

 

Кҥнделікті сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: 1. Тӛменнен тура, бір бүйірден және жоғарыдан  

тура допты ойынға қосу. 

                                2. Жоғарыдан және тӛменнен екі қолымен допты қабылдау және 

беру 
Сабақтың мақсаты: 1.Оқушыларды волейбол ойынын ойнауға қызықтыру. 

                            2. Оқушыларды топтық, жолдастық және ұжымдық сезімдерге 

тәрбиелеу. 

Сабақты ӛткізген:  

Ӛтетін орны: спорт зал 

Сабаққа қажетті қҧрал-жабдықтар: волейбол доптары, сетка, ысқырық. 

 

р/с Сабақтың мазмұны Уақыты Әдістемелік нұсқау 

І. Дайындық бӛлімі 

1 Сапқа тҧру, рапорт беру   

2 Сабақтың мақсатын тҥсіндіру  Сабақтың мақсатын тҥсінікті етіп 

баяндау 

3 Орында бҧрылу, оңға ,солға, шеңбермен.   

4 а) Қолды белге қойып аяқтың ҧшымен  

ә) Қолды желкеге аяқтың ӛкшесімен 

жҥру 

б) Қолды белге аяқтың сыртымен жҥру 

в) Қолды белге аяқтың ішімен жҥру 

г) Қолды белге жартылай отырып, толық 

отырып жҥру. 

 Денені, тҥзу ҧстап, басты кӛтере, белді 

тҥзу ҧстап жҥру. 

5 Жҥгіру жаттығулары  

а) Қолды созып, тізені жоғары кӛтере 

ә) Қолды жамбасқа қойып, аяқты артқа 

серпе 

б) Сол иықтан алға қарап 

 Еркін дем алып, бірқалыпта жҥгіру  

Тек сол иықпен қарап алға жҥгіру. 

Әрбір жаттығуда талапқа сай әдемілеп 

орындау. 

6 Қозғалыстағы жаттығулар  

а) Сол қол жоғарыда, оң қол тӛменде, 

қолдарды серпи артқа. 1-2 сол қол 

жоғарыда, 3-4 оң қол 

ә) Б.Қ. қол иықта 1-2 қолды алдыға 

айналдырамыз, 3-4 қолды артқа 

айналдырамыз 

б) Б.Қ. саусақтарды айқастырамыз 1-2  

алдыға айналдырамыз, 3-4 артқа 

айналдырамыз. 

в) Б.Қ. қол кеудеде 1-2 бҥгілген қол 

артта,3-4 ашылған қол артқа серпе қозғау 

 Денені тҥзу ҧстап, қолды иықтың 

деңгейінде ҧстау 

7 Орында орындалатын жаттығулар  

а) Б.Қ. қол алда,аяқ иық деңгейінде1-4 

 Басты жоғары кӛтеріп денені тҥзу ҧстау 
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қолды қайшылау 

ә) Б.Қ.қол желкеде 1- кеудені солға бҧру, 

2-кеудені оңға бҧру. 3-4 қайталау. 

б) Б.Қ. қол алда, аяқ иық деңгейінде 1-

отыру, 2- Б.Қ. 3-4 қайталау. 

в) Б.Қ. қол белде, аяқ иық деңгейінде 1-2 

белді солға айналдыру, 3-4 белді оңға 

айналдыру 

г) Орында секіру 

ІІ. Негізгі бӛлім 

            Допты жоғарыдан және тӛменнен екі қолмен қабылдауды меңгерту 

1 Оқушылар бір-біріне бетпе-бет қарап 

арақашықтық 6-7 м, допты жоғары 

лақтырып, қайтадан қабылдап, арықарай 

қарсыласына кӛтеріп беру. 

 Жаттығулардың дҧрыс орындалуына 

назар аударамыз 

2 Бір оқушы допты жоғары кӛтеріп, 

қарама-қарсы қҧрбысына береді. 

Қҧрбысы допты қолын кӛтеріп 

қабылдап, қайта береді. Арақашықтық 7-

8м. 

 Допты қарсыласының қолына дәл беру 

3 Допты тӛменнен тура ойынға қосу.  

 

4 Допты жоғарыдан тура ойынға қосу.  
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Допты тӛменнен қабылдауды меңгерту 

5 Ойыншының екі қолмен тӛменнен допты 

қабылдау тҧрысын ҥйрету 

 Қол тҥзу тізені бҥге сол немесе оң аяқты 

жарты қадам алға 

6 Бір оқушы қҧрбысының қолына береді, 

ол допты тӛменнен екі қолмен қабылдап, 

қайта береді. 

 Допты дҧрыс қабылдауын қадағалау. 

7 Ережемен волейбол ойнау  

 
 

    

ІІІ Қорытынды бӛлім 

1 Спорт залда жай жҥгіру, сапқа тҧру.   

2 Ӛткен сабаққа қорытынды жасап, 

оқушыларды бағалау. 

  

3 Ҥйге тапсырма. Ҥйде доппен жаттығулар 

жасау. Ҧлдар тартылу 8-10 рет, қыздар 

дене кӛтеру 25-30 рет. 

  

4 Оқушылардың сҧрақтарын тыңдап, 

жауап беру. 
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«КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА УРОКАХ ХИМИИ» 

 

Сеитова Гульнара Байтасовна  

учитель химии и биологии  

Окжетпесской СШ  

Акмолинской области, Бурабайского района 

 

В последние годы в мировой педагогике идет процесс переосмысления 

системы оценки учебных достижений учащихся, так как оценивание является 

одним из основных этапов образовательного процесса. 

Согласно Государственной программе развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020 годы, при оценивании учебных достижений учащихся 

важно акцентировать внимание на процессе становления ключевых 

компетенций будущего специалиста. А для этого необходимо внести 

значительные изменения в традиционную систему оценивания знаний. 

Изучение научной литературы, собственное наблюдение позволили 

выявить противоречия между: 

- потребностью общества и личности учащегося в новой, объективной 

системе оценивания учебных достижений, сложившейся научно-теоретической 

базой по вопросу оценивания, с одной стороны, и недостаточной теоретической 

и практической разработанностью критериальной системы оценивания 

практических работ , - с другой. 

Таким образом, актуальность использования технологии критериального 

оценивания определяется необходимостью разрешения указанных 

противоречий.  

При проведении исследования, я поставила целью организацию 

критериального оценивания самостоятельных исследований при проведении 

практических работ по химии и экспериментальную  проверку эффективности 

данного оценивания. 

Вытекающие из данной цели задачи: 
раскрыть научные основы методики критериального оценивания; 

разработать систему критериального оценивания практических работ по 

химии; 

разработать и апробировать диагностический инструментарий  для 

оценивания предметных результатов; 

провести мониторинг учебных достижений учащихся. 

Гипотеза исследования: если ввести при проведении практических работ 

по химии критериальную систему оценивания, то это   будет  способствовать 

формированию объективной оценки учебных достижений учащихся при 

проведении самостоятельных исследований, что  приведет к повышению 

качества обучения учащихся. 
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Объектом исследования является процесс критериального оценивания 

практических работ учащихся 9, 10 классов. 

Предмет исследования - содержание и организация критериального 

оценивания практических работ учащихся 9, 10 классов. 

В соответствии с поставленной целью, выдвинутой гипотезой и 

установленными для выполнения задачами исследование проводилось в три 

этапа: 

Первый – теоретический: изучение методической литературы по 

проблеме оценивания учащихся, определение объекта, предмета, цели и задач, 

гипотезы, формулирование основных компонентов научного исследования.  

Второй этап – исследовательский: осуществление организационного 

этапа, определение экспериментальных и контрольных объектов для сравнения 

и создание контрольно-измерительных материалов для участников 

экспериментального исследования, эксперимент.  

Третий этап – аналитико-обобщающий -  итоговая обработка 

полученной информации, соотношение результатов с целью, задачей, 

гипотезой, обобщение, систематизация полученных результатов, выводов, 

формулировка заключения по основным идеям. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что обоснованы дидактические требования к разработке 

дескрипторов  и особенности их использования для оценивания 

самостоятельных исследований учащихся, обоснована и проверена на практике 

эффективность применения критериального оценивания при выполнении 

практических работ по химии. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 

и апробированы рубрикаторы и дескрипторы к при оценивании 

самостоятельных исследований при проведении практических работ в 9 и 10 

классах.  

Значение практических работ  на уроках химии трудно переоценить. Если 

эксперимента нет, то получаемые знания носят отвлеченный характер, а ведь 

химия – наука о веществах, превращениях веществ – и это наука практическая.  

Сейчас с помощью ИКТ можно многое показать на экране, но пока ребята 

не потрогают сами лабораторную посуду, не начнут проводить самостоятельно 

исследования – они не почувствуют всей захватывающей притягательности 

химии. Поэтому работать самостоятельно на практических работах с  

выработанными  критериями оценивания очень важно. 

Критерии оценивания практических работ выдаются учащимся в начале 

урока. Они могут быть использованы как руководство к действию наряду с 

текстом учебника, описывающим конкретную работу. 

Для изучения стартовых позиций школы я применила следующие способы 

сбора данных: анкетирование, интервьюирование. 

С завучем школы проанализировали состояние образовательного процесса 

и внутришкольного контроля за учебный год. 
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Снижение качества знаний происходит при переходе школьников из 

начального звена в среднее звено и в 9 классе. 

Следующим этапом было проведение анкет среди родителей. В 

анкетировании приняли участие 80 родителей. 73% родителей устраивает 

система оценивания в школе. 27 % родителей ответили, что их не устраивает 

система оценивания.  

Среди учащихся 8-11 классов (40 учащихся) была проведена анкета с 

вопросами об оценивании практических работ. 60% учащихся ответили, что 

оценка за практическую работу  в основном есть оценка за оформление работы. 

5% учащихся ответили, что не знают, за что ставится оценка. 35% ребят 

ответили, что при проведении практической работы оцениваются умение 

проводить самостоятельно эксперимент, соблюдать правила техники 

безопасности, правильно оформлять работу, проводить расчѐты. 

Исследование по проверке эффективности критериального оценивания 

самостоятельных исследований учащихся при проведении практических работ 

проводила в 9 «А» и  10 «А» классах. Группа предметов Science включает три 

предмета: биология, химия, физика и имеет единые требования по 

критериальному оцениванию. Критерии: A, B, C, D, E, F. Каждый критерий 

применяется к определѐнному виду работ и оценивает соответствующие 

учебные навыки. Например, при выполнении эссе используются критерии  А – 

один мир и В – коммуникация. При выполнении работ для определения 

уровня усвоения знаний по предмету, например, тест или контрольная 

работа,  используется критерий С – научные знания и концепция. При 

выполнении исследовательских работ используются  критерии: Д – научные 

исследования, Е – обработка данных, F – демонстрация эксперимента. 

 Максимальное количество баллов по каждому критерию – 6. 

На три критерия я опиралась при составлении критериев к практическим 

работам. 

Мною составлены сборники практических работ для 9 и 10 классов с 

критериями оценивания.  

Для примера приведена практическая работа. Указаны название работы, 

цель, задания, затем к каждому заданию критерии оценивания, дескрипторы и 

разбалловка.  

По окончании исследования, я  вновь применила прием «Голос ученика». 

Учащимся  9 и 10 классов было предложено написать эссе на тему «Мои 

размышления о практических работах». Они отмечают, что работать на уроке 

стало интересней. Но намного легче усвоить и привыкнуть к такой системе 

можно, если бы на всех уроках оценивание проходило одинаково, по 

критериальной системе. 

Процент качества знаний учащихся за практические работы значительно 

повысился в  экспериментальном классе по сравнению с контрольным классом: 

в 9 классе – на 19%, в 10 классе – на 21%. При анализе практических работ 9 

класса выявлено, что если применять критериальное оценивание, то качество 

знаний повысилось на 24%.  
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На основании представленных в работе исследований сделаны следующие 

выводы:  

 изучены научные основы методики критериального оценивания; 

 разработан и апробирован диагностический инструментарий  для 

оценивания практических работ; 

  проведѐн мониторинг учебных достижений учащихся. 

Подтверждена гипотеза исследования. Практический опыт показывает, что 

правильное использование  критериального оценивания самостоятельных 

исследований учащихся при проведении практических работ позволяет 

обеспечить положительную мотивацию учения, обеспечивает развитие 

личности, приводит к повышению качества знаний, поэтому может быть 

адресован учителям химии общеобразовательных школ. 

Обобщая вышесказанное, хочется пожелать коллегам: «Не бойтесь, 

экспериментируйте и у вас все получится, ведь только учитель, свободно 

владеющий современными формами работы, может побудить интерес у 

учащихся к своему предмету!»  

Остановлюсь на результатах своего труда. Ежегодно мои ученики 

становятся призѐрами районных и областных олимпиад, конкурсов научных 

проектов, республиканского конкурса юных натуралистов и экологов, заочных 

республиканских конкурсов  

Каждый год выпускники, сдающие биологию на ЕНТ, поступают на Грант 

в Медакадемии, колледжи, ЕНУ, Агротехнический Университет. 

Награждена медалью «За вклад в развитие образования», нагрудным 

знаком «Ҥздік педагог», грамотами, дипломами, благодарственными письмами 

РОО и Управления образования Акмолинской области..  

Являюсь победителем Республиканских конкурсов и олимпиад. 

Биографическая статья о моей профессиональной и творческой деятельности 

включена в энциклопедию «Гордость Казахстана: Образование и наука ». 

Принимаю участие в работе областных конференций, республиканских 

семинаров, встречалась с авторами учебников химии и биологии, являюсь 

разработчиком тестов в Национальном Центре тестирования. Работала в 

составе Республиканской апелляционной комиссии. 
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СЦЕНАРИЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ 

«Я И МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 

Пархоменко Вера Николаевна  

Волгодоновская СШ 

Аршалынского района, 

Акмолинской области 

 

Действующие лица: 

1Шерлок Холмс -Олжас 

2Доктор Ватсон – Соня Ермишкина 

3Миссис Хадсон – Юля Павлова 

4Полицейский – Ульяна Никитина 

На сцене доктор Ватсон, Шерлок Холмс. Входит миссис Хадсон. 

(Звучит Увертюра) 

 Хадсон: Ваша почта, сэр!  

Доктор Ватсон: Спасибо, миссис Хадсон! 

Шерлок Холмс:  Ну и что же там пишут, Ватсон? 

Доктор Ватсон: Ничего интересного, Холмс. Мелкие ограбления, квартирные 

кражи. 

Шерлок Холмс: Для нас это слишком банально.  

Миссис Хадсон: Мистер Холмс, к Вам сотрудник Скотланд-Ярда.  

Шерлок Холмс: Попросите его пройти. Ватсон, нас ждет настоящее дело! 

Полицейский: Мистер Холмс, мы вынуждены обратиться к Вам за помощью. 

Только Ваш дедуктивный метод может помочь раскрыть столь тяжкое 

преступление. Час назад из Волгодоновской средней школы были похищены 

лидеры объединения «Жас Улан». Если в ближайшее время это преступление 

не будет раскрыто, то последствия могут быть самыми неожиданными. 

Доктор Ватсон: Не кажется ли вам, Холмс, что нам стоит заняться этим делом?  

Шерлок Холмс: Что ж, звучит заманчиво. 

Миссис Хадсон: Господа, вас слишком мало для решения столь сложной 

задачи. 

Шерлок Холмс: Вы, как всегда правы, миссис Хадсон! Нам нужно привлечь 

профессионалов высокого уровня. 

Доктор Ватсон: Холмс, это не так просто.  

Шерлок Холмс: Это элементарно, Ватсон! Мой дедуктивный метод никогда не 

подводит.  Давайте сначала разберемся, почему их похитили? Какими 

качествами должен обладать настоящий лидер? 

Полицейский: Лидер должен иметь  творческую личность хотя бы  по самому 

туманному определению. 

Доктор Ватсон: Мне кажется, Холмс, что этого недостаточно.  

Шерлок Холмс: Вы правы, Ватсон, необходимо иметь милосердие и 

сострадание к одиноким и пожилым людям. 
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Миссис Хадсон: Мистер Холмс, к Вам пожаловали господа, обладающие 

уникальными способностями! 

Мистер Холмс: Любопытно, давайте их послушаем. 

 Господа, вы увидите высочайший уровень профессионализма  здесь 

присутствующих. 

Полицейский: Браво! Браво! Возможно, мы раскроем секрет  лидерских 

качеств? 

Шерлок Холмс: Теперь мы легко сможем найти преступников.  

Полицейский: Тем более что преступники оставили улики. Нашим 

сотрудникам удалось  найти записку с описанием места,  вот она: Положение о 

проведении слѐта лидеров Д. О. «Жас Улан» «Мы достойное будущее нашей 

страны» Дата проведения 13 ноября 2019г. В 10.00 место проведения будет 

сообщено дополнительно… 

Доктор Ватсон: Холмс, не кажется ли Вам, что лидер должен быть талантлив 

во всѐм? 

Шерлок Холмс: Беречь родной край, охранять памятники, быть весѐлыми и 

находчивыми,  быть готовым в любую минуту прийти на выручку,  появиться 

среди уважаемой интеллигенции, причем самым неожиданным образом.  

Полицейский: Что Вы имеете в виду? 

Шерлок Холмс: То, что Вы сейчас увидите. (Музыка розовая пантера) 

Выходят Жандос, Виолетта. ( Показ слайдов.) 

Миссис Хадсон: Господа, вы забыли о чувстве прекрасного! Каждый человек 

должен быть романтиком. Музыка, танцы, песни! 

Шерлок Холмс: Простите, миссис Хадсон. Сейчас Вы увидите лучший в мире 

музыкальный номер!      

Песня Шерлока Холмса, доктора Ватсона и Полицейского: 

Наша служба и опасна, и трудна,  

«Жас Улан» ведь – интересная страна,  

Но нередко кое-кто из тех друзей 

первенство отдать  не хочет…  

Значит, с ними нам вести незримый бой –  

Ведь за это деньги платят нам с тобой:  

Грамоты , эт точно.  

Доктор Ватсон: И, все-таки главное, дорогой Холмс, понимать друг друга с 

полуслова. 

Шерлок Холмс: Элементарно, Ватсон, как нас поняло уважаемое жюри, не 

только с полуслова, но и с полувзгляда. Музыка Увертюра. 
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DELPHI ОРТАСЫНДА БЕРІЛГЕНДЕР ҚОРЫ 
 

Ағыбаев Нұржан Қыдырбайұлы .  

Ақтӛбе облысы, Ойыл ауданы, 

Ойыл аграрлық колледжінің 

арнайы пәндер оқытушысы 

 

Сабақтың тақырыбы: Delphi ортасында берілгендер қоры 

Сабақтың мақсаты 

Білімділік: Берілгендер қорын қҧру компоненттерімен жҧмыс жасауды меңгеру. Берілгендер қоры қосымшасын 

қҧра алу.Берілгендер қорынан іздеуді ҧйымдастыра алу. 

Дамытушылық: Студенттердің сабаққа деген және ӛз мамандықтарына деген қызығушылығы мен белсенділігін 

арттыру. 

Тәрбиелік: Студенттерді ӛзара сыйластыққа және ҥлкендерді қҧрметтеуге тәрбиелеу. 

Сабақтың тҥрі: аралас сабақ 

Кӛрнекі қҧралдар: SMART Board электронды интерактивті тақтасы, дербес компьютер, «Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негіздері» пәні бойынша электронды оқулық, әдістемелік нҧсқау (пән бойынша оқу қҧралы). 

Пән аралық байланыс: Жҥйелік бағдарламалау, Ӛндірістік және экономикалық процестерді математикалық 

модельдеу, Объектілі бағытты бағдарламалау негіздері. 

САБАҚТЫҢ ЖҤРУ БАРЫСЫ 

1.Ҧйымдастыру сәті (2мин.): Топты ҧйымдастыру, тҥгелдеу, аудиторияны сабаққа дайындау, студенттердің 

назарын аударту 

2.Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру: білімді бақылауды ҧйымдастыру ( 15 мин.) 

Ӛткен сабақтарды қайта жаңғырту, еске тҥсіру: 

Бағдарламалаудан терминдік диктант 

Тестілеу – тестілеу бағдарлама арқылы 

Ҥйге берілген тапсырма бойынша презентацияларды Смарт-тақтада кӛрсету 

3.Жаңа сабақты тҥсіндіру ( 35 мин.). БҚ қосымшаларын қҧруға арналған компоненттер бӛлімің электрондық 

оқҧлықтан теориялық және практикалық тҥрінде тҥсіндіру 

BDE технологиясы бойынша БҚ қҧру компоненттері 

Table компоненті. 
Table (Кесте) компоненті BDE жапсырмасында орналасқан. Оның мақсаты кез келген БҚ кестесiне қол 

жеткiзу. 

Компонент қасиеттері: 

DatabaseName – кесте сақталған берiлгендер қоры атауы (алиасы). Қасиет мәні мәндер тiзiмдерiнен (6) 

таңдалуы тиiс. 

TableName – кесте атауы. Кесте атауы алиас орнатылғаннан соң тiзiмдерiнен (6) таңдалуы тиiс. 

Active – кестені белсенді ету (True) және етпеу (False). 

Программа бойынша кестенi жабудың баламалы екi әдiсi бар: 

1. Table1.Active := False; 

2. Table1.Close; 

мҧндағы Active – қасиет,  Close – әдiс. 

Кестенi ашу әдiсi:  Table1.Active := True; 

DataSource компоненті. 
DataSource (берiлгендер кӛзi) компоненті Data Access жапсырмасында орналасқан.  DataSet (Берiлгендер 

жиынтығы) қасиетi арқылы нақты кестемен байланыс орнату; 

DataSource1  компонентi ӛзiнiң DataSet (Берiлгендер жиынтығы) қасиетi арқылы нақты кестемен 

байланысады. Ол – Table1  және DBGrid1 компоненттерiн келiстiрушi де. Delphi-де TDataSet класы 

берiлгендер қоры объектiлерiнiң негiзгiлерiнiң бiрi. Ол кестенi ашуға пайдаланылады, яғни, Table 

компонентi - TDataSet класының мҧрагерi. DataSet  DataSource компонентiнiң қасиетi ретiнде пайдаланылуы 

да мҥмкiн. 

DBGrid компоненті. 
DBGrid (Берiлгендер кестесi) компоненті Data Controls жапсырмасында орналасқан. Оның міндеті 

берiлгендердi форма бетiне кесте тҥрiнде шығару. DBGrid1 компонентiнiң DataSource (Берiлгендер кӛзi) 

қасиетiне DataSource1  мәнi меншiктелген кезде, Table1 объектiсiнiң Active қасиетiне True мәнi 

меншiктелуiне байланысты, DBGrid  компонентi терезесiнiң iшiне таңдалған кесте енгiзiлiп қойылады. 

Форманың DBGrid компонентi терезесiне енгiзiлген кестенi сақтау ҥшiн Delphi-дiң негiзгi терезесiнен  File-

Save As командасын беру керек. Сақталған кестенi форманың DBGrid терезесiне шығару әдеттегiдей. 

DBGrid компонентi терезесiне енгiзiлген кестенi алып тастау (терезенi тазалау) ҥшiн Table1 компонентiнiң 

Active қасиетiне False мәнiн меншiктесе болғаны. 

Компонент қасиеттері: 
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Name – компонент аты. 

DataSource – кестеде кӛрінетін мәліметтер кӛзі (DataSource1). 

Options – компоненттің кҥйге келтіру қасиеттерін анықтайды. 

Columns – бағандар тізімі. 

Columns қасиетін шерткенде экран бетіне келесі терезе шығады. Бағандар 0-ден бастап номерленеді. 

Add New (Insert) батырмасы арқылы жаңа баған қосуға болады. 

Delete Selected (Delete)батырмасы арқылы ерекшеленіп тҧрған бағанда ӛшіруге болады. 

DBNavigator компоненті. 

Компоненттер панелінің Data Controls қосымша бетінде орналастырылған DBNavigator  компоненті ӛзіне 

байланысты берілгендер қорын басқаруға арналған тҥймелерден тҧрады: 

  

Тҥйме Аты Қызметі  

1 nbFirst кестенің бірінші жазуына ӛту; 

2 nbPrior алдыңғы жазуға ӛту; 

3 nbNext келесі жазуға ӛту; 

4 nbLast ең соңғы жазуға ӛту 

5 nbInsert берілгендер файлына жаңа жазу қосу 

6 nbDelete ағымдық жазуды жою 

7 nbEdit ағымдық жазуды редактрлеу режиміне ӛту 

8 nbPost 
ағымдық жазуға енгізілген ӛзгертулер берілгендер файлына 

жазылады 

9 Cancel ағымдық жазуға енгізілген ӛзгертулерді қайтарады 

10 nbRefresh енгізілген ӛзгертулерді файлға жазады 

Компонент қасиеттері: 

Name – компонент аты. 

DataSource – DBNavigator компоненті кӛмегімен басқарылатын мәліметтер кӛзі (DataSource1). 

VisibleButtons – командалық тҥймелердің кӛріну/кӛрінбеуін анықтау. Мәні True болса тҥйме кӛрінеді, False 

болса тҥйме кӛрінбейді. Тҥймелердің атаулары келесідей: nbFirst, nbPrior, nbNext, nbLast, nbInsert, nbDelete, 

nbEdit, nbPost, Cancel, nbRefresh. 

Мысал . Программаға берілгендер қоры кестесінен мәліметтерді «Іздеу»-ді ҧйымдастыру. 

Ол ҥшін форма бетіне Edit1,  BitBtn1, BitBtn2, DbEdit1, DbEdit2, DbEdit3 компоненттерін кірістірейік. 

Компоненттер қасиеттерiне келесі мәндерді меншіктейді: 

DbEdit1 компоненті 

DataSource – DataSource1 

DataField – Fam 

DbEdit2 компоненті 

DataSource – DataSource1 

DataField – Name 

DbEdit3 компоненті 

DataSource – DataSource1 

DataField – Tel 

Телефон номері бойынша іздеуді ҧйымдастыру ҥшін BitBtn1 батырмасын екі рет шертіп келесі процедураны 

тереміз. 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

form1.table1.first; 

while not form1.table1.eof do 

begin  //Кестеде іздеуді жҥзеге асырады 

if form1.table1.fieldbyname('tel').asstring=edit1.text 

then exit; 

form1.table1.Next; 

end; 

if Form1.Edit1.Text=''  then 

showmessage('Телефон номерін енгізініз') 

else 

begin 

showmessage('Базада мундай мәліметтер жок'); 

form1.table1.first; end;   end; 

Ӛрістерді тазалау ҥшін, BitBtn2 батырмасын екі рет шертіп келесі процедураны тереміз. 

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 
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edit1.text:=''; 

dbedit1.Text:=''; 

dbedit2.Text:=''; 

dbedit3.Text:=''; end; 

4. Жаңа материалды пысықтау ( 20 мин.). 

4.1 Тікелей эфир-шығармашылық лаборатория – бір оқҥшы Смарт-тақтада берілгендер қорымен жобаны 

тҥсіндіріп қҧрастырады (студенттер тҧралы берілгендер қорымен жоба қҧрастыру – ӛрістері: номер, аты, тегі, 

тҧылған жылы, e-mail) 

4.2 Қатені табу – бағдарламаларда қателерді тауып, тҥсіндіру (қателерді презентацияда дайындау керек) 

4.3 Терминдерді тҥсіндіру – бір оқушы топқа берілген терминдерді тҥсіндіру керек, бір тҥбірлі сӛздерді 

пайдалануға болмайды (DATASOURCE, DBGRID, DBNAVIGATOR, TABLE, Берілгендер қоры, DataBase 

Decktop утилитасы) 

5. Ҥй тапсырмасы ( 3 мин.)  Конспектіні толықтыру : жобаны кҧрастыру жолың алгоритм тҥрінде жазу. 

6.Сабақты қорытындылау ( 5 мин). Бағалау және оны жариялау. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛ 

 

МАҚСАТ 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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