
                             «ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ МЕҢГЕРУ НЕГІЗІНДЕ 
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУ»

 
Маханова Ұлбосын  Ыбырайханқызы
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Бүгінгі  таңда  білім  жүйесін  инновациялық  технологиялармен  жабдықтап,  білімнің  халықаралық
талаптарын меңгерудің маңызы үлкен. Өйткені  бұл жас ұрпаққа сапалы білім берудің негізі болып
табылады.          
Ғылым мен техниканың жедел дамыған,ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда  ақыл-ой
мүмкіндігін қалыптастырып,адамның қабілетін, талантын дамыту-заманның басты талабы.
Президенттің  жолдауында:  «Ұлттың  бәсекеге  қабілеттілігі  бірінші  кезекте  білім  деңгейімен
айқындалады»  -  деген  байламы  жеке  адамның  құндылығын  арттыру,  оны  дайындайтын  ұстаз
жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз.           
Бүгінгі таңда білім беру саласында әртүрлі сипаттағы және бағыттағы инновациялар енгізілуде. Азды-
көпті  мемлекеттік  жүргізіліп,  мазмұнға,  ұйымдастыруға  оқыту  әдістері  мен  технологияларына
жаңалыктар кіруде. Білім беру жүйесіндегі инновациялар – бұл мұғалімдердің классикалық оқыту-
тәрбиелеу-дамыту  педагогикалық  ұстанымдарын  сақтай  отырып,  уақытпен  бірлесе  жұмыс  істеу
шеберліктері.  Қазақстанның  қазіргі  заманғы  білімі,  бәсекелестіктің  инфокоммуникациялық
технологияларды қаншалықты меңгергені және жаһандық интернет желісі жағдайында қашықтықтан
өзара  әрекеттесуге  қаншалықты  даяр  екеніне  байланысты  болатын,  планетарлық  ойлай  білетін
адамдардың жаңа генерациясына бағытталуы тиіс. Бірақ, бұл даярлық бірден, бір уақытта туындай
алмайды, ол мектептегі мұғалімдердің мыңдаған сабақ өткізулерінен жинақталады. Сондықтан қазіргі
заманғы  инновациялық  сабақтың  үлгісі  деп,  мұғалімдердің  жинақталған  мол  әдістемелік
тәжірибесінің интеграциясындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы әлемдік
және отандық жетістіктердің трансфертін қамтамасыз ететін сабақты айтуға болады
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын
таңдауда  көп  нұсқалық  қағидасы  бекітілген,  білім  мекемелерінің  педагогтарына  өзіне  оңтайлы
нұсқаны тиімділігіне қарай пайдалану мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді . Мектеп оқушыны
тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын оқу
мазмұны мен оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап
қарауда  мұғалім  іс-әрекетінің  маңызы  зор.  Қазіргі  білім  беру  саласындағы  оқытудың  озық
технологияларын  меңгеру  мұғалімнің  интелектуалдық,  кәсіптік,  адамгершілік,  рухани  азаматтық
және де басқа көптеген келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді,  өзін-өзі дамытып, оқу тәрбие
үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі,-деп көрсетеді С.В. Селевко.
Жаңа тұрпатты мұғалім даярлауда ақпараттық технологияны пайдаланудың дидактикалық шарттар
жүйесі орындалуы керек. Ол оқыту технологиясына өзгеріс енгізуді, атап айтсақ пәндер мазмұнына
толықтырулар енгізе отырып, белсенді технологиялар көмегімен қолдануды  қажет етеді.
Жаңа тұрпатты мұғалім даярлауда ақпараттық технологияларға негізделген арнайы курстар жүргізілуі
қажет, оқытудың жаңашыл ақпараттық технологиялары жалпы білімдік, базалық және кәсіби пәндерді
толығымен  қамтуы тиіс.  Ақпараттық технологияларды қолдану  арқылы  жаңа  тұрпатты мұғалімді
дайындаумен қатар,  мұғалімдердің  болашақ  кәсіби қызметінде  ақпараттық технологияларды еркін
қолдана алатын дәрежеге жеткізуге болады.
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып,әлемдік білім беру кеңістігіне енуге
бағыт  алуда.Бұл  педагогика  теориясы  мен  оқу-тәрбие  үрдісіндегі  елеулі  өзгерістерге  байланысты
болып отыр.Білім беру парадигмасы өзгерді,білім берудің жаңа мазмұны пайда болды.Оқу үрдісіне
жаппай жаңа педагогикалық технологияның түрлері енгізілуде.
Жаңа  педагогикалық  технологияны  меңгерту  мұғалімнің  зейін-зерделік  ,  кәсіптік,адамгершілік,
рухани,азаматтық және басқа да көптеген ұстаздық қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді,өзін-
өзі  дамытып,  оқу-тәрбие  үрдісін  жүйелі  ұйымдастыруына  көмектеседі.  Оқу-тәбие  үрдісіне  жаңа
педагогикалық  технологияларды  ендірудің  алғашқы  шарты:  мұғалімнің  инновациялық  іс-әрекетін
қалыптастыру болып табылады.           
Қазіргі мектеп жағдайындағы  білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-
тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны  игерген, психологиялық-педагогикалық
диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез
арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді,



шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді.          
Мемлекеттік  білім  стандарты  деңгейіне  оқыту  үрдісін  ұйымдастыру  жаңа  педагогикалық
технологияны  ендіруді   міндеттейді.  Сондықтан  оқу-тәрбие  үрдісіне  жаңа  инновациялық  әдіс-
тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген қызығушылығын,  талпынысын арттырып, өз бетімен
ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол салу болып табылады.
Оқу тәрбиесі үрдісінде педагогикалық жаңалықтарды енгізу .

І. Жаңа идеяны іздеу
Инновацияларды ұйымдастыру, жаңалықтарды іздестіру
ІІ. Жаңалықтарды ұйымдастыру
ІІІ. Жаңалықтарды енгізу
Оқу - тәрбие үрдісінде жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану
IV. Жаңалықтарды бекіту

Инновациялық технологиялардың  мектептегі білім сапасын    арттыру:

•  Әр сабақта интерактивті әдістерін қолдану;
•  Әр оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру;
•  Міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейлерін ашу;
•  Инновациялық технологияларды сынау арқылы тиімділігін арттыру, мектеп жағдайына бейімдеу;

Жаналықтарды
ұйымдастыру

Оқу тәрбиесі үрдісінде педагогикалық
жаналықтарды енгізу

Жаңа идеяны іздеу
инновацияларды
ұйымдстыру
жаңалықтарды
іздестіру

Жаналықтарды
енгізу Оқу тәрбие
үрдісінде жаңа
инновациялық
әдіс-тәсілдерін
пайдалану

Жаңалықтарды
бекіту



Заман талабына сай технологияларды қолдану ауқымы,  түрлері  өзгеріп  отырады.  Бірақ,  ең  басты
технологияларды тиімді, жүйелі қолдану керек.

Инновациялық технология нәтижелері:

1. Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі.
2. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады.
3. Олардың  әрқайсының деңгейін анықтай аласың.
4. Оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік аласың.
5. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді.
6.  Оқушылардың  қабілеттері,  сөз  саптау  еркіндігі,  ұйымшылдығы,  шығармашылық  белсенділігі
артады. 

1. Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, өзіне деген  кәсіби сенімін
қалыптастырады.     

            Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-
жақты маман болуы мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалды, кәсіптік
адамгершілік,  рухани  азаматтық  және  де  басқа  көптеген  адами  келбетінің  қалыптасуына  әсерін
тигізеді,  өзін-өзі  дамытып,  оқу-тәрбие  үлгісін  тиімді  ұйымдастыруына  көмектеседі.Сабақта
қолданылатын  әдістер  көмегімен  жеке  тұлға  ретінде  жан-жақты  дамыған,  шығармашылық  ойлау
білімі меңгеріледі. 
Педагогикалық технологияларды талдау барысында мына факторлар ескерілуі керек:

•           Алынып отырған технология сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай болуы;
•            Тиімділігі, жүйелілігі және басқа жақтары.
ХХІ ғасырда барлық елдер бірінші орынға білім беру сапасын қояды. Оның өлшемі тек сауаттылық
деңгейімен (жазу, оқу, есептеу) өлшенбейді, оның критерийі – функцио-
налдық  сауаттылық.  Бұл  проблемаларды  шешуде  жаңа  технологиялардың  атқаратын  орны  бөлек.
Болашақта  өркениетті  елдердің  жоғары  технологиясын  меңгерту,  дүниежүзілік  білім  кеңістігіне
шығу-бүгінгі күннің мақсаты.   

  Мұғалім  жаңа идеяны  қайдан іздейді?
1. біліктілігін арттыру  институтына курсқа бару
2. интернет  
3. семинар, 
4. пед. оқулар
5. баспасөз 
6. ақпарат  құралдары

Инновациялық технологиялардың мектептегі білім
.                               сапасын арттыру

Әр сабақта
интерактивті
әдістерін
қолдану

Инновациялық
технологияларды
сынау арқылы
тиімділігін арттыру, 
мектеп жағдайына
бейімдеу

Әр оқушының
психологиялык
ерекшеліктерін
ескеру

Міндетті денгейдегі
білімді
қалыптастыра
отырып, мүмкіндік
денгейлерін ашу



2.  Осылардан   алған  жаңалықтарды   яғни   инновациялық   технологияларды  ұйымдастыру  үшін
мұғалімдер баяндама жасап мектептің  педагогикалық  өндірістік   жиналысында  талқылайды.
3.  Жаңалықтарды   ашық  сабақтар,  мектепішілік  педагогикалық  оқулар,  мектепішілік  семинарлар
өткізу  арқылы жүзеге асырады
    Осындай мұғалімдерден шығармашылық топ   құрылады
          
  Мұғалімдердің шығармашылық топ құрылымының мақсаты :
Инновациялық технологияларды өз тәжірбиелерінде пайдалануы бойынша мұғалімдерді топтастыру. 

Міндеттері : 
    •   Инновациялық  технологияларды оқу, үйрену және қолдану. 
    •  инновациялық технологияларды іс-тәжірибе жұмыстарында апробация жасау.

Инновациялық технологияларды меңгеру кезеңдері:

1. Оқу, теорияны оқып түсіну

2. Іс-тәжірибе арқылы шығармашылық топтарды жетістіктерін көрсетіп, тарату.

3. Жаңа педагогикалық технологиялардың қолдану іс-тәжірибелерін тарату

Интернет

Семинар

Біліктілігін арттыру
институтына
курсқа бару

Педагогикалық
оқулар

Баспасөз

Ақпарат
құралдары

Мұғалім жаңа идеяны қайдан іздейді

Мұғалімдердің шығармашылық
құрылымының мақсаты

Педагогикалық технологияларды өз
тәжірибелерінде пайдалануы бойынша

мұғалімдерді топтастыру



Ірге тасы сонау 1939 жылы қаланып,1987 жаңа ғимаратқа көшірілген №43 Ж. Махамбетов атындағы
қазақ орта мектебімізде осындай шығармашылық топ құрылған.
Жетекшісі:   Музыка пәні мұғалімі  Шәкірбаева  Айжан 
Қоғамды  ақпараттандыру  жағдайында  білім  беру  қызметкерлерінің  біліктілігін  ақпараттық-
коммуникациялық  технологияны  қолдану  саласы  бойынша  көтеру  негізгі  міндеттердің  біріне
айналып отыр. 
Қоғамды ақпараттандырудың негізгі бөлігі – білім беруді ақпараттандыру. Олай болса, ол – білім беру
қызметкерлерін ақпараттандыру саласы бойынша біліктілігін көтеру болып табылады. Оқушылардың
ақпараттық  мәдениетін  қалыптастыруда  мұғалімдердің  біліктілігін  арттыру  ерекше  мәнге  ие.
Сондықтан білім беру қызметкерлерін ақпараттық-коммуникациялық технологияны өз қызметтеріне
пайдалануға жан-жақты дайындық курстарын ұйымдастыруымыз қажет.     
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында компьютер оқыту мен дидактикалық құралға айналып отыр.
Сондықтан  қазіргі  білім  беру  саласында  мультимедиялық  электрондық  оқу  құралдарын  мектеп
пәндерін оқытуға пайдалану өзекті мәселелердің бірі. Олай болса, бұл мәселелерді жан-жақты шешу
үшін мұғалімдердің біліктілігін көтерудің орны ерекше. 
Аталған мәселені дамыту үшін білім беру қызметкерлері үшін түрлі тренинг курстар өткізілу қажет.
Ол  үшін  бір  жүйеге  келтірілген,  әрі  білім  беру  қызметкерлерінің  категорияларының  ерекшелігі
ескерілген оқу бағдарламалары жасақталуы қажет. Бұл мәселе қазіргі таңда көкейкесті мәселелердің
біріне айналып отыр.
Биылғы жылы мектебімізде  30-дан астам мұғалім  біліктілігін арттыру үшін курстан өтсе,  газет-
журналдарға 100 пайыз жазылды. Семинар, пед.оқуларға  қатысып  мұғалімдер жаңа инновацияларды
ұйымдастырып , жаңалықтарды іздестіріп енгізуде.
Мектепте интернетпен  жұмыс істеуге мұғалімдерге жақсы жағдай жасалған.
Себебі  мектебімізде 1 мультимедиялық кабинет, 2 информатика кабинеті, 1 физика кабинеті, 1 химия
кабинеті  ,  1  бастауыш   кабинеті   интернетке  қосылып  жұмыс  жасайды.  Skype  ,  он-лайн
бағдарламасын  пайдаланып  ашық  сабақтар  өтуге,  жай   сабақтарды  электронды  оқулықпен  өтуге
мүмкіндік  зор.Мектепте 158 мұғалім болса соның  барлығы  дерлік компьютерлік сауаттандырылған 
Өзім информатика пәнінен сабақ беретін болғандықтан ақпараттық-коммуникациялық технологияны
қолдану саласы бойынша көп жұмыс жүргіземін. Атап  айтсақ мұғалімдер  сабақтарында  aktivote
-мен  тест алады, АСУ бағдарламасымен жұмыс істейді.
Жас  ұрпақты, елдің болашақ тұлғаларын білімді етіп дайындап шығару біздің міндетіміз. Ол үшін
өзіміздің жаңалыққа жаны құмар, заман талабына сай болу қажет. Aktivote құрылғысын пайдаланып,
тест  алу  бұл  оқушыларды  тез  ойлауға  ,  белсенділігін  арттыруға  үлкен  көмек  береді.  9  сынып
оқушыларын  МАБ-қа  ,11  сынып  оқушыларын  ҰБТ-ға  интерактивті  тақтамен  Aktivote  тестік
құрылғыны пайдалану арқылы дайындаудамыз.  Бұл құрылғының пайдасы өте  зор.  Оқушылардың
білімін 10-15 минутта тексеріп шығуға болады және қай сұраққа дұрыс және қате жауап бергендігі
туралы компьютер өзі есептеп көрсетеді. Тест соңында нәтижелерін жауап берген уақытымен қоса
есептеп аты-жөнімен көрсетеді. Біздің мектеп оқушылары 2008 жылдан бері осы құрылғымен жұмыс
жасап білімдерін сынауда.
Мектебімізде «Қашықтықтан оқыту» технологиясымен Ерекешова Зеріп-математика пәні  мұғалімі,
Насибекова   Гүлсінай –шет тілі пәні мұғалімі, Маденова Қарашаш-орыс тілі пәні мұғалімі   үйден
оқитын оқушыларға сабақ өтсе , ал Шайықова Паридаш-биология пәні мұғалімі   республикалық  «
Жас биолог» сайысына «Сыр желегі» командасымен қатарынан  үш жыл бойы қатысып   келеді .
Нәтижесінде  «Сыр желегі» командасы жүлделі  II,   III  орындарды иеленсе,  жетекшісі   Шайықова
Паридаш   «Белсенді автор»  сертификатымен марапатталды.
Қашықтықтан  оқыту  технологиясы  бойынша оқытушының негізгі  міндеті  білім  алушының келесі
түрдегі орындалатын  өз  бетінше жұмысын  басқару  болып  табылады:  туындайтын  мәселелерді
қарастыру;  мақсат пен міндеттерді  қою; білім,  тәжірибелерді  беру; ұйымдастыру  қызметі; білім
алушылардың  арасында  өзара  байланысты ұйымдастыру;  оқу       процесін  бақылау.
Міне,  осындай  «Қашықтықтан  білім  алу»  жүйесіне  мұқтаж  жандардың  бірі-мүмкіндігі  шектеулі
балалар. Яғни, үйден оқитын оқушылар.  9«Г»сыныбында  Алтынбай Закира, Өтебалиев Жарасқан
атты оқушылар  үйден оқиды.        2009жылдың  желтоқсан айында облыстан қолдау  көрсетіп
Алтынбай  Закираға  және  Өтебалиев  Жарасқанға  ноутбук  берді  және  интернет  желісіне  қосты.
Закираға және Жарасқанға  ноутбук алған күннен бастап  компьютер үйретіп сабақты  «Қашықтықтан
оқыту» жүйесіне көштік
2010  жылы  сәуір  айында  математика  пәні  мұғалімі   Ерекешова  Зеріптің  «  Мүмкіндігі  шектеулі
балаларды қашықтықтан оқыту»  атты баяндамасы «Қашықтықтан білім беру ---білімді болашаққа



батыл қадам» атты баяндамасы облыстық семинардың материалдар жинағының 
52-ші бетінде жарияланып «Үздік баяндама жасағаны үшін» атты  алғыс хатпен марапатталды,
Осы  жылы  қоғамдық  теледидардың  «Үйден  оқыту»  бағдарламасында   үйден  оқитын  Өтебалиев
Жарасханмен қашықтықтан ( Онлайн желісінде «skype» бағдарламасымен ) сабақ өтті.
Математика пәні мұғалімі Палжанова Ұлжанай   «Интерактивті тақта—математика сабағында»
атты мақаласы   халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағына енген.
Облыстық педагогикалық оқу   материалдар жинағына  «   Жаңа инновациялық технологияларды
жаратылыстану  математика  пәндерін  оқытуда     оқу  тәрбие  үрдісіне  енгізудің  педагогикалық
шаралары» атты мақаласы  енген.
Қазіргі  уақытта  жаңа  технологиялық  құралдарды  тек  сабақ  үрдісіне  ғана  емес,  мектепішілік
бақылауға  да  қолдануға  болады.  Осы  мақсатта  біз  өткен  жылы  мектебімізге  бейне  камераларын
орнаттық..  Олар төрт  жерде  орналасқан.  Мектеп асханасына,  мектептің  сыртқы ауласына,  бірінші
қабаттағы коридорға орналасқан. Бұл камераларды орнатудағы мақсатымыз: мектеп асханасындағы
ыстық тамақтың берілуін қадағалау, мектеп ауласындағы келген- кеткен адамдарды бақылап отыру,
жасөспірімдердің топтық төбелесінің алдын алу, коридордағы мұғалімдердің, оқушылардың жүріс-
тұрысын бақылау, мектеп мүліктерінің талан- таражға түспей сақталуын қадағалау. Ондағы түсірілген
бейнетаспалар 10 тәулік бойы сақталып тұрады.
«Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар,
ғылым  мен  практика  жетістіктері  негізінде  жеке  адамды  қалыптастыруға  және  кәсіби  шыңдауға
бағытталған , білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім
беруді  ақпараттандыру,  халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»деп,  білім беру
жүйесін  одан әрі  дамыту  міндеттері  көзделді.  Бұл  міндеттерді  шешу үшін мұғалімнің  күнделікті
ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады. 
 Сондықтан сабақ барысын жаңаша ұйымдастыру қажет. Оқушының пәнге деген қызығушылығы мен
ынтасын арттыру керек деп есептеймін. 
 Әр сабаққа дайындық – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі, сабақты ыңғайына қарай түрлендіре түссе,
әр сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді қолданса,  сабақтың мазмұны ашылады. 
 Өз  ісінің  шебері  ғана  жоғары жетістіктерге  жетеді  деп  есептеймін.   «Мұғалім  көп әдісті  білуге
тырысуы  керек.  Оны  өзіне  сүйеніш,  қолғабыс   нәрсе  есебінде  қолдануы  керек»,  -  деп  Ахмет
Байтұрсынов айтқандай  қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі,  сол қоғам мүддесіне сай
болуы керек. Қазақтың болашағын тәрбиелеу мен білім беру ісінде әлемдік  стандартқа сәйкес білім
беруді темірқазық қылып ұстансақ қателеспеспіз  деп ойлаймын.

Қолданылған  әдебиеттер:  «Информатика  негіздері» журналы  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ӘБДІРАШ ЖАРАСҚАННЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӨМІРБАЯНЫ

Мұхашова Рита Жұмамұратқызы
Қызылорда қалалық білім бөлімі
әдістемелік кабинет меңгерушісі

«Жарасқан мына дүниеге ешқандай енжарлығы жоқ елгезектікпен, ылғи бір ашық, албырт, кейде
тіпті  аңғырт халде отырып, бүтін бітімімен таңдана, іздене қарайтын. Сол кездің өзінде әуелден
аққу боп, сұңқар боп,  тұлпар боп туған адам екені  байқалатын»  (З.Қабдолов)

Жарасқан  Әбдірашовтың  өмірі  мен  творчествосы  туралы  бүгінгі  күнге  дейін  мақала  немесе
зерттеулер жазылған жоқ. Күні кеше ғана арамыздан өткен маңдай алды ақынымыздың өмірбаянын
әлі жете ашып тани алған жоқпыз.

Сондықтан  да  біз  ақынның  өмір  жолына  өз  еңбектерімен  бірге  кезінде  газет  бетін  көрген
мақалаларға, кейбір жиналған деректерге сүйене отырып, шолу жасауды жөн көрдік.

Өткен ғасырдың, яғни ХХ ғасырдың орта шенінде дүниеге келген құдіретті талант иелерінің бірі
Жарасқан - өзін және өзі қатарлас қаламгерлерді “Соғыстан соң туғандар” санаған.

  “Қысқаша өмірбаяным” өлеңінде 
                       Іштің бе?
                       Кезінде іштім деймін,
                       Ал қазір мен
                       қалыпқа түстім  деймін



                      Туған жерім?
                      Ст. Арал. Қызылорда,
                      Туған жылым ?
                      Соғыстан үш жыл кейін, - деген талантты ақын, танымал сыншы, шебер аудармашы,

сықақшы,  белгілі  балалар  ақыны  Әбдіраштың  Жарасқаны  1948  жылы  7  наурызда  Сырдың  Арал
теңізіне  құяр  сағасында,  Қызылорда  облысы,  Арал  ауданы,  Аманөткел  кеңшарының  Ақшатау
бөлімшесінде дүниеге келеді.

1954-60 жылдары Ақшатау бөлімшесіндегі бастауыш, Арал қаласындағы Т.Г. Шевченко атындағы
орта мектептерде оқыған.

1963  жылы  “  Жақсы  қылыш”  жұмысшылар  кенішіндегі  орта  мектептің  тоғызыншы  класын
тәмамдап,  Қазалы  ауылшаруашылық  техникумының  механика  факультетіне  оқуға  түскен.  Осы
жылдары,  яғни  14-15  жасар  кезінде  Арал  аудандық  “Толқын”,  қазалы  аудандық  “Ленин  жолы”
газетіндегі тырнақалды өлеңдері, мақала, әңгімесі жарияланып, сөз өнеріне деген қабілеті, дарыны
таныла бастаған.

1965 жылы Қазақстан Мемлекеттік Университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп, 1969
жылдан республикалық жастар газеті       “Лениншіл  жаста” меншікті тілші, әдебиет және өнер
бөлімінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болып қызмет істеді.

Республикалық баспасөз бетінде алғашқы өлеңдері “Ақ бұлақтар”, “Қыз қуу”, “Сыған саздары”,
1965-1966  жылдары  (“Қазақ  әдебиеті”,  “Лениншіл  жас”)  жарық  көрсе,  алғашқы  әдеби-сын
мақалалары “Өлең аудармасының мәселелері”, “Толқынды толқын қуалар” т.б, Р.Тогордан аудармасы
“Өлеңдер”, ақынның қуанышты алғашқы қадамы “Тұңғыш кітап” деп аталған өлеңдері “Жазушы”
баспасында 1969 жылы жарық көрген “Найзағайлы жаз” атты 1971 жылы жарық көрген лирикалық
өлеңдер  жинағы  қазақтың  бүкіл  жыр  сүйер  қауымын елең  еткізген  әдеби  өмірдегі  ерекше  оқиға
болды.

Осы жылы ҚСРО жазушылары одағыныың мүшелігіне қабылданып, осынау үлкен шығармашылық
одақтың тарихындағы бұрын соңды ең жас мүшесі ретінде танылды.

1969-1970 жылдары “Қазақ  әдебиеті”  газетінің  сын бөлімінде  қызмет атқарып,  1970 жылы сол
кезде  енді  ғана  ашылған  “Жалын”  альманағының  поэзия  және  сын  бөліміне  меңгеруші  болып
ауысады.  Осы  басылымда  жұмыс  істеген  төрт  жыл  уақыт  ішінде  қаламгер  өзінің  адамзаттық,
ақындық, сыншылық белсенділігін жан-жақты көрсете біліді.

1974-1985  жылдары  “Жұлдыз”  журналының  поэзия,  әдеби-сын  және  библиография  бөлімдерін
басқарды, редакция алқасының мүшесі болды.

Қазақ  поэзиясының көкейкесті  мәселелері  туралы өткір  сын-мақалалар  жазып,  өрелі  жылдарда
байсалды  баяндамалар  жасады.  Сол  еңбектері  “Парасат  пен  Парыз”  деген  атпен  әдеби-сын
мақалалары жинағында оқырман қолына жетті.

Ақынның 1975 жылы жарық көрген “Дала, сенің ұлыңмын” атты өлеңдер кітабы, ұлттық ой-сана
тұрғысындағы тосын да түбірлі  тұжырым-толғамдар мен әдеби, Һәм әлеуметтік ортада түрлі  дау-
дамай додасына түсіп, қилы-қилы пікірлер туғызады.

                          Туған дала,
                          Тұрдым-ау бүгін де атып!
                           Кешір!
                           Түсін!
                           Кінә жоқ ұлыңда түк!
                           Қалай ғана шыдаймын-
                           Көз алдымдда 
                       Жатса бірреу шындықтты шырылддатып?!- деп, өлең өрнегі  мен ой тапқырлығын

қатар ұстап, терең мағына, терең ой айтады.
“Жұлдыз” журналында жұмыс жасаған жылдары көптеген өлеңдері журнал бетінде жарық көреді.

“Отыздағы ой”  (1976, “Жұлдыз”)
                           Сабыр!
                           Сабыр!
                           Озыпты озар ойым!
                           Сілкінейін!
                           Қайтадан сөз алайын! – десе
                             Өкініштің шымбайға батқаны –ай!
                             Торықпайын әйтсе де текке бұлай!
                             Тойланбаған жиырма бес – жиырма бес пе?



                             Ойланбаған отыздан сақта құдай!
Жарасқан осылай өзінің өлің жолына, өмір жолына, әрдайым үңіліп, өзіне-өзі есеп беріп, асықпай

әр ісіне сабырмен қарай білген ойлы ақын.
Бұл өлеңі “Соғыстан соң туғандар” (1977) жинағына енген.
1988  жылы  “Сана  соқпағы”  атты  өлеңдер  жинағы  үшін  Қазақстан  жазушылар  одағының

М.Жұмабаев атындағы сыйлығының алғашқы лауреаты атанды.
           “Миниатюралар” (1970 “Жалын”) 
       Біз солдатпыз-
       Мылтығы жоқ, көзі бар
       Біз солдатпыз-
       Бомбасы жоқ, сөзі бар- деп, жалынды жастық шабытпен жырласа,   жиырмадан жаңа ғана асқан

Жарасқан:
             “Жиырма жас жыры” өлеңінде 
        Өкіндіріп, жылатып, еңіретіп,
        Өмір өтіп барады, өмір өтіп.
        Өлшеулі күн,
        Санаулы ай,
        Жүрер жолдың 
        Азы қалған сияқты, көбі кетіп, - деп өткен өмірге өкініп, келер күнге асығады.
        Мәңгі бақи солмайтын өлең гүлін,
        Көп күттірді қуанып терер күнім.
        Жоқ болмайды!
        Жетеді,
        Бұл өмірге,
        Қайта туам, қайтадан келем бүгін, - деп ақын алдымен шабыттың ақын ауылынан алыстау

жүргеніне  көңілі  толмай  ашуланса,  енді  бірде  бәрін  қойып,  жаңа  жырлар  жазуға  өмірге  қайта
келетінін айтып, алдағы өмірге үлкен үмітпен қарайды.

Аралын әрдайым жырына қосып отыруы Жарасқан ақынның “Отан от басынан басталады” –
дегендей отансүйгіш жүрегінің лүпілі іспетті.

“Қара жол” өлеңінде ақын:
        Ауылда арманшыл бір бала болды,
        Ол кейін алыс кетті 
        Қала көрді,
        Сол бала сағынады кей уақытта,
        Шаңдағы бұрқылдаған қара жолды.
Бұл жолдардан елден ерте шығып кеткен адамның кіндік қаны тамған жерге деген сағыныш сезім

ескендей әсер аласың.
“Сана соқпағы” жинағына енген “Туған ауыл түтіні” өлеңінде ақын “үйлердің моржасынан

шыққан түтін түзулігн “тілейді, өйткені 
          Кең далада көзін ашқан мен үшін,-
          Сол түтіннен басталады ұлы Отан!-дейді.

Ауылым десе есіне Аралы түсер ақынның  “Мен туған ауыл” өлеңінде
           Сабырлы Сырдың аяғы,
           Аралға құяр тұстағы...
           Төсінде құстар шарқ ұрып,
           Тарқамаушы еді базары...,
           Тамыры жатса тартылып,
           Тайғанда шығар ажары,- деп лирикалық кейіпкер Аралдың мүшкіл халіне күйзеліп үн

қосады. Бұл өлеңдерден ақынның  өз “Менін” анық байқағандаймыз. Сондай-ақ ақын ауылын тек
сағынып қана қоймайды, кейбір жақтарына улы тілдерін түйреп, мысқылдап та қояды.

   Бір ауылда өлеңінде:
Ауыл!
Ауыл!
Ауыл! Шіркін аяулы, аяулы, ә!... – деп басталған өлеңінің мына жолдары:
Сақалы жоқ шалдан әзер құтылдым

- Газ жағады, деді, бәрі бүгінде!
- Саны қанша? – деп едім мен түтіннің?



Шалдың «түтіннің» деген сөзге түсінбегенінің астарында қаншама сыр жатыр десеңізші? Міне,
ақын бір шумақ өлеңімен-ақ заман, адам, қоғам жайындағы үлкен мәселені шебер жеткізе білген.

1975-1981  жылдары  Әбдіраштың  Жарасқаны  КСРО  жазушылары  одағы  жанындағы  кеңсенің
мүшесі ретінде жылына екі рет шақырылатын мәжілістерге қатысып, қазақ поэзиясы, сыны туралы
баяндамалар,  хабарламалар  жасап  отырады.  Осы  жылдары  жас  ақындардың  Бүкілодақтық
фестивальдарына  (Ташкент-1975;  Душанбе  -1976;  Ереван  -1979  жылдары),  жас  жазушылардың
Бүкілодақтық кеңесіне (Мәскеу-1979) қатысып, одақтық көлемде танылды.

Әбдіраштың  Жарасқаны  –қазақ  әдебиетіне  эпиграмма  жанрын  жан-жақты  дамытып,  түбегейлі
орнықтырушы  ақын  десек  артық  айтқандық  емес.  Оның  қазақ  ақын-жазушыларының
шығармашылық,  азаматтық,  пенделік  «Минипортреттері»  іспетті  қысқа  да  нұсқа  эпиграммалары
«Жұлдыз»,  «Қазақ  әдебиеті»  газетінде  үзбей  жарияланды,  ал  1985-1989  жылдары  өз  еркімен
шығармашылық жұмысқа кетуге мәжбүр болды.

Ал, эпиграммалар жинағы 1989 жылы «Әзілің жарасса» деген атпен жарыққа шығып, қолдан-қолға
тимей, тез тарап кетті. Жарасқанның өз сөзімен айтсақ: 

«...  эпиграммаларда  сенің  біреуге  деген  ықыласың  дұрыс  танылмай  қалуы  мүмкін,  сондықтан
өзммен замандас ақын – жазушы қайраткерлердің тек қана жақсы қасиеттері айтылатын «Аманат»
деген одалар кітабын шығару шығару ойымда бар.»- дейді.

 Кітап іштей бес бөлімнен тұрады. Бесінші бөлімі «Құлын-тайдай тебіскен» деп аталады.
               Серікбаев Байбота-
               Қашанкөрсең жай бота.
               Жампоз шығар деп едік,
               Бұл ботамыз қай бота? – деп, усыз достық әзіл айтады.
Кезінде Жарасқанның өзіне де эпиграмма жазғандар болды. Мысалы, Кеңшілік ақын:
Даланың арманы дейсің,
Даланың гүлімін дейсің.
Дала – жүрегім,
Дала – жұлыным дейсің.
Далаға қонбайсың,
Мәскеуге барасың.
Далаға бармайсың,
Тәшкенге барасың,
Қаладан ұшып, қалаға қонасың,
Өзің не қылған баласың? - дейді.
1989 -1990 жылдары –  аудармашы Қазақстан жазушылар одағы жанындағы әдеби байланыстар

және  көркем  аударма  бас  редакциясының  бөлім  меңгерушісі,  бас  редакция  алқасы  төрағасының
орынбасары қызметін атқарып, шығармашылыққа ауысқанға дейінгі алты-жеті жыл бойы «Тамаша»
ойын-сауық отауының бас редакторы болды.

Әдебиетіміздің  әр  қилы  жанрларында  отыз  жылдан  аса  жемісті  еңбек  еткен  Әбдіраштың
Жарасқаны  нақтылап  айтсақ,  «Тұңғыш  кітап»  (1969)  «Найзағайлы  жаз»  (1971),  «Дала  сенің
ұлыңмын» (1975), «Соғыстан соң туғандар» (1977), «Перзент парызы» (1980), «Летние грозы» (орыс
тілінде, аударған Ф. Казакова 1985 ж), лирикалық өлең кітаптары «Парасат пен парыз» (1993) атты
әдеби-сын мақалалар жинағының, балаларға арналған «Ол не ?» (1969 ж, орыс тілінде-1975), «Ақ
қайран» (1970), «Саяхат» (1972), «Школьный звонок» (орыс тілінде, аударған Г.Кругляков 1988)ь атты
туындылардың  авторы.  1993  жылы  «Соғыстан  соң  туғандар»  атты  бір  томдық  таңдамалысында
жарық көрген  көптеген  өлеңдері  «Әліппе»,  «Ана  тілі»,  «Қазақ  тілі»  т.б  оқулықтарға,  әдістемелік
нұсқауларға еніп,  хрестоматиялық сипат алды. 

«Өзінің тұлғаластарымен салыстырғанда, Жарасқанның талант ретінде, үлкен ақын ретінде айырып
айтар  және  бір  артықшылығы,  өзгешелігі  бар.  Жарасқан-  ақындығы өз  алдына,  -тамаша  сыншы,
ғажайып аудармашы»,- дейді Қ.Мұхамеджанов. Аударма саласында Әбдіраштың Жарасқаны үндінің
ұлы ақыны Р.Тогордың (1969), француздың ұлы ақыны Т.Элюардың (1972), белорустың ұлы ақыны
Я.Купаланың  (1982),  Палестинаның  көрнекті  ақыны   М.Бейсудың  (1981)  таңдамалы  өлеңдер
жинағын, әйгілі балалар ақындары  К.Чуковскийдің «Дәрігер Айболит», Б.Бартоның «ойыншықтар»,
«Өсіп  келем»  сияқты  үздік  туындыларын  аударған.А.С.Пушкиннің,  А.Блоктың,  Г.Гейненің
таңдамалы  өлең  кітаптарын  аударуға  атсалысқан,  қазіргі  орыс  поэзиясының  көрнекті  өкілдері
Б.Окуджава, Е.Евтушенко, Р.Рождественский сынды ақындар шығармаларын аударған.            

Ақынның өлеңдері неміс, венгер, орыс, украин, өзбек, белорус, тәжік, әзербайжан, түркімен, саха
тілдеріне аударылған. «Еуропа» баспасынан шыққан КСРО ақындар антологиясына Қазақстаннан он



ақынның  бірі  болып  енген.  Әбдіраштың  Жарасқаны  –  М.Әуезовтың  туғанына  жүз  жыл  толуына
арналған Республикалық ақындар мүшайрасының, «Қарабура әулиеге» арналған жыр жарысының бас
жүлдегері.

1998 жылы ақынның «Шөберелі  шаңырақ»,  «Көңіл  көкпары»,  «Сана соқпағы» атты таңдамалы
өлеңдерінің үш томы жарыққа шығады.

Әбдіраштың жарасқаны өмірінің соңына қарай ауыруына байланысты өндіртіп жаза алмады. 
«Кейінгі кезде неге көп жазбай кеттіңіз?» - деген сауалға ақын:

- Бұны «дауылдың алдындағы тыныштық,  шығармашылықтағы  (теңіздегідей)  штиль»  -  деп
жауап  береді.  Сөз  көзінің  тірісінде  жарыққа  шықпаған,  алайда  жазылып,  бөлімдері  бірнеше  рет
«Қазақ әдебиеті» 1997 жылы, «Заман-Қазақстан» 1997 жылы газет бетіне жарияланып та үлгірген
«Құлыптас» атты кітабы жайында болмақ. Осы кітаптың жазылуы жайында ақын былай дейді:
- Ауырып жатқан кезімде үлкен балама: «Басыма құлыптасты сен қоятын шығарсың?», - деген
едім. Балам кеткеннен кейін «Мен кімге ескерткіш қойып жарыттым?»- деп ойладым. Осы ой мені
құлыптасты жазуға жетеледі. 

Азаматтық,  перзенттік  парызы  ретінде  ақындық  қиялымен  тәуелсіздік  жолында  құрбан  болған
арыстарға,  қуғын-сүргінге  ұшырағандарға  арнап  орнатқан  ескерткіш-  құлыптасы.  «Құлыптас»
кітабының «Арманда кеткен арыстар» бөлімінде: 

           Кім едік ?
           Кім болдық біз ?
           Халық таныр!
           Әйтеуір, ұмтылғанбыз жарыққа біз!
           Марқұмбыз – бәріміз де болашаққа,
           Жер деген – адамзатқа алып қабір!- деп ақын арыстардың өздерін сөйлетеді, келер ұрпақ

«Еңіреген ер!»- ме екен, жоқ әлде «Көкірегі көр» деп жазар ма екен? Деп сауал қойып, өздеріне жауап
бергізеді.

           Қалай деп атаса да қазақ мұны,
           Еңсесін езіп ауыр азап мұңы,
           Бабалар бізден бұрын арман еткен-
           Алаштың мәңгі-бақи Азат күні!

Эпитафия  –  сығымдалған  көз  жасы  сияқты,  жоқтаудың  қысқа  ғана  айтылар  түрі.
А.Байтұрсыновқа:

             Тіршілігің тәубесіз...
             Қай тіршілік?
             Бас иіп тұр Күн жылап, Ай күрсініп!
             Бұл арада ұлы атаң –ақын атаң:
             Жатыр (Ахаң) Ахмет Байтұрсынов! – деп Ахмет Байтұрсыновқа т.б осы сынды ұлы

ақындарға өлеңдерін арнап, осылай «Арманда кеткен арыстарға» құлыптас қойып, дұға оқыған еді.
1997  жылыдың  маусымында  Оңтүстік  Қазақстан  облысының  Созақ  өңірінде  Қарабура  күмбезді
кесенесі ашылып, Қарабура рухын, тұлғасын әспеттеуге арналған ақындар мүшайрасы өтеді. Елуден
асқан ақын қатысқан бұл жыр жарысында бас бәйгені Әбдіраштың Жарасқаны жеңіп алады.«Қазақ
әдебиетінің» 1997 жылғы 24 маусымда шыққан нөмірінде «Арылу мен Қарабура әулиеге мінәжат»
атты өлеңі жарияланған.

           Созақ жұрты -Әлиелер, Әнбиелер өнген жер,
           Менің анам - Бегім ана дүниеге келген жер!
           Қысылғанда мұсылманға демеп медет берген жер,
           Желеп-жебеп Қарабура желмаядай желген жер,
           Әлиелер бері қара! Әнбиелер бермен кел!...
Бұл  ертеден  келе  жатқан  ақындық  дәстүр,  мүшайра.  Мұндай  мүшайраларға  ақын  Әбдіраштың

Жарасқаны жиі қатысып, жүлделі орындарға ие болып отырған. Атап айтқанда: 1997 жылы Мұхтар
Әуезовтың  туғанына  100  жыл  толуына  арналған  негізгі  мерейтойлық  мүшайра  өткізілді,  жыр
жарысына  қатысқан  79  ақынның  М.Әуезовке  арналған  130  өлеңі  жарық  көріп,  солардың  ішінен
Әбдіраштың Жарасқаны бас бәйгені жеңіп алады. 

             Уа, Мұха!
            Таң қаламын тағдырыңа!
            Алса да аямастан сан қырына,
            Жасына пайғамбардың жетіп өлдің,
            Артыңда өлмес-өшпес қалды мұра... 



            ...Болса егер Алаш үшін Абай-Құдай
            Алаштың баласы үшін пайғамбарсың! –деп, көтеріңкі әуенде жырлайды.
Өзінің «Кірісу» деген өлеңінде:
«Кіріспе» демей
«Кірісу» қойдым жыр атын,
Кірісу менің –
Міндетім, Хақым,
Мұратым!
Өмірде мынау, бәріне,
Бәрі, бәріне,
Кірісу  керек,  кірісу  керек  шын  ақын!  Иә,  Жарасқан  ақын  не  нәрсеге  де  немқұрайлы  қарай

алмайтынын, «ұлы іс пе, мейлі ірі іс пе мейлі, майда ма...» ақын бел шешіп кірісіп кететіндігін анық
аңғартқан-ды. 

Ақынның 50 жасқа толған торқалы тойында «Көңіл көкпары» атты «Ана тілі» баспасынан шыққан
таңдамалы шығармалар жинағында  Зейнолла  Қабдоловтың ақын Жарасқан жайында  айтқан оңды
пікірі бар:

«Шын ақын! Қазір біз әлде біреулерді ұлы ақын, данышпан ақын деп жатамыз ғой.Олар болса –
бола жатар...

Алдымен шын ақын болу керек! Міне Әбдіраштың Жарасқаны –қазір саусақпен санайтын өзінің
буынындағы  маңдай  алды  ірі  ақын»-  деп  Жарасқанның  көзінің  тірісінде-ақ  әділ  бағасын  берген
болатын.

«Екі  күндігін  ойламаған  ерден  без!»  -  дегендей  көп  ақын-азаматтарымыз  өлең-жырының
өмірінің  ұзақ,  қысқалығын  ойлап  қайғырған.  Атап  айтатын  болсақ,  кешегі  өткен   Қ.Аманжолов,
М.Мақатаев  сынды  ақындарымыздың  бәрі  дерлік  «өлеңім  өзімменен  бірге  өлмесе  екен»-  деп
толғанумен кеткен-ді.

Дәл осы ой Әбдіраштың Жарасқанын да толғандырумен кеткен сияқты. Осы бір ой «Ақырғы
өлең» деген өлеңінде айқын көрінеді. 

Кей-кейде ешкімде жоқ қуат дарып,
                    Оңаша ой сапырам, күй ақтарып!
                    Еріксіз салады еске ертеңімді!
                    Әр өлең ақырғы өлең сияқтанып!

Ақырғы,
Ең ақырғы,
Ақырғы өлең,
Сұсты еді,
Суық еді атың неден!

                                        Сонда да қорықпастан, 
                                        Торықпастан,
                                         Жыл санап, мен өзіңе жақын келем!
Иә, бұл фәниге кімдер келіп, кімдер кетпеген?! Бір қарағанда өлеңнен «ақырғы күннен» сескену де

бар сияқты, алайда ақын бұл мәселеге де философиялық тұрғыдан қарап, қорықпастан, торықпастан
нық басады. Ақын өткеннің бәрі өзі емес, сөзі өлмеуін армандап өткен ғой, Жарасқан ақын да:

               Қалай да жанарыммен қатар сөнбе,
               Тамшы бол торыққандар татар шөлде!
               «Өмір» -деп өрекпіген жүрегімнің,
               Жан даусы жаңғырығып жатар сенде, -дейді.
Бұл  жолдардан  ақынның  өмірге  құштарлығы,  сондай-ақ  артымда  қалған  өлеңімнен  арттағылар

керегін тауып алса болар дегенді айтады.
Дәл осы ойын ақын 1997 жылы «Парсат» журналына берген қысқа ғана мақаласында, сірә ауруы

жанына батып жүрген кезі болса керек. Ақын былай дейді: «Шаң басқан архив арасында жиналған
шағын кітаптарымызды кім іздеп, кім тауып оқыр? Осындайда көкірек түкпірінде көз ашқан сезім:

Жылдарым менің –жырларым!
Жырларым менің - сырларым!
Жолында әрбір жырымның
Теңіздей толқып тұр жаным! ...- деген сияқты шабыт хабаршысындай өлең шумақ болып тосыннан

тілге оралды ...»  Қазір  ақын да  көп,  кітап  та  көп,  алайда кітапты жазған,  өлеңді  шығарған ақын
болғанымен оның әділ бағасын беретін халық, оқырман.



Жарасқан ақынның өзінің оқырман қауымы бар ақын және оның сыр мен сезімге толы , терең ой
мен мағынаға толы өлеңдері кейінгі  ұрпақтың жүрегіне жол табары сөзсіз.

53  жасқа  қараған  шағында  көрнекті  ақын,  Қазақстан  жазушылар  одағы сыйлығының  лауреаты
Жарасқан Әбдірашұлы ұзаққа созылған науқастан дүние салды. 

Кей адам өмірден өтксе де, ол жайындағы естелік ешқашан жойылмайды.
Керсінше, ол өмірден өткеннен кейін:
«...  биік нәрсе,  алыстан көрінер» -  дегендей,  оның жарқын бейнесі  айқындала түсіп,  қалдырған

мұрасы қымбаттай түсетіні бар.
Сондықтан  біз  де  «Қалдырған  ізің  мәңгілік!»,  -дей  отырып,  Әбдіраштың  жарасқаны  жайында

ақынның оқырмандарына, Жарасқан ақынның өлеңдерін оқитын, байыптайтын ұлы оқырманға арнап
жазбақшымыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:    
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 «Дәуір данасы» №31. Қазақ әдебиеті  газеті , 1997  тамыз
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ӨЗГЕРІП ОТЫРУ – БҮГІНГІ КҮННІҢ БАСТЫ ТАЛАБЫ

Қызылорда қаласы, №176 орта мектеп. 
Бастауыш сынып мұғалімі

Төлбасиева Айсұлу Мүсәйқызы

 Қазіргі кезде алғашқы орында білім сапасы тұруы тиіс екенін елбасымыз да әр сөзінде айтып өтеді.
Қазіргі заман талабы өте күшті болып тұр. Қазіргі күш тек білімге жұмсалуы тиіс. Мен бастауыш
сынып мұғалімімін. Бала мектеп табалдырығынан аттаған сәттен бастап –ақ айналасындағы ақиқат
шындықты танып білуге ұмтылады. Кішкентай бүлдіршін алдыма келгеннен  бастап оны оқушы емес,
жеке тұлға деп қараймын. Оқушымен үлкен кісіше сөйлесіп, ой бөлісе білсең, оның да бір ашылмаған
жұмбақ екеніне көз жеткізесің. «Әрбір бала –бір жұлдыз, жарқырауына жәрдем ет» деген аталы сөзді
ұстанамын.  Оқушыларымның жеке  тұлға  болып қалыптасуына бар күш –жігерімді  жұмсап,  білім
алуына бар жағдайын жасап жүргенімде  3  айлық курсты оқып алудың тиімді  екенін  ұқтым.  Бұл
курстың  жаңашылдыққа  ұмтылған  мұғалімге  берері  мол.  Өзіндік  қиындығы  мен  қызығы  қатар
жүретін бұл курсты бірден меңгере қою алғашқыда қиын, әрине. Дегенмен өз уақытын аямайтын,
өзгенің уақытын аялайтын ұстаздар қауымы үшін қиындыққа қарсы тұру –міндет. Өйткені мұғалім
алдына келген әрбір шәкірттің көкірек көзінің ашылуына, оның өмірлік мақсатын айқын қоя алуына,
сол мақсатына жету үшін болатын қиындықтарды жеңе алуы үшін жауапты. Алдынан шыққан әрбір
шәкірті  өмірден  өз  орнын  тауып,  кетігін  тауып  кірпіш  болып  қаланғанын  көру  –қандай  бақыт
десеңізші! Ендеше сол бақытқа жету жолында аянып қалмайық, әріптестер! 
Мұғалімдік мамандықты таңдауыма бірден – бір себеп болған адамның ішкі жан –дүниесін тереңінен
түсініп, сол қоғаммен бірге өмір сүріп, үнемі ізденіп жаңашылдыққа ұмтылып отыру еді. Міне, қазір
менде  сол  жаңашыл  мұғалімнің  бірімін.  Оқушыларыма  білім  беру,  бойына  білім  нәрін  егу
тұрғысында  аянбай  еңбек  етіп  келемін.  Білім  беру  –  оқушыға  өзі  білмейтін  тың  нәрсені  үйрету.
Жаңашыл заманның баласы кітаптағы мәліметті оқымайды, оған қызықпайды. Оқушыға тың мәлімет
беріп,  мектепке  қызығушылығын  арттыру  үшін  мұғалім  әмбебап  болуға  тиіс.Сондықтан  қазіргі
кездегі «Ұстаз» деген ұлы есімге лайық боламын деген әрбір мұғалім  әрқашан кез – келген жағдайға
да, жаңалыққа да сақадай сай  тұруымыз  керек. «Сындарлы оқыту теориясының» атап көрсеткен 7
модулі бар. Сол 7 модуль арқылы оқушыларды  заман талабына сай, өзіндік көзқарасы қалыптасқан,
кез- келген қиындықтан шыға алатын жеке тұлға етіп тәрбиелей аламыз. Менің әр сабағым қызықты
өтеді. Оқушылар қазір топқа, жұпқа бөлінуге, өз –өздерін бағалауға, өзара диалог жасауға төселіп –ақ
қалды. Жыл мезгілдері тақырыбында сабақ өткен кезінде, сосын әр сабақтың соңында оқушыларыма
кейде ауызша, кейде жазбаша түрде сол сабақ жайлы рефлексия жаздырамын, айтқызамын.
Мұғалім ізденісін тоқтатқан күні кәсіби біліктілігін тоқтатады. Үкіметіміз білім беру мекемелерінен
тәуелсіз мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы зор талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту,
тәрбиелеу ісін жаңалықпен толықтыру, жаңа саналық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр.
ХХІ ғасыр ақпараттық технологиялардың заманы емеспе? Заман талабына сай шәкірт тәрбиелеу әрбір
ұстаздың міндеті. Еліміздің білім беру құрылымдары әлемдік білім беру кеңістігінен беделді орын
алуда.  Осы жұмыстың нәтижелі  болуына жаңадан құрылған «Педагогикалық шеберлік орталығы»



өзінің үлесін қосуда.Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік және ұлттық
сана-сезімді сіңіруші «мұғалім» мамандығын таңдағаныма қуаныштымын және мақтан етемін. «Ел
мен елді,халық пен халықты теңестіретін - білім» деп Мұхтар Әуезов атап көрсеткендей дамыған
мемлекеттердің  қатарына  осы  білімнің  арқасында  жетеміз.  Шәкірт  бойына  нұр  құйып  жүрген
әріптестеріме  шеберліктерін  шыңдау  жолында  толағай  табыстар  мен  жемісті  жеңістер  тілеймін.
Егемен еліміздің кемел келешегі жарқын болсын.   

Сабақтың тақырыбы  Қ қ дыбысы мен әрпі     
Мақсаты:     Қ дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру. Балаларды анық, 

таза сөйлеуге үйрету. Сөйлем 
құрастыру арқылы байланыстырып сөйлеуге үйрету. Сюжетті ойын 
арқылы балаларды ата-бабамыздың 
кейінгі ұрпаққа мирас еткен асыл мұрасын бағалап, қастерлеуге, 
түсінуге үйрету.                                                                                                 

Әдіс-тәсілдер Диалогтық оқыту сын тұрғысынан ойлау топтық жұмыс, жеке жұмыс, 
жұптық жұмыс АКТ (слайдтық жұмыс, 
бейне көрініс, ән тыңдау)

Күтілетін нәтиже Қ дыбысы және оның әріп таңбасымен танысты. Балалар анық, таза 
сөйлеуге үйренді. Сөйлем құрастыру 
арқылы байланыстырып сөйлеуге үйренді

Сабаққа қажетті құрал 
жабдықтар

Суреттер, түрлі-түсті маркерлер, слайдтар, интерактивті тақта



Сабақтың барысы І. Ұйымдастыру кезеңі . Психологиялық дайындық. 

- Мына суреттен нені көріп тұрмыз?, оны 
неден жасайды? 

Балалар, мына сырмақ қандай оюлармен әшекейленген? 
Сендер білесіңдер ме, сырмақты, тоқылған шидің арасына қойдың жүнін
салып, киіз басып, оның бетіне 
неше түрлі ою-өрнектерді пайдалана отырып жасайды. Балалар, 
қазақтың ою-өрнегімен, сырмақпен 
таныстық. 
ІІ. Жаңа сабақ. 
ІІІ. Оқулықпен жұмыс. 
  Бүгінгі сабағымызды Қ дауыссыз дыбысымен танысамыз. 

- Дауыссыз дыбыстар қандай текшелермен белгіленеді? 
- Ал біз әріптерді көреміз бе? 
- Өте дұрыс, енді әріптер туралы жұмбақ жасырамын, сендер 

шешіңдер: 
Әжемнің қолында шыр айналар,шыр айналса, өзіне шыр байланар. 

- Бұл жұмбақтың шешімі не туралы? 
- Қ дыбысы «ұршық» сөзінде қай жерде орналасқан? 
- Қ дыбысы дауысты дыбыс па, жоқ әлде дауыссыз дыбыс па? 
- Неліктен дауыссыз? Қане, бәріміз қайталап айтайық. Қарақат, 

ұршық сөздерін тақтаға текшелер 
арқылы жазады, қалған балалар, орындарында дауыстап айтады. 
-«Ұршық» сөзінде неше буын бар?Балалар шапалақ арқылы екі буынға 
бөледі. 
Сергіту сәті: 
Ұзын құлақ сұр қоян, 
Естіп қалып сыбдырды. 
Ойлы-қырлы жерлерден, 
Ытқып-ытқып жүгірді, - деген тақпақ арқылы қоян болып  жаттығулар 
жасау. 

- Бойымыз сергіп қалды, ал енді «Ойлан-тап» ойынын ойнайық. 
- Ал, қане, кім айтады, менің қолымдағы ыдыстың атын 

білесіңдер ме? 
- Тостаған. 
- Бұл қандай ою түрімен әшекейленген? 

Ал мына бұйымды атап өтіңдерші. (Сандық, торсық). 
- Өзіміз ұйықтарда жамылатын көрпені, жастанатын жастықты 

неден жасайды екен? 



Сандық    Жастық    Қасық 
Сюжетті ойын «Аукцион». 
Салтанат деген фирмадан, 
Қаламқас жүр жан сала. 
Қазақтың киімдерін, бұйымдарын 
Танытамын деп баршаға. 
- Балалар, мына дайындаған көрмелеріңе қарағанда қазақтың 
ұлттық бұйымдарын, киімдерін жақсы білетін сияқтысыңдар. 
 - Сараптаңдар білімді, 
Алмай тағы тынбаңдар. 
Жасырамын бес жұмбақ 
Шешуін жаңылмай табыңдар. 
1.Кіруге адам батпайды, 
Аман-есен сақтайды.                Балалар жауабы: (Сандық) 
2.Бала көтерген қаңбақты, 
Батыр лақтыра алмапты.        Балалар жауабы: (Мамық) 
3.Әсемделіп істелген, 
Көздің жауын алады. 
Жата кетсең үстіне, 
Ұйқың келіп қалады.               Балалар жауабы: (Көрпе) 
4.Арқауы бір қос қалта, 
Ажыраса алмайды, 
Атам қайда жол тартса 
Қанжығадан қалмайды.        Балалар жауабы: (Қоржын) 
5. Сұлу-сұлу құнаным 
Сылдырлаған жүгенім. 
Аяз күнде мінбеген, 
Аяғы жерге тимеген.             Балалар жауабы: (Сәукеле) 
Дәптермен жұмыс.

 Деңгейлік тапсырмалар:  а) Заттарды салыстыру б) Пішіндер 
құрастыру

Үй тапсырмасы Қ қ дыбысы мен әрпі     
Бағалау  «Екі жұлдыз, бір тілек»  басбармақ арқылы бағалау

Қызылорда қаласы, № 171 Ғани Мұратбаев атындағы
 орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі 

Кемелова Гүлжан Оралбайқызы

Сабақтың  тақырыбы: Шеңбер. Дөңгелек
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: . «Шеңбер», «Радиус» және «диаметр»туралы түсініктерін қалыптастыру;берілген 
радиусы және диаметрі бойынша шеңбер сызуды үйрету.
Дамытушылық:   Өтілген есептеу тәсілдерін бекіту,  ойлау қабілетін дамыту.
Тәрбиелік:   Өздігінен жұмыс жасауға,тазалыққа , мұқият тыңдау және шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: ертегі 
Сабақтың әдісі: жаңа сабақты меңгеру
Пәнаралық байланыс: геометрия,қазақ әдебиеті
Көрнекілігі: мат.плакаттар, слайдтар, математикалық құралдар
Сабақтың өтілу барысы
І.Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасып, сабаққа қатысуын тексеріп, құрал - жабдықтарының орналасуын қадағалау,
үй тапсырмасын сұрау.
Үй жұмысы: №336, № 340
ІІ. Өткен сабақты қорытындылау



1. Санды өрнек дегеніміз не? Амалдар таңбаларынан, жақшалардан(керек болған жағдайда)  және 
сандардан ғана құрастырылған жазу санды өрнек деп аталады.
2. Әріпті өрнек дегеніміз не? Құрамында әріптері бар өрнек әріпті өрнек деп аталады.
3.Тік төртбұрыштың периметірінің формуласы - Р= 2а + 2b
4. Тік төртбұрыштың ауданының формуласы - S=аb
5. Қандай цифрларды жұп цифрлар деп атайды? Екіге бөлінетін натурал сандар
6. Қандай цифрларды тақ цифрлар деп атайды? Екіге бөлінбейтін натурал сандар
7.Қандай сандар 2-ге бөлінеді? Жазылуы жұп цифрмен аяқталатын натурал сандар
8. Қандай сандар 5-ке бөлінеді?Жазылуы 0 және 5 цифрымен аяқталатын натурал сандар
9. Қандай сандар 10-ға бөлінеді? Жазылуы 0 цифрымен аяқталатын натурал сандар
10. Қандай сандар 3-ке және 9-ға бөлінеді? Цифрларының қосындысы 3-ке және 9-ға бөлінетін 
натурал сандар:27=2+7=9 яғни 3-ке де 9-ғада бөлінеді.
ІІІ.Жаңа сабақты  меңгеру

Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз білетін "Бауырсақ" ертегісін есімізге 
түсірейікші. Барлығымыз интерактивті тақтадағы суретке қарайықшы. Суретте бейнеленген бұл 
біздің бауырсағымыз. 
- Балалар бауырсақ қандай екен- деп сұрақ қойғанда " оқушылардың барлығы домалақ, сары түсті " 
деп жауап беріп жатты.  Міне балалар бүгінгі тақырыбымыз "Шеңбер және дөңгелек" екен. (ертегі 
желісі бойынша кездескен аңдардан құтқару үшін берілген есептерді  шығаруы керек).
Циркульдің инесін қандай да бір О нүктесіне шаншып тұрып, қарындашы бар сирағымен осы О 
нүктесін айналдыра сызық сызамыз. Сонда қарындашпен О нүктесінен бірдей қашықтықтағы 
нүктелерден құралған ШЕҢБЕР деп аталатын тұйық сызық сызылады. О нүктесі шеңбердің центрі 
деп аталады. Шеңбер жазықтықты ішкі және сыртқы аймақтарға бөледі.
ШЕҢБЕР - барлық нүктелері бір жазықтықта және центрден бірдей қашықтықта жататын 
фигура.
Шеңбердің бойынан А нүктесін белгілейік. А және О (.)-рі ұштары болатын АО кесіндісін сызайық. 
АО кесіндісі шеңбердің радиусы деп аталады. Радиусты R әріпімен белгілейміз. Егер радиус 13 см 
тең болса, онда жазылуы R= 13см. 
Шеңбердің центрін оның бойындағы кез келген нүктемен қосатын кесінді радиусы деп 
аталады.
Егер шеңбердің бойындағы В және С нүктелерін қосатын ВС кесіндісі оның центрі арқылы өтсе, ВС 
кесіндісін шеңбердің диаметрі деп атаймыз. ВС - диаметр. Диаметрді D әріпімен белгілейміз. Егер 
шеңбердің диаметрі 26 тең болса , онда жазылу үлгісі D=26 мм. 

Диаметр бойында (ОВ және ОС)  радиус орналасады. D=2R
1- мысал.

         Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:
R=7 см                       D= 2 R                                 D= 2·7=14 
т/к: D-?     Жауабы: D=14см

Жазықтықтың шеңбердің ішіндегі бөлігі, шеңбердің өзімен қоса дөңгелек деп аталады.
Шеңбердің  центрі дөңгелектіңде центрі болып табылады. Себебі дөңгелекте тек бір ғана центр 
болады. 
Шеңбердің бойында жатқан екі нүкте арасындағы бөлігі шеңбердің доғасы деп атайды.

Ж азылуы:           АВ,         ВС ,          АС.
ІV.Есептер шығару                                                                                                 . K
№370      (ауызша)                                                                             
а) шеңбердің бойындағы нүктелер: D , S                                                               . L
ә) дөңгелекте: Е, С, О, D , S                                            . A                           
б) дөңгелектің сыртында жатқандар: А,  L, K
№371-№376 (шартын құра отырып, жазбаша орындау)
№371

Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:
               R=3 см                        D= 2 R                                 D= 2·3=6 

т/к: D-?     Жауабы: D=6см
№ 372

1)Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:



R=5 см                        D= 2 R                                 D= 2·5=10
т/к: D-?     Жауабы: D=10см

               2) Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:
R=3 дм                             D= 2 R                                 D= 2·3=6
т/к: D-?     Жауабы: D=6 дм

3)Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:
R=2 м                           D= 2 R                                 D= 2·2=4
т/к: D-?     Жауабы: D=4 м

4) Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:
D=24мм                            D= 2 R                           R = 24:2=12
т/к: R-?                              R=D:2         Жауабы: R =12мм

5) Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:
D=18мм                            D= 2 R                           R = 18:2=9
т/к: R-?                              R=D:2         Жауабы: R =9 мм

№374
Бер: шеңбер                             Формула                                        Шешуі:
R=3 м                                       D= 2 R                                           D= 2·3=6 
т/к: -?                                     Жауабы: D=6см
№376

Шеңбер бойындағы 8 нүктені екі-екіден неше кесіндімен қосуға болады?
Бер: шеңбер                                                                         Шешуі:
АО,ВО,СВ,DО,ЕО,GО,FО,LО – радиустары               1) АВ + ВС = АС
т/к: екі-екіден неше кесіндімен қосуға болады-?        2) СD + DЕ = СЕ
       3) ЕG + GF =  ЕF

                    4) FL + LА = FА
V. Логикалық сұрақтар
*Екі адам шахматты 2 сағат ойнады.Бір адам неше сағат ойнайды?
*Қос ат жегілген арба 40 шақырым жүрді.Бір ат неше шақырым жүрді?
*4 жұмыртқа 4 минут піссе ,бір жұмыртқа неше минут піседі?
*2 кг мақта ауыр ма, 2кг темір ауыр ма?
*Алмұрт алмадан ауыр,ал алма шабдалыдан ауыр.Қайсысы ауыр алмұрт па әлде шабдалы ма?
*Бір айда 5 жексенбі бола ма?
*Алдында 1, артында 2,алдында 2,біреуі екеуінің арасында және үшеуі бір қатарда қаз ұшып 
келеді.Барлығы неше қаз?
*Сиыр 4 аяғымен тұрса 200 кг,2 аяғымен тұрса неше кг болады?
*Ұзындығы 10 метр жіпті әр бөлігі 2 метр болу үшін неше рет қию керек7
VІ. Сергіту сәті
Оқушыларды 1-2 минут сергітіп, бой жазу.
VІІ. Бекіту сұрақтары. (сағат тілінде орналасқан сұрақтарға жауап беру)
1)    Шеңбер дегеніміз не?
2)    Шеңберді қандай құралмен сызамыз? Қалай сызамыз?
3)   Шеңбердің радиусы дегеніміз не?
4)    Шеңбердің радиусын қандай әріппен жазамыз?
5)    Шеңбердің диаметрі дегеніміз не?
6)   Шеңбердің диаметрін қандай әріппен белгілейміз және қалай сызамыз?
7)  Шеңбердің диаметрінің формуласы
8)  Шеңбердің доғасы деп нені айтады?
9) Шеңбердің радиусы 5см болса, онда диаметрі нешеге тең?
10) Шеңбер мен дөңгелек өзара тең - деген үғыммен келісемісің?
11)  Шеңбердің ішкі және сыртқы аймағы дегенді қалй түсінесің?
12) Егер шеңбердің диаметрі 28 болса, онда радиусы неше тең?



VІІІ. Бағалау (белсене араласқан оқушыларды бағалау)
ІХ. Қорытынды 
Ал балалар бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылай кетсек:  шеңберді циркульдің көмегімен 
сызамыз және сол циркульдің ұшы орналасқан нүктені шеңбердің центрі етіп алады екенбіз. Өтілген 
тақырыпты үйден оқып, ереже дәптерімізге ережесін жазып, үй тапсырмасын орындаймыз.
Х. Үй жұмысы: № 373, №375    

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-СЫНЫПТА АҒЫЛШЫН ТІЛІН 
ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Қызылорда қаласы, №4 С.Сейфуллин атындағы орта мектебі
Ағылшын тілі пәні мұғалімі Рахманбергенова Анар

    Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының ХІІ құрылтайында «Үш
тұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007 жылдың Жолдауында «Тілдердің үштұғырлылығы»
атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. «Үш тұғырлы тіл» идеясының үшінші
құрамдас бөлігі – ағылшын дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу
деген сөз. 
    Қазіргі уақытта өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым-қатынасымыз күннен-күнге
нығайып, беделіміз артып келеді. Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды, оны терең меңгертуді талап
етеді. 
    Ағылшын тілі – ХХІ  ғасыр тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын
тіл. Ал, әлемдік тіл ретінде бейресми орныққан ағылшын тілін меңгеру ұлттың бәсекеге қабілеттілігін
шыңдай түседі. Ағылшын тілін біздің халқымыздың жаппай меңгеруі сол тілде жасалған, жасалатын
шексіз  байлықты  аудару  машақатынан,  артық  шығыннан  құтқарады.  Демек,  балаларымыздың
ағылшын тілін білуі – заман талабы. Осы мақсатта ағылшын тілін жетік меңгертудегі басты әрекет –
ерте  жастан  бастап  ағылшын  тілін  оқыту.    
    Қазіргі  таңда ағылшын тілі  біздің қаламызда да мектепке дейінгі  және 1-сыныптардан бастап
оқытылып жатыр. Бұдан бастауыш сыныптарда тіл игеруге жаңа әдістерді қолдану қажеттігі туып
отыр, бірақ бұл бұрынғы әдістерді қолданбау керек деген пікір емес. Қайта бұл жаңа методиканың,
оқыту әдістерінің  дамуына негіз салады. 
    Өз ана тілін енді ғана меңгеріп, әріп үйреніп келе жатқан балаға ағылшын тілін үйрету оңай жұмыс
емес. Бұл мұғалімге үлкен жауапкершілік жүктеп, ерінбей еңбек етуді талап етеді. 1-сыныпта жоғары
сыныптардағыдай  әр түрлі сөйлемдерді меңгерту, қайталау, бірнеше қайтара естеріне түсіру,  тағы да
басқа жұмыс түрлері оқушыны жалықтырып шаршатады. Сондықтан да ағылшын тілін игеруде ерте
бастан жас деңгейіне сай ойын түрлерін пайдалану оқушының өзіне деген сенімсіздігін сейілтіп, тілді
үйренуге ынтасын арттырады. Өз тәжірибемде жиі кездесетін жағдай балалар сөзді дұрыс дыбыстай
алмаудан қысылып,  ұялады.  Бастауыш сыныптарда  оқушының ойлау қабілеті  төмен болады.  Есте
сақтау қабілеті әлсіздеу болады. Сондықтан бала тез есте сақтап қалу үшін мұғалім өз сабақтарында
ойын элементтерін пайдалану, рольдік ойындар, жарыстар, түрлі - түсті суреттер, музыка, әр түрлі
қозғалыс жаттығуларын қолданып отыруы керек. Оқушының ағылшын тіліне деген қызығушылығын
арттырып,  сабақты  қызықты  өткізіп,  баланы  шаршатып  алмау  керек.  Сабақты  жоспарлы  түрде
дайындаған дұрыс.  Үйретілетін  материал бірінен кейін бірі  жалғасып отыру керек.  1-сыныптарда
ағылшын тілін оқытуда ойын түрлерін пайдалану оқушының басқа  тілді  үйренуге деген ынтасын
арттырады.  Ағылшын тілін үйретуде алғашқы кезде балалардың көздерімен көріп, құлақпен тыңдау
арқылы  -  тыңдау  мен  сөйлетуге  үйрету  керек.  Бас  кезде  тек  жеке  сөздер  ғана  үйретілетін
болғандықтан, заттардың түрлі - түсті суреттерін  іліп, ауызша оқылуын айтып бала әріпті танымаса
да суретінің астына оқылуын жазып қою керек. Бала сол суретке қарай отырып әріп танымаса да сол
сөздің  қалай  жазылатындығын  көзбен  көру  арқылы  есте  сақтайды.  
     Мұғалім сыныптағы дарынды және үлгермеуші оқушыларды да анықтап, олармен де жекелеп
жұмыс жүргізіп отыруы қажет. Сондай-ақ, қосымша дәптер арнатып, бастапқы әріп элементтерін де
үйрете бастау қажет. 
Ағылшын тілін оқытушы мұғалімнің мақсат-міндеті:
- Бала бойына тілге деген қызығушылықты, оны үйренуге деген құштарлықтарын арттыру;
-  Оқушыларды сауаттылыққа баулу;
- Жеке тұлғаның заман талабына сай өмірге икемделуіне бағыт беру;
- Баланың сезімтал, шығармашыл, әлеуметтік, танымдық, тілдік қабілеттерінің дамуына ықпал жасай



отырып, оның жалпы дамуына едәуір үлес қосу;
- 1-сыныптан-ақ, оқушыларды шет елдік құрдастар өмірімен, әндерімен, тақпақтарымен, оқулық және
ертегі кейіпкерлерімен таныстыра отырып тілді тез және еркін меңгеруге көмек тигізу;
- Теориялық білімді практикалық жұмыспен ұштастыра білуді меңгерту;
- Оларды ұлттық үрдіске тәрбиелеу; 
- Баланың білім деңгейін саралап, шығармашылық жұмысқа тарту; 
- Оқушының жұмысына бақылау жасау, баға беру; 
-Әр  оқушыға  жеке  әдіс  амал  қолдану.
     Көрнекті педагог Ш. Амонашвилидің пікірінше  сабақта  ойын түрлерін көп қолдану өте тиімді.  
     Мысалы, мұғалім тақтаға бір сөзді қате жазады.  Оқушы қатені түзейді. Оқушы жоқ әріпті орнына
қойып, сөзді ағылшын тілінде айтады.
     Ойыншықтар  аузы  байланған  қалтада.  Ойынның  мақсаты  оқушылар  қалтаның  ішіндегі
ойыншықтарды  қалтаның  сыртынан  сипау  арқылы  табу  керек.  Сол  ойыншықтың  суретін  салуға
тапсырма берілсе де болады. 
    «What is missing?» Жоғалған ойыншықты тап. Өтілген ойыншықтардың суреттерін іліп, мұғалім бір
ойыншықты жасырады. 
«Close  your  eyes,  heads  down!  Heads  up,  open  your  eyes!  What  is  missing?»
     Фонетикалық дағдыны қалыптастыруға «Snake» ойыны және ағылшын тіліндегі  жаңылтпаш,
тақпақтар жаттатуға болады. Әр сабақ басында тілді жаттықтырып сұрауға болады. 
One, one, one
Little dogs run.
Two, two, two
Cats see you.
Three, three, three
Birds in the tree.
Four, four, four
Mouse on the floor.
Why do you cry, Willy?
Why do you cry?
Why, Willy?
Why, Willy?
WhyWilly?
Why? 
    Творчестволық ойындар, кроссворд, ребус, сканворд шешу ойындары. Оның ерекшелігі - баланың
ойлау қабілетін көзімен көру арқылы жетілдіру.
Сабақ ортасында сергіту сәттеріне ағылшын тіліндегі әуенді жаттығуларды орындатуға болады. «The
Skeleton  Dance»,  «Crazy  Hippo»  т.б.   Ағылшын  тілін  тез  меңгерудің  тағы  бір  жолы  осы  тілдегі
балаларға арналған әндер. Мәселен, «My Bonnie», «We can play», «May there always be sunshine», «If
you  are  happy  and  you  know it» т.б.  Қазіргі  1-сыныпқа  арналған  ағылшын  тілі  оқулығын   игеру
алғашында оңай болғанмен, кейін тапсырмалар күрделеніп, қиындай түсті. Осы кезеңде оқушыларды
тек  оқулық  тапсырмасын  орындаумен  шектеп  қоймай,  сергіту  жаттығулары  мен  әндерді  және
балаларға арналған ағылшын тілін үйрететін мультсериалдардан үзінділер көрсете отырып оқыту өте
тиімді деп санаймын. Қорыта келе, ағылшын тілін 1-сынып оқушыларына өз деңгейінде игерту үшін,
мұғалім  әрбір  сабақта  жүйелі  түрде  оз  дәрежесінде,  түрлі  әдіс  –  тәсілдерді,  ойындарды  қолдану
арқылы өткізсе ғана үлкен жетістіктерге жете алады. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пән мұғалімі: Қабылова Роза Жақсылыққызы. 

Қызылорда қаласы №171 Ғ.Мұратбаев атындағы 
орта  мектептің физика пәнінің мүғалімі

Сабақтың тақырыбы: Атомдық құбылыстар.
Сабақтың мақсаты:                                                                                                         
Білімділік -  оқушыларға  атомның  құрылысы,  фотоэффект  құбылысы,  рентген  сәулелері  мен
спектрлер турулы ұғымдарды меңгере алулары.
Дамытушылық - оқушылардың ойларын  дамыта отырып, танымдық қабілеттерін қалыптастыру.
Тәрбиелік - оқушыларды физика пәніне деген қызығушылықтарын туғыза отырып, адамгершілікке,
жауапкершілікке тәрбиелеу.  



Сабақтың типі: Сұрақ-жауап.  Сабақтың түрі: Дәстүрлі сабақ
Оқыту технологиясы: Ауызша, жазбаша, сұрақ-жауап.
Оқыту құралдары мен көрнекіліктері: Электрондық оқулықтар, слайттар, компьютер, кодоскоп, 
плакаттар.
Сабақтың барысы: 

4. Ұйымдастыру  кезеңі:  оқушылармен  сәлемдесу,  түгендеу.  Оқушылардың  назарын  сабаққа
аудару.  Сабақтың  тақырыбымен  таныстыру,  мақсаттарын  айту.  Тарау  бойынша  тақырыптарға
қысқаша шолу жасау. 

5. Сабақтың өту тәртібі: атомдық құбылыстар тарауы бойынша тапсырмалар жасалды.
Класс екі топқа бөлінді.
Бірінші топқа  қойылған сұрақтар:
1. Жылулық сәулелену деген не?
2. Радиоактивті элементтер деген не?
3. Температуралары жоғары денелер қандай сәуле шығарады?
4. Радиоактивтік деген не?
5. Планк гипотезасы қалай оқылады?
6. Атомның планетарлық моделі.
7. Фотоэффект деген не?
8. 151-суретті түсіндір.
9. Электронның шығу жұмысы деген не?
10. 146-суретті түсіндір.
11. Фотоэффектің қызыл шекарасы.
12. Сызықтық спектр деген не?
13. Рентгендік сәулелер деген не?
14. Сызықтық спектрлерді бір-бірімен қалай салыстырады?

Екінші топқа қойылған сұрақтар: 

22 Абсолют қара дене деген не?

22 Радиоактивті сәулелену деген не?

22 141-суретті түсіндір.

22 Протон, нейтрон саның қалай анықтайды?

22 Квант деп нені айтады?

22 А=Z+N формуласын түсіндір?

22 145-суретті түсіндір.

22 Изотоптар деп нені айтады?

222 Эйнштейн формуласын жаз.

222 Тұтас спектр деген не?

222 Спектр деген не?

222 Спектрлік анализ деген не?

222 Тежеулік рентгендік сәулелер деген не?

222 Спектрлік анализді не үшін қолданады?
Егер оқушы сұрақтарға жауап бере алмаған жағдайда, өз тобының мүшелері жауап беруге мүмкіндік 
алып, қосымша тапсырма алады.
         Қосымша тапсырмалар:
2. Берілгені:                       2) Берілгені:                 3)  Берілгені:                                  
Ашығу=2*1010Дж                        U=5*102B                             P=2Вт
    = 0,5*10-5м                       e=1,6*10-19Кл                   =2*10-6м
Е0=?                                            =?                             t=5c   
                                                                                     п=?



      4) Берілгені:                      5) Күміс  47 
107Ag  ядросының құрамы қандай?

Е=5*10-10Дж                 6) Менделевий  101
258Md ядросының құрамы қандай?

с=3*108м/с                
m=?

6. Топтардың жұмысың бағалау. Топ ішіндегі жауапты дұрыс берген оқушыларды ескеру.             

7. Қорытындылау. Қойылған сұрақтар бойынша қысқаша анықтамалар беру.

8. Үйге тапсырма: §47-55 қайталау.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Қызылорда қаласы. №120 Жамбыл  атындағы  
орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Жалғасова Айткүл Сәкентайқызы

Математика
Тақырыбы: Есеп бойынша теңдеу құру
Мақсаты: 1. Білімділік-оқушыларды есепті шығарудың жаңа тәсілімен - теңдеу құру арқылы 
шешумен таныстыру; теңдеу құру дағдыларын арттыру; құрылымы күрделірек теңдеулерді шешу 
біліктіліктерін арттыру; 
2.Дамытушылық-есептеу және есте сақтау, логикалық ой-өрістерін дамыту.
3.Тәрбиелік-жылдам, шапшаң ойлап есептей білуге үйрету өз ойын еркін айтуға баулу, пәнге 
қызығушылығын арттыру. Ұқыптылыққа, шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 
Түрі: Жаңа технологияға негізделген аралас сабақ
Әдісі:  Репродуктивті (сұрақ-жауап) электронды оқулықпен,слайдтарды пайдалана отырып баяндау, 
өздік жұмыс. 
Көрнекілігі:    Интерактивті тақта. 
I. Ұйымдастыру кезеңі
Сабақта  бір – бірімізді  тыңдаймыз.Математика  пәні  нақты  ғылымдар болғандықтан,  
нақты,  дәл  жауап  береміз. Өзіміздің  тапқырлығымызды, шапшаңдығымызды  көрсетеміз. 
Сабаққа  белсене  қатысып,  жақсы  баға аламыз. 
ІІ.   Үй тапсырмасын сұрау. 
    а) Сұрақ-жауап 
    ә) «Кім жылдам?» ойыны. 
ІІІ.     Жаңа сабақ.    Сөзжұмбақ шешу. 
 Психологиялық дайындық
Мұғалім:Қара достым жан-жаққа,  Оқушылар: Қарадық біз жан-жаққа,
                Дайынсың ба, сабаққа?                            Дайындықты көрейік.
                Орныңда ма, қараңдар,                            Орнында тұр барлығы,
                Кітап, дәптер, қаламдар.                          Сабақты бастай берейік.
Топпен жұмыс 1-тапсырма
1.Көбейтудің  заңдарын ата
2. Теңдеу дегеніміз не?
3.Тіктөртбұрышты параллелепипедтің көлемін қалай табамыз? 
2- тапсырма
Көбейтінділерді көбейткіштердің квадратына, кубына ауыстыр.

3х3             6х6                 8х8
6х6             5х5                4х4
2х2х2         5х5х5            3х3х3
3-тапсырма   Сөзжұмбақ шешу «Теңдеу»
1. Көпбұрыштың қабырғаларының қосындысы. 
2. Ереуіл атқа ер салмай, 
   Егеулі найза қолға алмай. 
   Еңку-еңку жер шалмай... 
   Деп жырлаған ақын кім? 
3. 2 – жақ тәуелдік жалғау. 
4. Ұзындық өлшем бірлігі. 



5. Сандар мен амалдардан құрастырылған жазу. 
6. Қазақстан қорығы.

IV. Кітаппен жұмыс.    №1. Жауабын сандықшадан тап.                                                                          
420:6=          630:90=            810:9=              
220:2=          540:90=            14*3=    
90:2=            32*4=               29*2=                                                 
23*3=            250*4=            70:2 = 
№2. Теңдеулерді шешу
Х*30=1000-160         880:у=535-491         а-45=389-254
54+х=720:6                у-85=580:20             300+а=45*20 
Сергіту сәті
№3 есеп Теңдеу құру арқылы шығару
 Екі күнде -300 мм қар түскен 
1-күні  - 100мм
2-күні - ? мм
Шешуі: 100 + х = 300                                                
Ә)Ер бала – 14
Қыздар - ?
Барлығы - 45
Шешуі:  14+Х=45
Жауабы:қыздар -45
№4   Топпен  жұмыс
 920:2=         42*20=       96*3=
960:30=        120*4=       50:2=
700:20=        210*2=      170*2=
№5   Есепті әр түрлі тәсілмен шығару
Түрлі түсті – 120ф
Ақ-қара – 210ф
Бөлінді –3 зал
Әр залға - ? Фотосурет         Шешуі: (120+210):3=110
ҮІІІ.Шығармашылық жұмыс. 
1. Әжесі немересіне 8 қолғап тоқыды. Немересі нешеу?  (Әр адам 2 қолғап киеді.Ендеше, 8 
қолғапты 4 адам киеді.)
2. Менің ойлаған саныма 12-ні қоссақ, 36 шығады. Мен қандай сан ойладым?  ( Ойлаған сан – 24.)
3.Камшат 7 жаста, ал оның әпкесі 10 жаста. Камшат 5 жылдан кейін әпкесінен неше жас кіші
болады? 
Қорытынды .  Бағалау.
“5” болсын алар бағамыз, Білімнен бақыт табамыз.
Өнер – білім көп оқып, Өсе берсін санамыз.
 ІХ.Үйге тапсырма №6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ - ЗАМАН   ТАЛАБЫ

Омарова Сәрсенкүл Сағынтайқызы
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласындағы 

№43 Ж.Махамбетов атындағы қазақ орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

Мектептегі  білім  мен  тәрбие  беру  жүйесінің  міндеті  оқушылардың  жан-жақты  танымдық
белсенділігін  көтеруге  мүмкіндік  жасай  алатындай  әр  оқушыны  жеке  тұлға  ретінде  дамытатын
дәрежеде  құзырлы  білім  беретін  мұғалімнің  кәсіптік  деңгейін  көтеру  қажет.  Өйткені  баланың
бойында қалыптастырылуы тиіс қасиеттер алдымен мұғалімнің өз бойынан табылуы қажет.
Осы  мақсатқа  сай  Кембридж  бағдарламасының  мәні  зор.  Әлем  бойынша  жоғары  деңгейге  қол
жеткізген сан алуан оқыту әдістемелерінің ішінде сындарлы оқыту негізгі орын алып, біздің еліміздің
де іргесіне келіп жетті.  Сындарлы оқытуға негізделген тәсіл арқылы біліктілік курстарынан өткен
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алғашқы  қарлығаштарымыз  да  еліміздің  түкпір-  түкпіріне  осы  теорияның  негізгі  идеялары  мен
мақсаттарын жүзеге асыруда. 
Сындарлы   оқыту  теориясының  негізгі  мақсаты  Қазақстандық  мұғалімдердің  педагогикалық
тәжірибелерін  жетілдіріп,  оқыту  мен  оқудың  қазіргі  заманғы  әдістері  мен  жаңалықтарын  ескере
отырып, әлеуметтік сындарлы тұрғыдан оқытуды түсіндіру. Оның маңызы мен мақсатын жай ғана
түсініп  қоймай,  осы бағыттағы жүргізіліп  отырған жұмыстардың негізгі  мазмұны жеті  модульдің
мұғалім үшін де және оның оқытып отырған оқушысы үшін де оқыту мен оқудағы жетістікке жетудің
тиімді стратегиясы болып табылатындығы. Осыған байланысты еліміздің болашағы зор көркеюі үшін
мұғалім сыни тұрғыдан ойлайтын, өзінің жұмыс тәжірибесінде жаңа тәсілдерді қолдана отырып және
бағалау  әрекеттеріне  сыни  көзқараста  болғаны  абзал.  Сондықтан  дәстүрлі  жүйедегі
бірсарындылықтан арылып, жаңаға, жаңалыққа қарай өзгеру дұрыс болар.  
Сындарлы  оқыту  технологиясында  оқыту  мен  оқудың  негізгі  аспектісі,  мұғалім  өзінің
қамқорлығындағы оқушыларды қанаттандырып жаңалықтар ашуға жетелеп, белгілі нәтижелерге қол
жеткізетіндеріне,  өз білімдерін қадағалауға және бағалауға ыңғайлы стратегияларды ұйымдастыра
және  тиімді  пайдалана  білетін  шебер  мұғалім  болуы  керек.  Мұғалімнің  оқу  үрдісінде  оқушыға
беретін ақпараты тың, қызықты ғана емес, сонымен бірге оның сол кезеңдегі даму деңгейіне , оқудағы
қажеттілігіне сай қолжетімді болғаны да үлкен роль атқарады. 
Оқытушы мен оқушы арасында сындарлы оқудың жаңа тәсілдерінің бірі, сыныптағы диалогтің орын
алуы да маңызды. Оқушы өзін, өзінің қабілетін танып оқудың не екенін түсіне алады. Яғни, саналы
білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ету. Сындарлы оқыту теориясында оқушының бұл әрекеті
«метатану» термині арқылы сипатталады. Метатануға танымдық үдерістерді білу, түсіну және реттеу
деген анықтама беруге болады. [МАН, 44-бет] 
Сындарлы  оқыту  теориясының  өзіндік  ықпалы  зор  екені  қай  қырынан  қараса  да  түсінікті  .
Оқушыларға  өз  бетімен  жұмыс  жасауға,  өздерін  бағалауға,  диагностикалауға,  шығармашылық
табыстарға жетуге мүмкіндік береді. Әр оқушының жеке қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы,
жеке өзінің дарындылығын, талантын, қабілетін ашуға мұғалімге деген сенімі, ертеңгі күнге деген
көзқарасын қалыптастыратын білім саласындағы жаңа серпіліс деуге болады. Бұл теорияда мінсіз
оқушы,  құзырлы  мұғалім,  мәдениет,  құндылықтар,  көзқарас  деген  ұғымдар  бір-бірімен  ұштасып
жатады.
Оқушы мінсіз болуы үшін, оның мұғалімі құзырлы болуы керек, мұғалім құзырл ы болуы үшін оның
ең алдымен ұстанымы, көзқарасы болған жағдайда ғана ол бір шешімге келіп іс-әрекетке көше алды.
Ал осы екі тұлға бір-бірімен үйлесімдік табу үшін мәдениет пен құндылықтар маңызды. Сол себепті
мұғалімнің  құзыреттілігін  жетілдіру  мен  кәсіби  дамуына,  оқытудың  биік  деңгейіне  қол  жеткізу
мақсатында сындарлы теорияның ұсынары көп. 
Мысалы, «адамдардың қалай оқитынын» түсінудегі ғалымдардың жүргізген жұмыстарының негізгі
бағыттары  мен  оқу  туралы  көптеген  зерттеулерінің  нәтижесінде  оқудың  ынталандырушы
факторларын  көрсеткен  Маслоудың  қажеттіліктер  иерархиясы  мен  К.Роджерстің  «Мен»
тұжырымдамасының  компоненттерінде  оқушының  адами  әлеуеті  және  оқуға  деген  ынта-жігеріне
нелер түрткі болатындығы туралы тамаша айтылған. 
Оқушымен жүргізілетін  сан алуан жұмыстардың ішінде жоғарыда атап кеткен Роджерстің  «Мен»
тұжырымдамасының  эмоциялық  параметрлерін  ескере  отырып  жеке  тұлғаның  қаншалықты  өзіне
сенімді және қаншалықты өзін бағалайтындығы және Бандураның жеке тұлғаның өзіндік тиімділігін
қалыптастырудағы негізгі факторларын терең ұғына отырып, оқушының оқудағы кедергілерін қалай
жеңу мәселелерін де шешуге болады. Бірнеше әдіс-тәсілдерін өзіміздің педагогикалық тәжірибемізде
қолданып көрдік. Мәселен, оқулықта берілген мәнмәтінді бірнеше бөліктерге бөліп, есте сақтау тірек
сөздерін  пайдалануға  ,  тұжырымдамалық  карта  дайындау  негізінде  оқушылардың  оқуға  деген
ынтасын  оятуға,  дамытуға  болады.  Мұғалім  мен  оқушы  арасындағы  қарым-қатынас  өзара
үйлесімділік табуы маңызды. 
Жеті модульді ықпалдастыра жүргізуде мұғалім төмендегідей қағидаларды есінде ұстауы қажет: 

2 Баланың бойындағы құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, оның үнемі алға жылжуға
деген  табиғи  талап-тілектерін,  сұраныс  пен  мұқтаждарын  ескеру,  шығармашылығын
жетілдіру;

2 Білімді өз бетінше іздену арқылы алуға қолайлы жағдай жасау;
2 Өзін-өзі дамытатын тұлға қалыптастыру;
2 Мұғалім бала бойындағы шығармашылық сапалардың болатындығын мойындап,  әрі  қарай

дамытуы керек. 
Ол үшін өзі де өзгеруі, әсіресе дәстүрлі оқытудың стереотиптерінен арылуы қажет. 



Міне,  осындай  күрделі  де  қызықты  бағдарламаны  жүзеге  асыру  біздің  басты  міндетіміз.
К.Д.Ушинский:  «Мұғалім өзінің  білімін  үздіксіз  көтеріп  отырғанда  ғана  мұғалім.  Оқуды,  ізденуді
тоқтатысымен оның мұғалімдігі жойылады»  деп бекер айтпаған. Ал, жаңа форматтағы үш айлық
оқытудың кэмбридждік әдіс-тәсілін үйренгеннен тапқанымыз көп болды. Бұл тұрғыда оқытудың қыр-
сырын үйреткен және жаңашыл ұстаздың шынайы көрінісін көрсеткен тренерімізге мың алғыс. 
Сындарлы оқыту теориясының негіздері еліміздің білім беру саласына тереңінен сіңіссе, білімді де
тәрбиелі, өз елін сүйетін, рухани құндылықты бойына сіңірген жастар өсіп шығары сөзсіз. 
Ал,  жастар-  еліміздің  болашағы.  Болашағымыз  жарқын,  еліміздің  де  іргетасы  мығым  болса,
өміріміздің  әрі  болары анық.  Білімнің  мазмұнымен қоса,  түрлі  әдіс-  тәсілдер арқылы ақпараттық
технологияны пайдалана отырып, мағынасына терең мән бере оқытуды көздейтін сындарлы оқыту
теориясының берері  көп.  Сол себепті  еліміздің  әрбір  мұғалімі   бұл  оқыту әдісін  меңгеруден  бас
тартпауы тиіс деп есептейміз.

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

АҒЫЛШЫН ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІН 
АУДАРУДАҒЫ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Тілдің  лексикасында  қаралатын лексикалық бірліктерден  (жеке  сөздерден)  басқа  тіл  бірліктерінің
тұрақты сөз тіркестері деп аталатын неғұрлым күрделі ерекше түрі қалыптасқан. Бұларды тіл білімнің
фразеология  саласы  зерттейді.  Фразеология  термині  (грек  phrasis  сөйлемше  және  logos  сөз,  ілім
сөздерінен шыққан) қазіргі тіл білімінде екі мағынада қолданылады. Бірінші, тілдің фразеологиялық
құрамын  зерттейтін  саласы,  екінші,  белгілі  бір  тілдегі  фразеологизмдердің  жиынтығы  дегенді
білдіреді.
Осы күнгі тіл білімінде фразеологизм деген ұғым кең мағынада қолданылады. 1990 жылы шыққан
«Лингвистикалық  энциклопедиялық  сөздікте»  фразеологизмге  мынадай  анықтама  берілген:
«Фразеологизм дегеніміз формасы жағынан синтаксистік құрылымдармен ұқсас, бірақ олардай жалпы
заңдылыққа  сай  сөйлеу  кезінде  жасалмай,  даяр  қалпында  қайталап  қолданылатын,  семантикалық
және лексика – грамматикалық құрамы тұрақты сөз тіркестері  мен сөйлемшелер.  Осы анықтамаға
қарағанда фразеологизмдерге кең мағынада тілдегі мағына бірлігін сақтаған тұрақты сөз тіркестерінің
түрлері  мен  сөйлемшелер,  коммуникативтік  тұрақты  қолданыстағы  әр  түрлі  коммуникативтік
бірліктер, қос сөздер мен қосарлы тіркестер, ресми іс құжаттардағы даяр сөз орамдары т.б. түрінде
болуы мүмкін.
Фразеологизмдердің  осы  айтылған  түрлерінің  құрылымдық,  мағыналық,  қолданымдық  сипаты,
лексикологияға қатысты бірыңғай емес. Сондықтан тәжірибе жүзінде фразеологизмдер тар және кең
мағынада  қарастырылады.  Бұлайша  бөліп  қарастырудың мәні  фразеологизмнің  лексикалық  бірлік
ретінде  танылатын  атауыштық  сөзбен  мағыналық  байланысына,  сол  арқылы  лексикологиямен
жақындасатынына негізделген.
Мақал  –  мәтелдердің  фразеологизмдерге  қатысы.  Фразеологизмдер  мен  мақал  –  мәтелдердің
арақатынасы  өте  күрделі.  Кең  мағынада  мақал  –  мәтелдер  және  оларға  жақын  қанатты  сөздер
фразеологизмдерге жатқызылуы әлі  толық шешілмеген мәселе емес.  Бұлардың фразеологизмдерге
қатысын  түсіну  үшін,  алдымен  мақал  –  мәтелдердің  тілдік  сипатын,  әрқайсысының  өзіндік
ерекшеліктерін,  бір  –  бірінен  айырмасын  түсіну  қажет.  Мақал  мен  мәтел  бір  –  біріне  ұқсас
болғанымен, құрылымы, білдіретін мағынасы жағынан бірдей емес.
Мақал деген – халықтың ғасырлар бойғы дүниетанымы, тәжірибесі жинақталып берілген, мазмұны
жағынан  ғибрат,  өсиет  сияқты,  ізгі  қасиеттерді  уағыздайтын,  құрылымы жағынан әрі  көркем,  әрі
ырғақты,  ықшам  нақыл  сөз.  Мақал  формасы  жағынан  аяқталған  сөйлем  іспеттес.  Мақалдардың
көпшілігі екі компонентті, яғни құрмалас сөйлем типтес болып келеді. (түстік өмірің болса, кештік
мал жина;  ер бір рет өледі,  ез  мың рет өледі  т.б.)  Мағынасы жағынан екі  компонентті  мақалдың
алдынғы бөлімінде әр нәрсенің жайы не әрекетінің жағдайы, шарты байымдалса, кейінгі бөлімінде
соған қатысты қорытынды,  түйінді  пікір тұжырымдалады (бір кісі  таққа  отырса,  қырық кісі  атқа
отырады; ер арыса аруақ, ат арыса тулақ т.б.). Бірақ мақалда айтылатын ойдын өзара шарттылығы
міндетті болмай, логикалық жағынан бір – біріне ұқсас өмірдегі құбылыстар оның екі бөлімінде де
байымдау түрінде берілуі мүмкін.
Мысалы:
Су басынан бұзылады, балық басынан шіриді; адам құлақтан азады, көңілден семіреді т.б.
Мақал дәл мағынасында да, ауыс мағынасында да айтылады.
Мысалы:



туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас; еңбек ширатады, өмір үйретеді дегендер дәл 
мағынасында, ал ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер; адам аласы ішінде, мал аласы сыртында; 
иттің иесі болса, бөрінің тәңірі бар дегендер ауыс мағынада жұмсалып тұр. Дегенмен, қазақ тіліндегі 
мақалдардың көпшілігіне ауыс мағынада қолданылу тән сияқты.
Мақалдардың арасында да синонимдестік кездеседі.
Мысалы:
кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол – өзге елге ұл болғанша, өз еліңде құл бол; жекен 
жерінде көгереді, ер елінде көгерер; әркімнің өз жері – Мысыр шаһары т.б. мақалдар бір – бірімен 
синонимдік қатынаста тұр.
Ал мәтелге келсек, жоғарыда мақалға берілген анықтаманы оған да беруге болады. Мәтел де халық 
даналығынан туған, мағынасы уағыз, өсиетке негізделген, құрылымы көркем, ырғақты, әрі ықшам сөз
үлгісі. Мәтелдің мақалдан айырмасы – мәтелде айтылатын ой – пікір мақалдағыдай емес, негізінен 
жанама түрде астарлау, меңзеу түрінде берілетіндігінде. 
Мысалы:
кісідегінің кілті аспанда, естіген құлақта жазық жоқ, сұлуынан жылуы, жаман күйеу қайынсақ, 
келегештің тұзы жеңіл, таз әулекі, соқыр әңгүдік деген мәтелдерде мақалдағыдай байымдау, оны 
қорытындылау жоқ, тек бір жағдайды жанамалап, меңзеп, тұспалдап білдіру ғана бар. Демек, мақал 
мен мәтелдің айырмасы – олардың мағынасына байланысты, білдіретін ой пікірдің (мағынасының) 
білдірілу тәсілінде. Ой – пікір, ұғым мақалда неғұрлым анық, ашық айтылса, мәтелде тұспалдап, 
жанамалап, меңзеп айтылады. Мәтел құрылымы жағынан көбінесе жай сөйлем іспеттес, бір 
құрылымнан тұрады.
Мысалы:
Саудада достық жоқ, қорыққанға қос көрінеді, заманына қарай амалы, бөрік кигеннің намысы бір, ер 
кезек үшке дейін, соқыр ат қотыр атқа үйір, тентек шоқпар жинайды т.б.
Қанатты сөздер - тарихи көрнекті қоғам қайраткерлерінің, ойшылдар мен көркем сөз шеберлерінің, 
ғалымдардың шығармаларында немесе фольклорлық, публицистикалық туындыларында кездесетін, 
қолданылуы тұрақты, бейнелі, терең мағыналы нақыл сөздер, афоризмдер. Мақал – мәтелдер сияқты 
қанатты сөздер де айтайын деген ойды мәнерлеп жеткізу үшін, стилистикалық тәсіл ретінде 
жұмсалады.
Мысалы:
Абайдағы – білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез; әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан 
арқалан; тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын; әкенің баласы болма, адамның 
баласы бол; еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей; баяғы жартас бір жартас, қаңқ етер, түкті 
байқамас; адасқанның алды жөн, арты соқпақ; лай суға май бітпес қой өткенге; досы көппен сыйлас, 
досы жоқпен сырлас т.б.  Ыбырайдағы – кел, балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен 
тоқылық; аурудан аяған күштірек; байлық қанағатта; өзі болған жігіттің аяғынан аямаңыздар т.б.
 Республиканың, мемлекеттің тілі ретінде оның халықаралық қатынастар деңгейдегі коммуникацияда
қолдану ықтималдығын жоққа шығаруға болмайды. Өзара қарым – қатынастың нығаюы, тіларалық
байланыстардың, ағылшын – қазақ қостілдігінің жандануы, дамуы, осыған орай, классикалық, көркем
әдеби шығармалардың, саяси ақпараттардың, халықаралық зор мәнділікке ие құжаттардың аралық тіл
(язык посредник) ықпалынсыз тікелей қазақ тіліне аударылуы таяу болашақта өрістей түседі. Ал, шет
тілін  үйретуде  және  аударма  жұмысында  аса  бір  қиындық  туғызатын  тілдік  бірліктер  –
фразеологизмдер  мен  мақал  –  мәтелдер.  Оның  себебін  тілдің  фразеологиялық,  паремеологиялық
жүйесіндегі тұрақты тіркестердің ұлттық сипатының, ұлттық нақышының ерекшелігімен түсіндіруге
болады. Тілдік  бірліктердің  тұтас  мағынасын жете  түсінбей,  тіркес  құрамындағы сыңарлар мәнін
негізге ала отырып аудару әртүрлі келеңсіз жағдайларға, «сәтсіздіктерге» ұшыратуы әбден мүмкін.
Сондықтан мақал – мәтелдің тіларалық семантикасын салғастыра зерттей отырып,  ондағы жалпы
азаматтық, жалпы халықтық мәнділіктер мен заңдылықтар және этностық ерекшеліктерді, сондай –
ақ  ұлт,  тіл,  мәдениет  және  өркениеттің  өзара  сабақтастығын  айқындау  да  аса  өзекті  мәселелер
қатарына жатады.
 Мақал – мәтелдердің тіл білімінде, оның ішінде, қазақ және ағылшын тілдерінде әр тұрғыдан азды – 
көпті зерттеліп келгені мәлім. Зерттеу нысанына қатысты еңбектерге тоқталар болсақ, мақал – 
мәтелдердің тілдік табиғаты, олардың басқа тұрақты тіркестермен ұқсастықтары немесе 
ерекшеліктері А.Байтұрсынов, І.Кеңесбаев, Р.Сәрсенбаев, Б.Адамбаев, Ә.Қайдар, С.Нұрышев, 
Ғ.Мұсабаев, М.Ғабдуллин, Ғ.Тұрабаева салыстырмалы – салғастырмалы тұрғыдан А.Нұрмаханов, 
Э.Мұқышева, А.Дондаева, Д.Беғалықызының т.б. жұмыстарында қарастырылған. Ағылшын тіліндегі 
ұлттық болмыс және ұлттық таныммен тығыз байланысты тұрақты тіркестерді, мақал – мәтелдерді 



жан – жақты, түбегейлі зерттеген ғалымдар – Н.Барли, А.Дундэс, А.Крикман, М.Куузи, Г.Мильнер, 
А.Тэйлер, Г.Л.Апперсон, Линда және Роджер Флавэлдер. «Ұлт пен тіл біртұтас» деген қағидаға 
сәйкес, қазақ және ағылшын мақал – мәтелдерін тек тілдік емес, этнолингвистикалық тұрғыдан 
қарастыру бірлік астарындағы ұлттық болмысты тану жағынан да өзекті мәселе қатарына жатады.
Жұмыстың нысанын туыс емес қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал – мәтелдерді аударудағы 
тілдік ерекшеліктерді талдау құрайды.
«Ұлт пен тіл біртұтас» деген қағидаға сәйкес, қазақ және ағылшын мақал – мәтелдерін тек тілдік 
емес, этнолингвистикалық тұрғыдан қарастыру бірлік астарындағы ұлттық болмысты тану жағынан 
да өзекті мәселе қатарына жатады.
Сондай – ақ этнолингвистика мен лингвомәдениеттану салаларының жалпы тіл білімінде дербес пән 
болып қалыптасқан тұсында мақал – мәтелдерді тілдің «таза» ішкі жүйесі (имманентті жүйе) 
тұрғысынан қарағаннан гөрі, оларды тілі мен мәдениеті алшақ жатқан басқа халықтардың 
(ұлттардың) тілдік бірліктерімен салғастыра зерттеу арқылы олардың семантикалық құрылымындағы 
ерекшеліктері мен ұлттық сипатты айқындау аса маңызды болып отыр.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Жұмыстың негізгі мақсаты – қазақ – ағылшын мақал – 
мәтелдерін салғастыра зерттей отырып, олардың мазмұн межесіндегі ұқсастықтары мен ұлттық 
сипатын ашу. Аталған тілдік бірліктердің семантикалық құрамындағы ортақ тұстары мен 
ерекшеліктерін және себеп – салдарын айқындау.
Жұмыстың теориялық және практикалық мәнділігі. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі 
паремиологиялық бірліктерді тіл иелерінің тарихымен, дүниетанымымен, рухани және дәстүрлі 
тұрмыстың мәдениетімен сабақтастыра қарастыру нәтижесінде қарастырылған тұжырымдар жалпы 
және салғастырмалы тіл білімі, этнолингвистика, фразеология, лингвомәдениеттану ғылымдарын 
теориялық тұрғыдан жетілдіруге белгілі бір дәрежеде үлес қосады.
Жұмыстың құрылымы. Зерттеу жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және қолданылған 
әдебиеттер тізімінен тұрады. Зерттеу жұмыстың кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі негізделіп, 
оның мақсаты мен міндеттері анықталды. Қарауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар айқындалып, 
жұмыс барысында қолданылған әдіс – тәсілдер сипатталды.
Зерттеу жұмыстың «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал – мәтелдің лингвистикалық және 
этнолингвистикалық сипаты» деп аталған бірінші тарауында мақал мен мәтелге анықтама беріліп, 
өзара ортақ тұстары және айырмашылықтары айқындалды. Қазақ және ағылшын тілдері бойынша 
мақал – мәтелдерді зерттеуге арналған ғылыми еңбектерге жалпылама шолу жасалып, аталмыш тілдік
бірліктерді топтастыру ұстанымдары айқындалды. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН 

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҮЛГІСІ

Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов атындағы 
орта мектептің математика пәнінің мұғалімі 

Алиханова Айжан Құрбанғалиқызы

Жаңа ғасырдың білікті, білімді, ақыл ойы дамыған  азаматын даярлау бүгінгі күн талабы. Білім беру
үрдісінде  қолданыс  тапқан  педагогикалық  технологиялар  жаңаша  сипат  алуда.  Білікті  білімді
мамандар  жаңалықты  теориялық  жағынан  меңгерумен  қатар  білім  беру  үрдісіне  енгізе  отырып,
тәжірибе жинақтағанда оң нәтиже беретініне көз жеткізуде. «Мұғалім-өзінің білімін үздіксіз көтеріп
отырғанда ғана мұғалім, ал, оқуды, ізденуді тоқтатқанда, оның ұстаздық еңбегінің жемісі болмайды»,-
деп К.Д.Ушинский айтқандай, оқытушылар заман көшінен қалмай, жаңалықтың  жаршысы болуы
керек.Белгілі ғалым А.Маслоу тұлғаның қиындыққа дайын болу, қарым- қатынас, таным, сыйластық,
қауіпсіздік, шығармашылық, өзін- өзі өзектілендіру, өзін- өзі бекіту т.б. қажеттіліқ жүзеге асса, оның
танымдық  құрылымының  дамитынын,  қызығушылығының  қалыптасса,  тұлғаның  белсенділігі
артатыны  белгілі.  Бұл  тұрғыда  п.ғ.д.,профессор,  қазақстандық  педагогикалық  технология  авторы
Кобдикова Жанар Уажитқызының оқытудың «Үшөлшемді  әдістемелік жүйесі» технологиясын оқу
үрдісінде енгізудің тиімділігін тәжірибеде көрсетіп отыр. 
Қазіргі  кездегі  ғылым  мен  техниканың  даму  деңгейі  әрбір  оқушыда  сапалы  және   терең  білім
мен  іскерліктің  болуын, олардың  шығармашылықпен  жұмыс  істеуін, ойлауға  қабілетті  болуын
талап   етеді.  Математика   пәнін   оқыту   үрдісінің   негізгі   мақсаты  –  арнайы   педагогикалық
әдістермен  мақсатты  жүйелі   түрде   пайдаланып  оқушылардың  интеллектін,  шығармашылық
ойлауын,  ғылыми  көзқарасы  мен  белсенділігін  қалыптастыру, өз  бетімен  білім  алу  дағдыларын



дамыту  болып  табылады. Жалпы  білім беретін  мектеп  оқушылардың  тиянақты  білім  алуын
мақсат  ете  отырып,  оларды  өз бетінше  білімдерін  толықтыру, жаңа  білімдерді  алу  тәсілдерімен
қаруландыру, алған  білімдерін  теориялық  және  практикалық  мәселелерді  шешуге  саналы  түрде
қолдана  білу  сияқты  ақыл – ой  белсенділігін  дамыту  қажет. Ендігі  жерде  білім  беру  жүйесінен
шығармашыл,  техникада,  экономикада,  жаңа   жолдар   мен    әдістерді   таба   алатын,  батыл   да
жаңашыл,  ақыл–  ойы   дамыған   ұрпақты   тәрбиелеу   талап   етіледі.Оқу  –  танымдық   қызметі
барысында  оқушылар  қажетті  көлемдегі  білімді  игеріп  қана  қоймастан, олардың  қабілеті  мен
шығармашыл  ойлауы  да   дамытылады.  Қазіргі   математиканы  оқыту   әдістемесі   оқушының
танымдық  қызметі   мен   ойлау   жүйесінің   ара   қатынасын   анықтай   түсуде.  Ол   оқушының
дербестігін,  қажеттілігін, интелектуальдық  ойлау  мүмкіндіктерін  қалыптастырады.       Сондай
оқытудың  үшөлшемді  әдістемелік  жүйесін  қолданып, математиканы  оқыту –   жаңа  жетістікке
жетелейтін  сара  жол  десек  қате  болмас. 
Өйткені,  қараша  айынан  бері  осы  аталған  оқытудың  жаңа  әдістемесі  «Үшөлшемді  әдістемелік
жүйесі»  бойынша    6  сыныпта   математика  пәнін  оқытудамын.Тәжірибе  барысында  байқағаным
сабаққа деген оқушылар  қызығушылығы арта түсуде, әр оқушы сабақ соңында түгел бағаланады,
тапсырманы  деңгей-  деңгейімен  орындау  арқылы  шығармашылық  тапсырмаларды  орындауға
мүмкіндік туады.   Сондай әдістемелік  жүйемен  өткізілген  сабағымның  жоспарын  үсынамын.

6 сынып     Математика

Сабақтың  тақырыбы:    Санды  теңсіздіктің  қасиеттері
Сабақтың  түрі:(І кезең-5 минут, ІІ кезең-  25минут, ІІІ кезең- 15 минут )

1.Сабақтың  мақсаты: 
Білімділік:   Санды  теңсіздіктің  қасиеттерін  өз бетімен қорытып шығаруға, оларды санды 
теңсіздіктерді  түрлендіруге  берілген   есептер  шығарғанда   қолдана алуына жағдай жасау.
                      
Тәрбиелік: Жеке  жұмыс  жасауға, жауапкершілікті  сезіне  білуге,  нәтижеге  жетуге   
                     ұмтылуға,  өзінше  ізденімпаздыққа, еңбек етуге  тәрбиелеу жергілікті  
                    ерекшеліктерді, ұлттық ерекшеліктерді, математика ғылымында болып жатқан  
                    әлем деңгейіндегі жетістіктерді  ескеретін, оларды күнделікті өмірде қолдануға  
                    бағытталған тапсырмалар беру арқылы тәрбиелеу.     
                   
Дамытушылық:   әр оқушының үш деңгейлік тапсырмаларды біртіндеп орындауына жағдай 
                    жасау арқылы оның қабілетіне сәкес жеке   құзырлылығын  дамыту.
2.Сабақтың мазмұны: 
І- ІІІ кезеңдік тапсырмалар(Төменде оқушының жұмыс дәптерінде және мұғалімге арналған жауап 
кілтінде берілген)
3.Сабақтың  әдіс- тәсілі: 
І кезеңде  - сұрақ –жауап
ІІ кезеңде  - а) оқулықпен  өз бетімен іздену жұмысы

ә) дискуссия
б) практикада бекіту әдісі

ІІІ кезеңде  үш деңгейлік  тапсырмаларды  өз бетімен  біртіндеп  орындату арқылы  бағалау  
                        әдістері.
4.Сабақтың  формалары: 
І кезеңде  фронтальды, жеке 
ІІ кезеңде  - а) топтық

ә) фронтальды
б)ұжымдық

ІІІ кезеңде  - жеке
5.Сабақтың  көрнекіліктері:
І кезеңде   - жұмыс дәптері, тақтадағы «ашық журнал»  
ІІ кезеңде –  а) оқулық, слайдтар
ә) оқулық, жұмыс дәптері
б) оқулық, жұмыс дәптері, тақта, бор.
ІІІ кезеңде  - жұмыс дәптері, тақтадағы «ашық журнал» 



Сабақтың  өту барысы:
І кезеңде   - а) Ұйымдастыру 
ә) Үй тапсырмасын тексеру, тақтадағы ашық журналға белгілеу.
б) «көпір тапсырмаларын» тексеру,
ІІ кезеңде –  а) оқушылардың топта өз бетімен жұмыс дәптерінде  берілген  жетелеуші  
тапсырмаларға  оқулықтан  жауап іздеуі. Мұғалімнің тақтадағы ашық журналдағы  алдында өткен  
тақырып бойынша  жиналған  жалпы  ұпай  санын  өзінің  жеке журналына  және сынып  журналына  
баға түрінде  тіркеуі.
ә) мұғалімнің  көмегімен  дискуссия  жүргізу.
б) тақтамен, оқулықпен жеке жұмыс.
ІІІ кезеңде  -   дұрыс орындалған  деңгейлік  тапсырмаларды  мұғалімнің  тексеруінен  кейін   
оқушылардың  өзіне тақтадағы «ашық журналға» белгілетіп отыру.Жиған  алғашқы  ұпайларын  
қорыту, қалған  тапсырмаларды  үйден  аяқтап  келуге  беру. Үш  деңгейді  толық  орындап болған  
оқушы  төртінші  деңгейдің, олимпиада немесе  ғылыми жоба  тапсырмаларынан  беру. Қосымша, 
келесі  сабақтың «Көпір  тапсырмаларын» орындап  келуге беру.

Оқушыға арналған  жұмыс  дәптері
  

«Көпір»
тапсырмалары

І кезең
Бос  орынға  қажет  сөзді  жаз.
1.   а мен b сандарын  салыстырғанда  а - b  айырмасы  оң  сан  
болса,   _______ болады.  
2.  а мен b сандарын  салыстырғанда  а - b  айырмасы  теріс   сан  
болса,   _______  болады.  
3.    <  немесе >  белгілері  ___________ теңсіздіктер
4. ≤  немесе ≥   белгілері  ___________  теңсіздіктер

Кілт  сөздер

1.a>b

2.a < b

3.қатаң
4.қатаң емес

«Білу» 
тапсырмалары
Кім? Не? 
Қалай? 
Қашан? 
Қандай?

ІІ кезең
Берілген  санды  теңсіздіктің  қасиеттерін  ережемен  
тұжырымда: 
1. a>b болса,   
b<a_______________________________________________
_________________________________________________________
_____  
2. a>b және b>c   болса , a>c 
______________________________________
_________________________________________________________
____
3. a>b болса, , c - кез- келген  сан. 
________________________________
_________________________________________________________
_____ 
4. a>b болса,  c – оң сан ,  ac > bc ,  a:c > b:c 
_________________________
_________________________________________________________
_____
5. a>b болса,  c – теріс сан, ac < bc ,  a:c < 
b:c________________________
_________________________________________________________
_____
6. a>b болса, a>0, b>0 ,  
__________________________________________
_________________________________________________________
_____

1.Теңсіздіктің
оң жақ, сол 
жақ бөлігін 
орын 
ауыстырғанда
теңсіздік  
белгісін 
өзгерту керек.
2.а сан с 
санынан  
үлкен 
болады.
3.a+c>b+c
4. 
Теңсіздіктің 
екі жағын да 
бірдей оң 
санға бөлсек, 
көбейтсек 
теңсіздік 
өзгермейді.
5.Теріс санға 
көбейтсек, 
бөлсек 
теңсіздік  
қарама-
қарсыға  
өзгереді.
6. Кері 



сандарын 
салыст. 
Теңсіздік 
өзгереді.

«Түсіну» 
тапсырмалары
Неліктен? 
Неге? Не 
үшін? Не 
себепті?

Бос  орынға  қажет  сөзді  жаз.
 1.Теңсіздікті  салыстырып, мынадай  қорытынды  жасауға 
болады: 9,3<10 ; 10<21,7 болса,   9,3< 21,7. Неге?  Өйткені, 
___________________
_________________________________________________________
_____
2. 8,9>5,3  теңсіздігінің  екі  жақ  бөлігіне  де 1,2  санын  қосайық, 
сонда  қандай  теңсіздік  шығады? Не  cебепті  ?     Себебі , 
теңсіздіктің  екі  жақ  бөлігіне  де  
___________________қосқаннан  немесе   _____________
теңсіздік  өзгермейді

1.Санды 
теңсіздіктің  2
қасиеті  
бойынша 9,3<
21,7

2.

бірдей сан    

азайтқаннан

«Талдау» 
тапсырмалары

Айырмашылықты  тап:
 1. a>b болса,  c – оң сан ,  ac > bc ,  a:c > b:c
 2.  a>b болса,  c – теріс сан, ac < bc ,  a:c < b:c
  
_________________________________________________________
___

1.Оң санға 
көбейтсе, 
бөлсе 
теңсіздік 
өзгермейді.
2.Теріс санға 
көбейтсе, 
бөлсе 
теңсіздік 
қарама- 
қарсыға 
өзгереді.

«Жинақтау» 
тапсырмасы

Санды  теңсіздіктің  қасиеттерін схема түрінде  бейнеле:

  

1.a>b          
b<a
2.a>b ,b>c      
a>c
3.a>b, 
a+c>b+c, с    
с -оң сан
      4. a>b с 
-оң сан 
           ac > bc

        5. a>b 
с –теріс сан 
ac< bc

       6, a>b   
1/a<1/b

«Қолдану» 
тапсырмалары

В) №912, № 913,№ 915, 916, 918 

«Баға  беру»  Сен  қалай  ойлайсың?  Теңсіздік  пен  салыстырудың  мағынасы  
бір ме? Әлде... 

«Кері  
байланыс»
«Білу»
Теория

ІІІ  кезең
1 деңгей (5 балл) «3»

Бос  орынға тиісті  қажет  сөзді  жаз:
1.     Санды  теңсіздіктің  бір  жақ  бөлігіндегі  қосылғышты  
екінші  жақ  бөлігіне  көшіргенде, оның таңбасы  қалай  өзгереді?  
______________  

қарама- 
қарсыға

Санды  
теңсіздіктің 
қасиеттері



Практика 

2.    Көп  нүктенің  орнына  <, >  жаз:   а  артық  b- дан   a...b     
3.    Санды  теңсіздіктің екі  жақ бөлігін де бірдей  теріс  санға  
көбейтсек  немесе  бөлсек, теңсіздік  белгісін     
__________________таңбаға  өзгерту керек.
№ 917 есепті  шығару

a>b

қарама- 
қарсы

«Түсіну»
Теория

Практика

2 деңгей   (5+4балл)   «4»
1.   Санды  теңсіздіктердің  қасиеттері   нені  түрлендіруде  
қолданылады? 
____________________________________________________

2.    №  924  есепті  шығар 

Санды  
теңсіздіктерді
түрлендірген
де 
қолданылады.

«Жинақтау»
«Талдау»
Теория

Практика

3 деңгей   (5+4+3балл)   «5»
1.Санды  теңсіздіктердің  қасиеттеріне  мысалдар  келтір:
1.                                                                     4.
2.                                                                     5.
3.                                                                     6.
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Қызылорда қаласы. № 257 орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

Сарина Әсемгүл

Сыныбы:  10 «Ә»   Пәні: Әдебиет
Сабақтың тақырыбы: І.Есенберлин “Көшпенділер” трилогиясына мазмұндық талдау
Мақсаты. 1.Білімділік: Романның мазмұнын меңгерте отырып, шығарманы құрылымына, оқиға 
желісіне, тіліне талдау. Әр бөліміндегі кейіпкерлердің іс әрекетіне тоқтала отырып, тарихи 
мәліметтермен байланыстыру. 
2. Дамытушылығы: Оқушының ой өрісін, танымын, жаңаны танып, түсіне білу қабілетін дамыту.
3.Тәрбиелігі: Ел даналарын, батырлар мен ел билеген бабаларды бағалай білуге, ел тарихын танып, 
н.асихаттауға тәрбиелеу.
Түрі : Жаңа білімді игерту сабағы
Әдісі : Ой шақыру,ой қозғау,шығармашылық жұмыстар,талдау,мәнерлеп оқу;
Көрнекілігі: Ақынның портреті,тақырыпқа арналған слайд, талдау кестелері;
Пәнаралық байланыс: тарих 
Сабақтың барысы.
а) Ұйымдастыру:1. Оқушылармен амандасып,сабаққа қатысуын түгендеу;
  2. Оқушылардың назарын сабаққа аудару;
ә) Үй тапсырмасын сұрау.Берілген тақырыптар  бойынша сұралады.
1.  І. Есенберлиннің өмір жолы.
2.  Тарихи романы. Жарыққа шығуы.
3.   “Алмас қылыш”
      “Жанталас”
      “Қаһар” романдары.
3. Жаңа сабақ.
1/Инсерт әдісі.  Дәптермен жұмыс
Білемін Білдім Үйренгім  келеді

2/Сызбамен жұмыс.(сызбаны толтыру)
Трилогияда қамтылған уақыт Трилогияның романдары Тарихи тұлғалар
ХV- XVІ ғ.

“Жанталас”
Асан қайғы, Қазтуған,
Абылай хан,Кенесары

(Жауабы интерактивті тақтамен көрсетіледі)
Трилогияда қамтылған уақыт Трилогияның романдары Тарихи тұлғалар
ХV- XVІ ғ. “Алмас қылыш” Әбілхайыр хан
ХVІІ- XVІІІ ғ. “Жанталас” Жәнібек хан Керей хан
ХІX ғ. “Қаһар” Асан қайғы, Қазтуған,

Абылай хан, Кенесары

3/
Қазақ хандары (суреті көрсетіледі)

Кенесары батыр, қазақ хандары туралы мәлімет беру, өз ойларын айту.

4/Сараптамашы топтардың жұмысы:
І топ: Кенесарыны жақтаушы
ІІ топ: Кенесарыны даттаушы
ІІІ топ: Тәуелсіз сараптама
5/Көшпенділер күймесі. (мазмұндық  талдау)

Табалдырық. Роман 1969 ж. басылған. ХІХ ғ. 30-40 ж. оқиға баяндалған.
Әудемжер.  Роман 1969 ж. басылған. ХІХ ғ. 30-40 ж. оқиға баяндалған.



Қозыкөш. а/Нысанбай жыршының шежіре айтуы. Қыпшақ елінің 
Шыңғысханға бағынуын, Қасым, Хақназар хандардың бас көтеруін 
жырлауы.
ә/“Ақтабан шұбырынды” оқиғасы. Ресей империясына бағынуы. 
Жолайырық. Қос ағасы Есенгелді мен Саржанның өлімі. Елдің 
Көкшетауға көшуі. Кенесары бастап Ақмола бекінісіне шабуылы. Әке 
сенімі. Кек.
Көмбе. Бекіністі алуы. Қазақ руларын өзіне тартуы. Ел арасындағы 
беделінің артуы.
6/Тұлға бейнесі. Ассосация «Кенесары»
7/Сараптама:
 І топ: 

– ел жанашыры;
–  халқының тағдырына алаңдайды;
– жері үшін күреседі;
– батыр, қолбасшы.

ІІ топ: 
– қатал;
– өзгеге аяусыз.

ІІІ топ:
– халқы үшін барлық амалға барады;
– өзін аямағанды өзі де аямайды.

                  

8/Сабақты қорыту. М.Горький: “Адамзаттың шын тарихын тарихшы
                                     емес, суреткер жазады”
Тілегім сенен жалғыз, жас ұрпағым,
Болғайды әділетті көзқарасың!
Тудырған өз тұлғасын әрбір дәуір,
Жазылар бұдан да еңбек әлі тәуір.
Есіңнен шығарма тек, болашағым,
Түйенің көш бастаған жүгі ауыр!       І.Есенберлин.

Үйге: а/ Романдағы көркемдегіш сөздерді табу.
           ә/ Ойтолғау. «Ерлер елі үшін туады»

"АТАЖҰРТ" ЭТНОГЕОГРАФИЯЛЫҚ  ОЙЫНЫ

Кемелова Динара Анарбекқызы. Қызылорда  қаласы
Үш тілде оқытатын мамандандырылған 

сыныптары бар дарынды балаларға арналған 
 «Мұрагер» мектебінің  геогафия пәні мұғалімі

Оқушылардың ой-өрісін дамыту, жер табиғатын, тарихын ,  байлығын  оқып білуге тәрбиелеу, 
оқушылардың дарынын,  білімін жетілдіруге және  зердесін  ашуға тәрбиелеу  мақсатында 
этногеографиялық  ойын сабағын  өткіздім.
Ұйымдастыру.
Ойынға 8 сынып оқушылары  қатысты.Оқушылар жеребе таңдау арқылы  2 топқа бөлінеді. 
I   топ -  "Жібек  жолы" тобы
II   топ -  "Ұлы  дала"  тобы                                                                                                       
Жаратқан иеміз санамызға ақыл мен парасат құйған , жүрегіне сезім мен сағыныш ұялатқан адамзат
баласының  ғұмыр  бойы қастерлеп  өтер  асылдарының  бірі - оның ата мекені,туған жері,өскен
ортасы. Кез келген адамға оның туған анасы  дүниедегі ең  сұлу жан болып көрінетіні сияқты, туған
өлкесі  де  жер  бетіндегі ең  бір ғажайып жұмақтай болып жадында қалады. Қазақстан- сенің   кіндік
кескен жерің, туған елің, Каспийден  Алтайға дейін,  Алатау  мен  Қаратау  жоталарынан  Батыс  Сібір
жазығына  дейін  көсіліп  жатқан  кең  байтақ  өңір-сенің  Отаның.Ата-бабаларымыз оны білектің



күшімен,найзаның ұшымен болашақ ұрпақ үшін жаудан қорғап, ғасырлар  бойы  сақтап  келген. Ал,
сендердің  міндеттерің-осы өлкенің өткені мен қазіргі жағдайын оқып білу ,сол білгенімізді халық
игілігіне  пайдалана  білу.  Міне,  осындай  мақсатпен  біз  "Атажұрт"  атты  этногеографиялық  білім
сайысын өткізгелі отырмыз.  Сайыс 4-кезеңнен тұрады.
1- -кезең   Өткел        100  ұпай
2-  кезең   Белес         200  ұпай
3- кезең    Бекет         300  ұпай
4- кезең  Жерұйық    500 ұпай 

Олай болса  алғашқы  кезеңімізді бастамас бұрын  топ  басшылары топ  мүшелерін  таныстырып
өтсін. 1-кезең  " Өткел "  
1. Қазақстанда алтын  кен  орны  қай  жерде  бар?  (  Қалба  жотасы )
2. Мыс өндіруден республикада  бірінші орын алатын жер?  ( Жезқазған ) 
3. Орал  тауының  Қазақстандағы  жалғасы?  ( Мұғалжар )
4. Қазақстан астанасы Алматыдан Астанаға қашан  көшірілді? ( 1997ж)
5.Ертіс  өзен  құятын  ағынды  көл? (Зайсан )
6. Елімізде  никель  мен  хромға  ең  бай кеніш? ( Кемпірсай )
7. Қытайдағы Ебінұр  көлінің  ойысы  мен  Қазақстандағы  Алакөл  қазаншұңқырын  қосып  жатқан  
тау  аңғары?  (Жоңғар  Алатауы )
8. Тауқұм  құмды  шөлі  қай  жазықта  орналасқан?   ( Балқаш  маңы )
9. Қай  экономикалық  ауданда  украин, неміс  ұлттарының  үлесі  басым?  ( Солтүстік  Қазақстан )
10. Солтүстік  сөзінің  қазақша  баламасы?  (Теріскей )
2- кезең  "Белес".  Әр  топқа  2 сұрақтан  қойылады.
"Ұлы дала" тобына қойылатын сұрақтар.
1. Қазақстанның  оңтүстік-шығысында Іле Алатауының солтүстік  баурайында   орналасқан  
республикалық  мәртебесі  бар  қала ? ( Алматы )
2. Субарктикалық белдеу-мүкті  қыналы  өсімдіктерден  тұратын  климаты  қатал  белдеу.Мұнда  жел  
мен  қарлы  борандар  жиі  соғады.Ең  көп  таралған  өсімдігі  -бұғы  мүгі,солтүстік  бұғысының  
негізгі  азығы.  Бұл  қай  зона?  ( Тундра )
"Жібек жолы" тобына қойылатын сұрақтар
1. Өзбекстан  мен  Қазақстан жерінде  Тұран  ойпатының  шөлді  белдемінде,Үстірттің  шығыс  
шетінде  орналасқан  тұйық  көл? (Арал )
2.  Анд  тауларын мекендеген  үндістер  биік  таулы  аймақтарды  игеріп,  жазу  мен  бейнелеу  өнерін  
дамытты.Олар  өз  қоғамында  өтірік  айтуға,жалқаулыққа  жол  бермеген.Үлкенді  сыйлауға  тұрмысы
нашар  адамдарға  көмек  беруді  үйреткен. Бұл  қандай  мемлекет? (Инктер)
3-кезең "Бекет"  Ұяшықтар 10  торкөзге  бөлінген. Сұрақтар  Қазақстанның облыстарына қатысты 
болады.
 Екі  командаға  5  сұрақтан  беріледі.
 1.Оңтүстік  Қазақстан  облысына  байланысты: Талас  Алатауының  оңт-батыс  сілеміндегі  тау.
Шымкент  қаласынан  35 км жерде. Солт-шығыстан оңт-батысқа  қарай  20  км  созылып  жатыр.
Абсалюттік  биіктігі  1768 м,шығыстан  батысқа  қарай  аласарады (600-800м). Жатықтау  келген
солтүстік  беткейі бірнеше қырқалы  жонға  тармақтанып  кетеді.Оңтүстік  беткейі Келес  өзеніне
жалғасып,жарқабақтанып бітеді.Бұл   тау   ел   арасында   "Әулиетау"  деп те  аталады.Қазақ  аңызы
бойынша  дүниені  топан  су  басқанда  Нұх  пайғамбардың  кемесі  тоқтаған  делінеді.
Сонымен сұрақ мынадай:
Талас  Алатауының  оңтүстік  батыс  сілеміндегібұл  тау  қалай  аталады?  ( Қазығұрт )
2 Маңғыстау  облысына  байланысты:  Бұл  Республикамыздағы ең  жас  қорықтың  бірі.Ол
Маңғыстау  облысында  1984  жылы  құрылды.Ауданы  223,3 мың га.Қорықты  ұйымдастырудағы
мақсаты  Қазақстандағы  қызыл  кітапқа  тіркелген  шөл  зоналарындағы  12  түрлі  аң  мен  құстарды
қорғау, сақтау.Жануарлар  арасынан  қарақұйрық, ұзын  тікенді  кірпі ,шұбар  күзен т.б
Сонымен сұрақ мынадай:   Маңғыстау  облысындағы  бұл  қорық  қалай  аталады?  (Үстірт)
3. Павлодар  облысына  байланысты:  Қаныш  Имантайұлы  Сәтбаев -аса  көрнекті  қазақ  ғалымы,
мемлекет   және  қоғам  қайраткері,  геология-минералогия   ғылымдарының  докторы,  профессор.
Қазақстан  ҒА-ның  ұйымдастырушысы  әрі  тұңғыш   президенті  .КСРО  ҒА-ның  академигі.Негізгі
ғылыми   еңбектері   Қазақстанның   кен   орындарын   және   минерал   қорларын   зерттеуге
арналған.Жезқазған  кенін  зерттеу  және орталық Қазақстанның металлогендік болжам  картасын
жасауда   көп   еңбек   сіңіді.  Жезқазған   кені  қорының  мөлшерін   қайта   анықтау  ,бұл   кеннің



дүниежүзіндегі  ірі   кендердің   бірі   екендігін   дәлелдеу,осыған  байланысты  қазіргі   Жезқазған
өңірінің  өнеркәсібі  өркендеген  аймаққа  айналуы  Сәтбаев  есімімен  тығыз  байланысты.  
Сонымен сұрақ мынадай:    Қ.И.Сәтбаевтың  туған  жері?  (Баянауыл)
4. Солтүстік  Қазақстан  облысына  байланысты:  Қазақстанның  Қарағанды, Солтүстік  Қазақстан
облыстары   және   Ресейдің   Түмен,  Омбы   облыстары   жеріндегі   өзен.Жалпы   ұзындығы
2450км.Қазақстан  жеріндегі ұз 1607км.Сарыарқаның  солтүстік  бөлігіндегі  Нияз  тауының  батыс
беткейінен  басталып  Омбы  облысындағы Уст-Ишим селосы  тұсындағы  Ертіс  өзеніне  құяды.Өзен
алабында  Солтүстік  Қазақстан,Қостанай  облыстарының  шағын  шаруашылықтарын,  өнеркәсіп
орындарын   сумен    жабдықтайтын    ұз  1776  км   осы   өзенмен   аттас  су  құбыры   жұмыс
істейді.Өзенде  ақбалық,шортан,алабұға  бар Ертіс  өзенінің  сол  жақ  саласы.  
Сонымен сұрақ мынадай:    Бұл  өзен  қалай  аталады?  (Есіл )
4- кезең " Жерұйық"  Бұл  кезеңде дұрыс жауап  бермеген  топтың 400 ұпайы  шегеріледі де дұрыс  
жауап  берген  топқа  қосылады.
Асан  Қайғы  Сәбитұлы  ( 14 ғ аяғы  мен 15 ғ  басы ) қазақ  халқының  мемлекет  қайраткері, ақын ,
жырау,би , философ.Асан  Қайғы  заманында  Алтын  Орда ыдырап, оның  орнына  Қырым ,Қазақ
,Өзбек  хандықтары  п.б. Қазақ  хандығының  тарих  сахынасына  шығуы  хандықтар  арасындағы
қым-қиғаш талас-тартысты  аласапыран  кезеңмен  тұспа-тұс  келді.Осындай  кезеңдерде  хан мен
қара  бұқара  арасындағы  қарым-қатынасты  ушықтырмай, әділет  тұрғысынан  шеше  білген,сыртқы
саясатта  халқының  өсіп-өркендеуіне  ұйытқы  болып, қазақ  қоғамының  үлгісін  жасаған.Ол  іздеген
"Жерұйық"  шұрайлы  қоныс  қана   емес,елін  жұртын  сыртқы  жаулардан  қорғайтын жол,жаңа
қоғамның  үлгісі,қазақ  халқын  тарих  сахынасында  сақтап  қалу бағдарламасы . Асан  Қайғы  осы
тарихи  ойларын  хандармен, сұлтандармен, билермен әсіресе  Жәнібек  ханмен  арпалысып  жүріп,
іске  асырмақ  болған. Елі мен  жұртының  болашағы  туралы  қатты  қайғырып  толғанған  абызды
халық  Асан  Қайғы  деп  атаған
. Сонымен сұрақ мынадай:    Асан  Қайғы  басына  орнатылған  кесене  қай  жерде?
Ойынды  қорытындылау, жеңген  топты  анықтау

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНДЕГІ СПОРТТЫҚ ОЙЫННЫҢ МАҢЫЗЫ

                                             Қызылорда қаласы №4 С.Сейфуллин 
                                     атындағы орта мектебінің дене шынықтыру

                            пәні мұғалімі Маханова Нұрайхан Бектұрғанқызы

Адамның қымбаттысы - өмір. Бұл өмірге шыр етіп келген әрбір пенденің өмірі біріншіден Алланың,
екіншіден өз қолында. Сондықтан оны «қайран босқа өткен жылдарым – ай» - деп өкінбейтіндей әтіп
өткізу  керек.  Қай  жағдайда   болмасын мақсатқа  жету  үшін  денсаулықтың алар  орны дара.  Яғни
денсаулық мықты болса оған білім мен біліктілікті қоссақ, адам баласы алмайтын қамал болмайды.
Адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер, салауатты байлық өмір – ең басты байлық. 1997 жылы
Елбасының « Қазақстан 2030» жолында салауатты өмір салтын ынталандыру, әрқайсысымыздың дене
тәрбиесімен  айналысуымызға,  азаматтардың  салауатты  өмір  салтын  насихаттау,  теріс  әдеттерден
спортқа  көшіру  –  делінген.  Осының  нәтижесінде  дене  тәрбиесі  мен  спорт  бойынша  жүргізілген
жұмыстар  елімізге  деген  сүйіспеншілік  пен  адамгершілікті   қалыптастыруы  тиіс.  Жас
ұрпақтарымызды  дені  сау  болу.  Білімді  денсаулығы  зор  ұрпақ  өсіру  жан  –  жақты  білім  беру
денсаулықты  сақтауға  үйрету,  кез  –  келген  әрбір  адам  физикалық,  рухани  әлеуметтік  тұрғыдан
денсаулығы мықты болу үшін салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Оқушылар күнделікті өмірде сабақта болған, үй тапсырмасын орындаған кезеңдерде көптеген қимыл
- әрекеттер, қозғалыстар жасайды. Осының бәрі дененің жекелен мүшелерінің қалыптасып жетілуіне
өз әсерін   тигізеді. Организм өз шамасы  клктін жаттығу мен дұрыс ұйымдастырылған жұмыстарды
орындағанда ғана өсіп – жетіледі. Себебі дененің қалыптасуы мен адамның жеке басының қасиеттері
бір  –  бірімен  тығыз  байланысты.  Денені  жүйелі  түрде  шыныұтыру  мен  денсаулықты  нығайту
адамның ой – саласының өсуі мен шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал етеді,әр уакытта
окушылар бойында сауықтыру, тәрбиелеу, білім беру міндеттері қатар жүрсе организмнің бірқалыпты
дамуына  әсер  тигізеді.  Бұл  міндеттердің  негізгі  көрсеткіші  –  адамның  денсаулығын  жақсартып,
қалыптастыру және денені дамыту. Дененің демуы дегеніміз - өмірде адам организмінің қызметі мен
формаларының өзгеріп  жетіліп  отыруы.  Дененің  сау  болуын қандай адам  қаламайды?  Денсаулық
дегеніміз – адам жаны мен тәнінің амандығы. Дені сау адам өзі үшін де, қоғам үшін де керек. 
Бүгінгі дені сау ұрпақ – елдің ертеңгі жалғасы. Халқымыздың тіршілігі мен бірлігі , жарқын келешегі



үнемі  денсаулық мәдениетінің  қаншалықты дәрежеде  қалыптасуына байланысты.  Денсаулық –  ел
дамуының басты арқауы. Денсаулықты сақтаудың бірден – бір дұрыс жолы – зианды жат қылықтарға
үйренбей, салауатты өмір сүру.
Ғасыр дерті дегеніміз – қазіргі таңда бүкіл әлемге кеңінен тарап, ушығып тұрған мәселелер.
Адамның рухани өсуімен денесінің өсіп жетілуі балалық  шақта қалыптасады. Гимнастикамен, жеңіл
отлетикамен, жүзумен, шаңғымен т.б спорт ойындарымен жүйелі түрде және үздіксіз айналысатын
балалар  дені  сау  болып  қана  қоймай,  дене  жаттығуларын  орындаумен  айналыспаған  өздерінің
құрдастарына қарағанда сергек саналы болып өсетінін ғылым мен өмір тәжірибесі толық дәлелдеп
отыр. Дене тәрбиесімен айналысатын оқушы жақсы оқып, білгендерін іске асыратын табанды, жігерлі
азаматтар қатарына қосылады.  Спорт қоғамға  жат қылықтармен күресуге көмектесетіні  ұжымдық
және өзара көмек беру сезімдерін жетілдіретіні, белсенді өмірлік көзқарасты тәрбиелейтіні жоғарғы
адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыратыны  –  өмірде   белгілі  болған  қағидалар.  Күштілік,
төзімділік,  жылдамдық,  икемділік,  сергектік,  өмірге  деген  құштарлық,  мықты  денсаулық  тәрізді
сапалық қасиеттер дене шынықтырумен спорт арқылы орнығып қалыптасады. Ұлттық спорт түрлері
мен ойындар дене тәрбиесінің маңызды құралымен әдісі ретінде адамның бүкіл тіршілік тұрмысында
өзінің маңызын жоғалтпайды, тек олардың маңызы мен өткізілу әдістері өзгеріп отырады. Ойын өсіп
келе жатқан ұрпаққа білім мен тәрбие берудің ертеден қлыптасқан құлралы.    Сондықтан ойындар
оқушыларды болашақ өмірдегі еңбек қызметіне даярлап, тәрбиелік міндеттердің  кең ауқымын шешу
үшін  арнайы  ұйымдастырылады.  Ойындардың  ұйымшылдықты,  еңбекқорлықты,  тапқырлықты,
алғырлықты  дамытудағы,  қозғалыс  үйлесімділігін  жетілдірудегі  маңызы  аса  зор.  Бұл  қабілет  –
қасиеттердің бәрі де ойын арқылы қалыптасады. Ойындар баланың жалпы дене дайындығының жан-
жақты дамуына терең әсер беретін құрал болып табылады. Ойындардың көмегімен жүгіру, секіру,
лақтыру, тасымалдау, ойлау сияқты өмірлік маңызды дағдылардың арқасында жылдамдық, ептілік,
күш, төзімділк, иемділік дене қсиеттері жетілді. 
Ойындағы  қимыл-қозғалыстар  адамға  тән  іс-әрекеттің  жеке  түрі  болып  табылады.  Олар  адам
қалыптаса бастаған алғашқы кезеңдерден-ақ басталып, кейінгі даму тарихында да бірге келе жатыр.
Бір ұрпақтың келесі ұрпаққа тәрбие үйрету қажеттілігінен де ойындардың пайда болуы жайғасады.
Ойындардың пайда болуы еңбекпен, адамды, табиғатты бағалауға жетелеген белсенді іс-әрекетімен
тікелей байланысты. Алғашқы аңшылық, кейін мал өсіру жер өңдеу шарушылығымен байланысты
өмірлік үрдістер бала ойындарының даму негізін құрайды. Осы аталған ерекшеліктер ойын мен еңбек
арасындағы  тығыз  байланыспен  өзара  әсерді  көрсетеді.  Осыдан  жеке  адамның,  сондай-ақ  тұтас
қоғамның дамуын қамтамасыз ететін ойынның әлеуметртік  қызметі   көрінеді.  Ойындардан халық
дәстүрі оның өмірі мен тәжіриебесінің ғасырдық жиынтығын молынан байқаймыз. Әсіресе ұлттық
ойындардан көрінеді. «Бұл елде қандай халық тұратынын білгің келсе, балалардың ойындарына қара»
деген монғол  мақалы сөзіміздің  дәлелі  іспетті.  Ұлттық ойындар мен  дене  жаттығулары мектепте
үнемі  кеңінен  қолданылады.  Олардың  көбі  ресми  бағдарламаға  еңген.  Сондай-ақ  мектептен  тыс,
сыныптан тыс дене тәрбиесі жұмыстарындада кеңінен қолданылады. Ұлттық қозғалыс ойындарының
дене дамуын қалыптастырудағы маңызы өте зор. Халықтың педагогикалық бір құралы бола отырып
ойындар  жасөспірім  ұрпақтың  моральдық,  ерік-жігер,  адамгершілік  қасиеттерін  дамыту,  қимыл
дағдысы  мен  білімін,  еңбек  қабілетін,  ұйымдастырушылық  және  басқа  сапаларды  да
қалыптастырады. 
Ұлттық қозғалыс ойындары дене шынықтыруда даярлық пен қабілетті анықтайтын өзіндік өлшем ған
емес,  өсіп  келе  жатқан  ұрпаққа  жоғары  гуманистік  қасиет  пен  әдепті  тәрбиелеу  мақсатындағы
халықтық  педагогиканың  құралы  болып  табылады.  Сондықтан  да  оқушылармен  жұмыс  істеуде
ұлттық қозғалыс ойындарының жас ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған бай тәжірибесін қолдану қажет.
Халықтық  педагогиканың  таусылмас  қазынасы  бола  отырып,  ойындар  қазіргі  жағдайда  да  күшті
құралға айналып отыр. Себебі мұнда тәрбие жұмысын жүргізудің күнделікті тәжірибесінда қажетті
қағидалар бар. Ойын мәліметтерінен қазіргі заман талабына сай ең бір қажетті ыңғайлы  элементтерді
таңдап алу қажет. 
Ұлттық қозғалыс ойындары сол халықтың дәстүр-салтымен байланысты.      Бірақ  дене  тәрбиесі
дәстүрі  қатып  қалған  қозғаусыз  емес,  үнемі  өзгеріске  ұшырап  отырады.  Осыған  орай,  нақты
жағдаймен   қолдану   ыңғайына  қарай  ұлттық  ойын  түрлері  үнемі  өзгертіліп  отыруы  тиіс.  Дене
тәрбиесінің  жалпы жүйесінде  ұлттық  ойындарға  көп  орын бөлінген  олардың көмегімен  әр  түрлі
жастағы балалармен, жасөспірімдердің дене тәрбиесі мен көп міндеттер атқарылады. Оқушылардың
дене  дамуын  жетілдіру  үшін  қолданылатын  кез  келген  ұлттық  ойын  міндетті  түрде  сауықтыру,
шынықтыру,  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру,  білім  беру  және  тәрбиелеудің  ең  жоғарғы
міндеттерін атқаруға тиіс.  Сондықтан да ойын барысында үйрету әдістеріне аса жоғары талаптар



қойылады.  Әсіресе  мектеп  оқушыларын  тәрбиелеу  мақсатында  ұлттық  қозғалыс  ойындарды
қолдануға көп күш салу керек.  Қозғалыс ойындарына дұрыс басшылық жасаса журек қан-тамыр,
бұлшық ет, тыныс алу және ағзаның басқада жүйелеріне жағымды әсер етеді. Ойынды жүргізгенде
балалардың жас ерекшеліктерін, дене даярлығын есепке алу және жүктемені дәл реттеу қажет. Ойын
тұлғаның қалыптасуына үлкен рөл атқаратын алғашқы қызмет. Ойын кезінде қалыптасқан қарапайым
қимыл  дағдыларынан  кейін  қозғалыс  техникасын  үйрену  оңайға  түседі  және  оны  меңгеруді
жеңілдетеді. Ойын барысында көп рет қайталау дене қасиеттерін  қалыптастыруға көмектеседі. Ойын
әдісі  өзіне  тән  ерекшеліктеріне  қарай   қимыл-қозғалыс  қызметін  кешенді  жетілдіру  әдісі  болып
табылады. Ол ептілік, шапшаңдық, бағдарлау, өз бетімен жұмыс істеу сияқты қабілеттерді жетілдіруге
мүмкіндік  береді.   Шапшаңдықты  дамыту  ойындарының  алдында  қыздырыну  жаттығуларының
маңызы зор,  ал ойындар мен эстафета барысында  демалу үшін минуттық үзілістер жасаған жөн.
Ұлттық  қозғалыс  спорт  ойындары   адам  ағзасын  дамытып  қана  қоймай  оның  тұлға  ретінде
қалыптасуына  ықпал  етеді.  Ойын  қызметі,  спорт  секілді  физиологиялық  ғана  емес  психикалық
үрдістермен сипатталады. Ойында мінез құлықтың эмоциялық моделін құруға болады. Бала тәрбиесі
үшін  спорттың  да  осындай  маңызы  зор.  Ұлттық  ойындар  жаттықтыру  үдерісінде  пайдаланатын
құралдар  жүйесінде көмекші, қосымша жаттығу ретінде қолданылатынын ұмытпаған жөн. Спортта
ойын әдісі  мен ойынды жаттығудың айрықша түрі  ретінде ғана түсіген дұрыс емес ойын әсріесе
балалар  мен  жасөспірімдер  спортын  дамытуда  маңызды  әлеуметік-  педагогикалық  қызметтер
атқарады.  Ең  алдымен  ол  ұжым  құруға  көмектеседі.  Ұжымды  трбиелеу  жарыстарға  дайындық
жүйсімен жоспарланады, ал ойын осындай дайындықтың белсенді құралы болып табылады. Ұлттық
қоөғалыс ойындарының ерекшелігі мінез-құлықпен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға ықпал
етеді. Ойында ережелердің рөлі зор оларды мүлтіксіз орындау адамдық пен әділетілік саналы тәртіп
ттәрбиелеуге  ықпал  етеді,  ал  бұл  спорт  үшін  өте  маңызды.      Ұлттық  ойындар  көмегімен
спортшылардың ерік-жігерін тәрбиелеу үшін ойын материалын жақсы білу керек.   
Ұлттық  қозғалыс  ойындарды  ұйымдастыру  және  өткізу  кезінде  тәрбие,  білім  беру,  сауықтыру
шаралары бір-бірімен  жүйелі  түрде  ұштасқан ғылыми тұрғыда  негізделген болуын үнемі  ескеріп
отыру  керек.  Ұлттық  қозғалыс  ойындарды  өткізу  кезінде  басқарушылық  мұғалімдерге  немесе
тәрбиешілерге жіктелуі тиіс. Дене тәрбиесі сабақтарыда ұлттық қозғалыс ойындарында  бағдарлама
талаптарына  сәйкес  білім  беру  тәрбиелеу  және  сауықтыру  міндеттерін  шешу  бағытында
қолданылады. 

9. Білім беру міндеттеріне – жүгіру, секіру, лақтыру дағдылырын жетілдіру және бекіту сонымен
бірге гимнастика,  жеңіл  атлетика,  спорт  ойындары және  сабақтарында алған қимыл дағдыларын
нығайту, дамыту және тұрақтандыру жатады. 

10. Тәрбиелеу  міндеттеріне  –  дене  қасиеттерін  шапшаңдық,  ептілік,  күш,  икемділік  және  ері-
жігер қабілеттерін батылдық, адалдық, ұйымшылдық тәрбилеу жатады.

11. Сауықтыру  міндеттеріне  –  оқушылардың  ағзасының  дамуы  олардың  денсаулығының
нығайтуы, салауатты өмір салтын қалыптастыру жатады.
          Жас ұрпақ бойында Салауатты өмір салтын қалыптастыруға, өз ісіне жауапкершілікпен қарауға
тәрбиелеу.  «  Дені  саудың жаны сау».  Әрине денің сау  болмаса рухани сау  бола алмасың белгілі.
Денсаулықты сақтау, жат қылықтардан аулақ болу өміріміздегі келелі мәселелердің, міндеттердің бірі.
Жеке адамның да, қоғамның да, мемлекеттің де басты байлығы – денсаулық.
Осындай  байлығымызға  балаған  денсаулығымыздың қамын  ерте  бастан  ойлауымыз  қажет  екенін
естен шығарып алатынымыз өкінішті. Ынтымағы, бірлігі жарасқан елімізде адам адам денсаулығын
нығайту  жолында  үкіметіміз  ерекше  көңіл  бөліп  отыр.  Жат  қылықтарды  саралап  қарасақ,  адам
қолынан жасалып, қоғамның ілгері дамуына кері әсерін тигізеді. Адам өмірі – оның денсаулығында.
Жастық шағың өміріңнің кемелі
Өмірге адам бір – ақ рет келеді. – дегендей денсаулығымыз -  өз қолымызда. Өркениет жолындағы
елдің ертеңі халықтың салауаттылығына байланысты. Дені сау халық – бай халық, халықтың дені сау
болып тұрса,мемлекеттің де мықты болып тұрары сөзсіз. 
Дене  тәрбиесінің  дамуы  –  спортты  мойындау,  яғни  спорт  –  дене  тәрбиесі  жүйесіндегі  негізгі
құралдардың бірі болғандықтан оқушылар спортпен айналыса отырып өзінің денесін жан – жақты
жетілдіру  ісін  жалғастырады  және  жоғары  спорттық  көрсеткіштерге  жетуге  талаптанып  дене
жаттығуының кейбір түрлеріне маманданады. Сондықтан оқушылар тәртіпті, көпшіл болуға, мінез –
құлық мәдениетін жауапкершілікті және адамгершіліктің өзге де белгілеріне  тәрбиелейді. Біздің де
осындай жоғары көрсеткіштерге ие болып жүрген мектеп мақтаныштарымыз көп. Атап айтсақ 9«а»
сынып оқушысы Сайын Адия, 9«б» сынып оқушысы Өтеген Ернар,  7«а» сынып оқушысы Шорман



Аслан, 8«б» оқушысы Алпысбаева Малика,  9«в» оқушылары Әли Даниар, Есенәлі  Алмас, Асанов
Жақсылық сынды оқушылардың көрсеткіштері жоғары. Олардың бойындағы партриоттық сезім, өз
халқын, ұлтын мақтан тұту, жат қылықтарға төзбеу, намысшыл болуға, салт – дәстүрді қастерлеуге, өз
достарына,  ұстаздарына,  мектебімізге  деген  сүйіспеншілікте  болуы,  еңбекқор  болуымызға
тәрбиелейді. Олардың танымдық қабілетін, теориялық білімдерін, пәнге қызығушылығын арттыруда
ұстаздарымыз  біздерге  басты  тұлға.  Олай  болса,  саналы,  сапалы,  денсаулығы  мықты  ұрпақты
тәрбиелеу  барысында  ұстаздарымыз  өз  күнделікті  сабағын  әр  түрлі  әдіспен  оқушының  есінде
қалатындай,  қызығатындай  етіп  өткізіп  жүрген  Маханова  Нұрайхан,  Мұханбетжанова  Ұлжан,
Смайлов Мақсат сынды ұстаздарымыздың жеке тұлғасы, білімі, өз ісіне және оқушылар арасындағы
қатынасы, әдістемелік шеберлігі оқушылардың білімге деген ынтасын арттыру кепілі. 
Жаны сұлу, тәні сау ұрпақ тәуелсіз мемлекетіміздің көк туын көкке қарай көтерер. 
Салауаттылық - саулық кепілі,
Ал саулық – байлық негізі дегендей, денсаулығың - өз өмірің! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МАТЕМАТИКА – АҚЫЛ-ОЙ ГИМНАСТИКАСЫ

( ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ САЙЫС)

Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов атындағы 
орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

Отызбаева Жанат Әлмаханқызы

Мақсаты-4  сынып  оқушыларының  математика  пәніне  қабілеттерін  ,  ой-санасының  деңгейін
байқау;логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру; жеңіске деген құштарлық сезімдерін ояту.
Көрнекілігі:  Білім-ғылымға  байланысты  мақал-мәтелдер,  геометриялық  фигуралар,  интерактивті
тақта

Өтілу барысы:
Жүргізуші:
Бүгін бізде үлкен сайыс
Қалмасыншы ешкім қалыс
Қай топ мықты, қай топ әлсіз
Болайық біз енді таныс.

Қиын есеп оңай болар
Миды егер шынықтырсаң
Сайыскерлер алға озар
Математиканы болса ұғар

Әділ-қазылар алқасы сайланады.

Әділқазы мүшесі армысыздар
Білгенге – жақ, білмегенге тармысыздар.
Шын жүректен шынайы баға берер
Әділеттен жаралған жанбысыздар-деп әділқазылар алқасына қол соғып қояйық.

Төртінші «а» сыныбы сайысуға келіпті
Озамыз біз бәрінен деп уәделерін беріпті
Гаухар апай ұстаздары, шәкірттерге сенеді
Қарсы алайық қошеметтеп төртінші «а» келеді

Өздерінен табылар әнші менен биші де
Керек болса бар екен суретші мен күйші де
Сайыстардан озды олар, құрметтеп қол соғайық
Раушан апай бастаған төрт «ә»-ні қарсы алайық.



Төртінші «б» келеді Гүлман апай бастаған
Соңынан еріп келеді шәкірттері баптаған
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда»-дейді ғой
Сайысқанда көреміз оқушыны мақтаған.

Төртінші «в» сыныбы сайысуға келіп тұр
Оңай емес сайысу, көздерімен көріп тұр
Төрт жыл бойы баптаған үздік шәкірттеріне
Әрине Жадыра апай еш қалтқысыз сеніп тұр.

Шынар апай білім жолын бастаған
Сәуле апай шын ниетпен қостаған.
Қос ұстазы бірігіп ізгілікті үйреткен
Төртінші «г» сыныбы білімді еді ой неткен.

Сайыс кезеңдері
1. Таныстыру
2. Бәйге
3. Логикалық ойлауың қалай?
4. Тез және дұрыс есепте
5. Суреттердің сырын аш
6. Жұмбақ есеп
7. Жедел жауап
Сайыстың 1-кезеңі бойынша әр сынып өз сыныптарының тобымен таныстырады

2-кезең «Бәйге»
1. 80400 санының алдында тұратын санды атаңдар

2. Үстел үстінде 3 қияр, 2 сәбіз, 5 алмұрт тұр. Үстелдің үстінде барлығы қанша көкөніс бар?

3. Ең үлкен төрт таңбалы саннан ең кіші екі таңбалы санды азайт.

4. Шоколад плиткасы 4 жол 8 бағаннан тұратын майда бөліктерден құралған. Егер оны бөлгенде бір
бөліктен сындырса, неше рет сындыру арқылы майда бөліктерге бөлуге болады? 

5. Егіннің басында 20 торғай отыр еді. Егінші оның үшеуін атып түсірді. Далада неше торғай қалды?

6. Дәптер қаламнан 20 теңгеге арзан. Қалам фломастерден 30 теңгеге арзан. Егер фломастер 54 теңге
тұрса, дәптер мен қалам қанша тұрады?

7. Тікбұрышты параллелепипед тәрізді сарайдың іші жем-шөпке толтырылған. Сарайдың ұзындығы
10 метр, ені 8 метр, биіктігі 3 метр. Егер 10м3 жерде 6 центнер жем-шөп болса, сарайда барлығы
қанша жем-шөп бар? 

8. Арман кешкі асын ішіп болғасын сағатқа қарап еді, сағаттық тілі 8-дің қасында, ал минуттық тілі 9-
ды көрсетіп тұр екен. Сонда сағат неше болғаны?

9. Шыңғыс үй тапсырмасын 2 сағат орындады. Ол осы уақыттың 1/3 бөлігінде есеп шығарды. Ал
қалған уақыттың ¼ бөлігінде өлең жаттады, қалған уақытты сурет салуға жұмсады. Шыңғыс қанша
минут сурет салды?

10.  Екі  велосипедші  екі  ауылдан  бір  мезгілде  бір-біріне  қарама-қарсы  бағытта  жолға  шықты.
Біріншісінің жылдамдығы 12 км/сағат, екіншісінің жылдамдығы 18 км/сағат. Олар 2 сағаттан кейін
кездесті. Екі ауылдың арақашықтығын табыңдар. 
 
3-кезең
Логикалық ойлауың қалай?



«А» нұсқасы
Бір қарт кісіден “Жасыңыз нешеде?” деп сұрағанда: “Жасым жүзде, туған күнім 25 рет болды 
депті.
Қарттың не айтқысы келді?

«Ә» нұсқасы
Поезд 8-қазан күні сағат 7-де“А” қаласынан шығып, 10 қазан күні сағат 19-да “В” қаласына келіп 
тоқтады. Поезд жолда неше сағат болды?
«Б» нұсқасы
4 қой бір қойдың алдын-да келе жатыр, 4 қой бір қойдың артында келе жатыр, 1 қой ортасында
келе жатыр. Барлық қой нешеу?

«В» нұсқасы
Екі себетте 70 алма бар. Біреуінен 6 алма, екіншісі-нен 4 алма алғанда екі себетте бірдей алма
қалды. Алғашында әр себетте қанша алма болған?

«Г» нұсқасы
Екі санның қосындысы ең кіші төрт таңбалы санға тең. Егер осы екі санның үлкенін кішісіне бөлсек
онда ең үлкен бір таңбалы сан шығады. Екі санды тауып көр.
4-кезең
Тез және дұрыс есепте 
7740 : 86 * 35+2000:8 –(5760:90)*52+38430:7
Осы кезеңнен кейін ұпайы аз сынып ойыннан шығарылады

5-кезең
а)

31

32

33 28

ә)Екі таяқшаны ауыстыру арқылы бес шаршының орнына төрт шаршы шығар
 

б) Суретте құлақтары жоқ үш қоян мен олардың бөлек жатқан үш құлағы берілген. Осы қояндар мен
құлақтарды қалай орналастырсақ, әр қоянда екі құлақтан болады?
Осы кезеңнен кейін ұпайы аз тағы бір сынып ойыннан шығарылады. Ойынның келесі кезеңі «Жұмбақ
есеп» деп аталады. Жұмбақты 3 сынып оқушылары сахналап көрсетеді.
Ақтық кезең «Жедел жауап» деп аталады.  Топ басшылары шығып 1  минут ішінде  неғұрлым көп
сұраққа жауап берулері керек.
Сайыстың қорытындысын айту үшін сөз әділ-қазыларға беріледі.
І-орын



ІІ-орын
ІІІ-орын



LESSON STUDY МҮМКІНДІКТЕРІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУ

Қызылорда қаласы. №173 Ә. Молдағұлова атындағы 
орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі  Салходжинова Баян Есенгелдіқызы

Бәсекеге  қабілетті  дамыған  м  емлекет  болу  үшін  біз  сауаттылығы  жоғары  елге  айналуымыз
керек.Қазіргі  әлемде  жай  ғана  жаппай  сауаттылық  жеткіліксіз  болып  қалғалы  қашан.  Біздің
азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын
меңгеруге  дайын  болуға  тиіс.Сондай-ақ  балаларымыздың,  жалпы  барлық  жеткіншек  ұрпақтың
функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген
болуы үшін бұл аса маңызды.Білім беруді жаңғырту – бүгінгі заманның талабы.  Қазіргі таңда жаңа
технологиялармен  оқыту  жүйелі  түрде  жолға  қойылып  келеді.  Оған  мамандарды  қайта  оқыту,
интерактивті білім беру, түрлі технологиялық тәсілдер арқылы оқуға деген қолжетімділікті арттыру
сынды мысалдарды айтуға  болады.  Біздің елімізде білім  беру жүйесін жаңғырту үш басты бағыт
бойынша жүзеге асуда. Біріншісі, білім беру мекемелерін оңтайландыру; екіншісі, оқу-тәрбие үдерісін
жаңғырту; соңғысы, білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру. Осы үш бағыт
бойынша жұмыс жасау Елбасы Н. Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа Жолдауында да, ұзақмерзімді
стратегияда да қамтылған.
1-деңгей Бағдарламасының мақсаты білім берудегі инновациялық үдерістерді қолдау, оқыту мен оқуда
қолданылатын  әдістер  мен  тәсілдердің  тиімділігін  қамтамасыз  ету  болғандықтан  мен  де   мектеп
тәжірибесін өзгерту үшін жаңа әдіс-тәсілдерді қолдануды жоспарладым. 
Жаймен-жаймен әлем елдері мойындап келе жатқан жапон әдісі Lesson Study-ді мен де өз 
тәжірибемде қолданып көрейін дедім. Мақсатында мұғалімдер Lesson study-дің мәні оқушылардың 
назарын оқуға шоғырландыру арқылы оқытуды дамыту және жетілдіруге арналған құрал екендігін 
түсінулері керек. Lesson Study-ді ұйымдастыратын алдында көп ойландым, дәстүрлі сабақ беріп 
үйреніп қалған мұғалімдерге қалай түсіндіремін, оқушыға қалай жеткіземін деп қиналдым. 
Тәжірибеде мұғалімдер Lesson study-ді оқуды, оқытуды және мұғалімдердің тәжірибесін дамыту және
жетілдіруге арналған құрал ретінде қолдану мақсатында әріптестермен өзара ықпалдасады деп 
ойлаймын.
Lesson  Study  –  мұғалім  тәжірибесі  саласындағы  білімді  жетілдіруге  бағытталған,  сабақтағы  іс-
әрекеттегі  зерттеудің  ерекше үлгісі  болып табылатын педагогикалық тәсіл.  Ол ХІХ ғасырдың 70-
жылдарында  Жапонияда  бастау  алып,  осылайша  Батыста  қолданылатын  «Іс-әрекеттегі  зерттеу»
тәсілінен 70 жыл бұрын қолданыла бастаған. 
Lesson Study-ге шараны бірлесе жоспарлап, өткізетін, қадағалайтын, оқыту мен оқуды талдай отырып,
өз қорытындыларын қағаз бетіне түсіретін мұғалімдер тобы қатысады.  Lesson Study  циклін өткізу
кезінде мұғалімдер оқыту тәжірибесіне жаңа әдістер енгізеді  немесе оны жетілдіреді,  кейін ашық
Lesson Study өткізу немесе жұмыс сипатталған құжатты жариялау арқылы әріптестеріне таратады.
Мектептерде Lesson Study тәсілін қолдануда: 
 2Lesson Study-ді жоспарлауда, өткізуде және талдауда, 
 2 Оқушыларды Lesson Study үдерісіне тартуда, 
 2 Lesson Study өткізу нәтижесінде алынған тәжірибелік білімді әріптестермен бөлісуде көмектесе 

алады. 
Lesson Study бастауыш және орта мектептерде негізгі пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейін 
көтеру және оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатында, сонымен қатар оқыту үшін бағалау сияқты 
тәжірибелік әдістерді әзірлеу мақсатында табысты қолданылады. Lesson Study өткізу барысында топта
(немесе жұппен) жұмыс істейтін мұғалімдер: 
• Өздері күнделікті жинаған материалдары мен жүйелі бағалау деректерін оқушылардың оқу мен 
даму басымдықтарын белгілеу үшін қолданады. 
• Алдағы уақытта әзірленетін немесе жетілдірілетін, белгіленген міндеттерге жауап беретін оқыту 
әдістемесін бірлесіп анықтайды (1-суретті қараңыз). 
• Үш «бақылаудағы оқушыны» анықтайды, олар әрқайсысы сыныптағы белгілі бір топтың өкілі 
болуы қажет, мысалы, оқу үлгерімінің деңгейі жоғары, орта, төмен оқушылардан. 
• Lesson Study-ді бірлесіп жоспарлап, сабақты өткізу барысында зерттелетін үш оқушыны үнемі 
назарға ала отырып, оқыту әдістемесін пайдаланады және оның нәтижелерін мұқият зерттейді. 



• Бақылаудағы оқушылардың дамуы мен оқуына басты назар аудара отырып, Lesson Study өткізеді 
және оны қадағалайды. Аталған үдерістер бірнеше сабақ бойы қайталанып, жетілдірілуі мүмкін. 
Бақылауды барлық Lesson Study кезінде жүргізу міндетті емес. 
• Бақылаудағы оқушылардың Lesson Study туралы ойларын білу үшін олармен сұхбаттасады. 
• Lesson Study-ді талқылайды. 
• Қолданылатын әдіске бақылаудағы оқушылардың қалай қарайтынын, олардың жеткен жетістіктерін,
оқуда көрсететін нәтижелері мен кездесетін қиындықтарын білу, сонымен қатар алынған тәжірибені 
келешекте оқыту мен оқу әдістемесін әзірлеу үшін пайдалану мақсатында Lesson Study-ге талдау 
жүргізеді. 

Мектеп мұғалімдеріне таныстырылым жасау немесе коучинг өткізу арқылы Lesson Study тәсілін 
қолдану нәтижелерін көпшілік қауымға ұсынады. 
Lesson Study тәжірибелі мұғалімдермен қатар, еңбек жолын жаңа бастаған мамандарға да кәсіби 
жетілуге көмектеседі. Себебі бірлесіп жоспарлау, бірлесіп қадағалау, бірлесіп талдау арқылы біз 
оқыту туралы бірлескен пікір қалыптастырамыз. Бұл жағдайда біз оқыту аспектілерін өзіміздің 
ұстанымымыз тұрғысынан ғана емес, Lesson Study дайындаған әріптестеріміздің көзімен де 
қарастырамыз, соның нәтижесінде біз Lesson Study барысында бақылаған нақты сабақты өзіміздің 
жоспарлаған сабағымызбен салыстырамыз. Бұл біздерге өзіміз әдетте мән бермейтін, елемейтін, 
әдетте «шеттетіп тастайтын» немесе болжамды білім ретінде сақталып қалатын нәрселерді 
аңғаруымызға түрткі болады.
2. Lesson Study жүргізу 
Lesson Study тәсілі кем дегенде үш Lesson Study-ден тұратын циклден құралады, ол сабақтарды 
мұғалімдер тобы бірлесіп жоспарлап, оқытып/қадағалайды және талдайды.
1-суретте Lesson Study-ді жоспарлау сызбасы 

Әдіскер  екеуіміз ақылдасып,  мұғалімдерден топ құрдық. Сыни тұрғыдан ойлай білетін шығармашыл
ұстаздармен келістік. Оларда бұл қалай болады екен деп ойланды. Бәріміз бірлесіп, ақылдасып  
Lesson Study-дің жоспарын түздік. Сыныпты таңдай отырып, әр сабақтың жоспарына өзгертулер 
енгізу арқылы қысқа мерзімді жоспар құрдық. Үш «бақылаудағы оқушыны» жоғары, орта, төмен 
көрсеткіштері бар топтардың үш өкілін анықтадық.  Сабақтың әр кезеңін жоспарладық. Бақылаудағы 
әрбір оқушыдан қандай нәтиже күтетінімізді жазып отырдық. Кім қай бақылаудағы оқушыны 
қадағалайтынын белгілеп алды.Бақылаушы мұғалімдер  қысқа мерзімді жоспармен қоса, №1,№2,№3 
кестелерді дайындады. №1 кесте бойынша бақылаушы мұғалім анықталған оқушыны бақылап, сол 
кесте арқылы талқылауға дайын болып отырады. 
Әр бақылаушы мұғалім өзінің анықталған оқушысын зерттеп отырды.



Бірінші Lesson Study-ді өткізу
Бақылаудағы оқушылар жұмыс істеп отырған кезеңдерді бірлесіп бағалауға тырыстық. Оқушылардың
жетістіктерін бағалау материалдарын(«№1-№2-кестелерді)қолданып,топ мүшелерінің бақылаудағы 
оқушылардың әрқайсысы бойынша сабақ соңына қарай нені істей білетінін және дәлелдеме ретінде 
нені көргісі келетіндігін нақты жазып отырдық. Бастапқы 
Lesson Study-ден кейін бақылау аясын кеңейту арқылы топтың немесе толық сыныптың қамтылуына 
ұмтылуымыз керек.Бақылау кезінде барлық оқушы бір нәрсені дұрыс түсінбесе оны оң жақ бағанға 
белгілейміз.Оқушыларды бақылау барысынды  №1 кестені толтыра отырып, сабақтың негізгі 
кезеңдері қандай болмақ? сабақтан кейін қандай сұрақ қоя алар едім? Деген сұрақтарды парақтың 
соңындағы «алғашқы ойлар» деген жолға жазып қойдық.

Сабақтың әр кезеңінде бақыланушы оқушылардан қалай жауап беретінін, жауап беру кезінде қалай
бақыланғанын, шамамен жұмсалған уақытын, жалпы сол оқушыларға арналған табыс критерийлерін
өз бағаналарына белгілеу арқылы қандай нәтиже күтетінімізді сипаттап отырамыз. 
Әдеттегідей мақсат пен міндет белгілеп алған соң, мынадай аспектілерге назар аудардық:
*мен үшін сабақтан күтілетін оқу нәтижесі,
*сабақтың негізгі идеясын анықтау,
*оқушыдан күтілетін нәтиже,
*сабақтың маңыздылығы.
*- Бұрынғы білімін қалай пайдалана алады?
*-өмірден алған тәжірибесінің әсері?



*-сабақтың болашақта оқушыға қандай пайдасы бар?
*қызығушылығын арттыру үшін қандай іс-әрекет қолдану керекпін?
*Өздері өздерін бағалай ала ма? деген сұрақтар туа бастады.
Lesson Study әдісі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге, 
қорытындылар жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді.
Сабақтан кейін бақылаудағы оқушылардың пікірін білу
Зерттеу аяқталған соң оқушылардың пікірінше, не пайдалы болғанын, олардың нені білгенін және 
олардың көзқарасы бойынша, оны одан да пайдалырақ ету үшін, сабақты тағы бір рет өткізсе нені 
өзгертуге болатыны туралы пікірін білу үшін бақылаудағы оқушылармен сұхбаттастық. 
Сұхбат ұзаққа созылмай (5 минуттан аспағаны дұрыс), барлық бақылаудағы оқушылармен бір 
уақытта немесе жеке-жеке жүргізілуі мүмкін. 
Оқушылардан жауап алуды мүмкіндік туысымен бірден, ең дұрысы - Lesson Study аяқталған соң 
өткізген дұрыс. Оқушының пікірін білу үшін №2-кестемен жұмыс жасадық.

Lesson Study-ден кейінгі талқылау
Lesson Study –ден кейінгі талқылау сызбасын пайдаланып, сабақтан кейін бірден жиналып  топ 
мүшелері сабақты талқылауға кірістік.Топ мүшелерін Lesson Study-ден кейінгі жетістікті талқылау 
критерийлерімен таныстырдым: 
1. сыни пікірлер мен ұсыныстарға ашық болу; 
2. бақылаулар нәтижелерін қабылдау және сәтсіздіктерді ақтауға тырыспау; 
3. сабақтан кейінгі талқылауды бірлесіп оқыту әдісі ретінде бағалау; 
4. бақылау кестесінде/жоспарында нақты мақсаттар мен мәселелерді белгілеу; 
5. талқылаудың «модераторын» (талқылауға позитивті бағыт беріп отыратын төраға) тағайындау, бұл 
рөлді ол адамның қызметімен байланыстыруға болады; 
Қол қойып, күнін жаздық. 

(3-суретті қараңыз). 

Төмендегі үлгіні Lesson Study нәтижелерін талқылау мәселелерін жазуға пайдаландық.



Оқушының әрқайсысы қандай прогреске қол жеткізді? Ол жеткілікті болды ма? 
  Олардың сыныптарындағы басқа оқушылар қандай нәтиже көрсетеді? 
Енгізіліп жатқан әдіс қалай көмектесті немесе кедергі келтірді ? 
Қандай тосын оқиғалар болды? 
Әр оқушының нәтижесін жақсарту үшін келесі жолы әдістеменің қандай аспекті(лері) түзетілуі 
керек? 
Келесі жолы біз не істеуге тырысуымыз керек? деген сұрақтарға жауап беруге тырыстық.
Lesson Study –ді сабақтың бейнежазбасы арқылы талдау тәжірибені қорытудың танымал тәсілі, 
өйткені 
сабақ кезінде байқалмаған жағдайды байқап отырып,ойыңды толықтырып отыруға болады.
Lesson Study сабағын бірлесіп жүргізген топтың бұл мүшелерін келесі Lesson Study-ді өткізу үшін 
жаңа топты ұйымдастыруда педагогикалық ұжымның көшбасшылары ретінде пайдалануыма 
болады. 

Әдебиеттер:
 1.Қазақстан-2050
2.Мұғалімге арналған нұсқаулық

 Пит Дадли. Lesson Study: нұсқаулық
------------------------------------------------------------------------------------------------

Құрастырушы: Рахымшаева Әлия Байқоңырқызы
№43 Ж.Махамбетов атындағы қазақ 

орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пәні:  Әдебиеттік оқу  2-сынып«Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем» тарауы 
бойынша сабақтар топтамасының орта мерзімді жоспары

№ Оқытуд
ың

негізгі
мақсатт

ары

Белсенді
оқытуда

қолданылат
ын әдіс-
тәсілдер

Тақыры
птарды

үйренуде
гі

кедергіл
ерді
жеңу

Оқу
нәтижеле

рі

Бағалау,
соның
ішінде
оқыту
үшін

бағалау

Барлық
оқушыла

рды
сабақта

жұмысқа
тарту

Негізгі
дереккөзд

ері

1
Сабақ

Мақсаты: Отан, туған жер, атамекен жайында білімдерін кеңейте отырып,Отан, 
туған жер туралы өлең, әңгіме түрлерімен таныстыру,сыни тұрғыдан 
ойластыруға қабілетті оқушы тұлғасын қалыптастыру.
Тақыры
бы: 
«Кімнің 
мекені 
жақсы?
»
Мақсат
ы:
Туған 
жер 
туралы 
білім 
беру 
және 
олардың 
маңызды
лығын 
түсіндіру
.
Туған 
жер 

Оқушылард
ы топтарға 
бөлу, Топ 
ережесін 
қабылдау,сұ
рақ-жауап: 
мысалы: 
1.Туған 
жер,атамеке
н деген не? 
Адамдар 
оларды не 
үшін 
жырлайды?
2.Өз өлкеңде
тіршілік 
ететін аң-
құстарды 
білдің? 
Сыни 
тұрғыдан 

Топ 
ішінде 
оқушыла
рдың 
бір-
біріне 
үйренуі,
Сөздік 
қорын 
кеңейту 
үшін 
диалог 
құру.

Атамекен
туралы 
білді,әңгі
ме 
түрлеріме
н 
танысып,
өз 
өлкелерін
де өмір 
сүретін 
жан-
жануарла
рды,құста
рды 
анықтады
.

Форматив
ті бағалау 
Топтық 
бағалау: 
пішіндер 
арқылы; 
жұптық 
бағалау

Топтық 
жеке 
жұмыстар
арқылы , 
АКТ-ны 
пайдалан
у арқылы,
сын 
тұрғысын
ан 
ойландыр
у, кесте 
толтыру 
арқылы

Оқулық, 
интербелс
енді тақта,
үлестірме
лі 
қағаздар, 
стикерлер,
Қазақстан 
картасы.



туралы 
нақыл 
сөздер,м
ақалдар,
өлеңдер,
әңгімеле
р 
арқылы 
оқушын
ың 
жүйелі 
ойын 
жетілдір
у.
Топтық 
жұмыс 
аясында 
белсенді 
жұмыс 
атқара 
алуы.

ойлау: 
топтық 
тапсырма 
орындау 
барысында 
туған 
өлке,туған 
жер туралы 
анықтаманы 
қорытады,А
КТ: сабақты 
қорытындыл
ауда, 
бағалауда.

2
сабақ

Тақырыбы: «Қартқожаның туған жері»
Мақсат
ы :
 Туған 
өлке,туға
н жер 
ұғымдар
ын 
қалыптас
тыру.Туғ
ан жер 
байлығы 
туралы 
білімдері
н 
толықты
ру;
Кіндік 
қаны 
тамған 
жер 
туралы 
эссе,өле
ңдер  
жазғыза 
отырып 
шығарма
шылықп
ен 
жұмыс 
істеуге 
жетелу;

БҰҰ 
кестесі: 
пайдалы 
қазбалар 
туралы ; 
Power Point 
таныс-
тырылымы; 
Сыни 
тұрғыдан 
ойлау: 
мысалы:Топ
тастыру 
арқылы 
мәтінмен 
жұмыс 
жасау 
жолдарын 
біледі.Сурет
тер арқылы 
мақал-мәтел 
құрастыру,ұ
йқасын  
табады. 
постер құру,
бағалау 

Оқушын
ың әрбір 
қадамын 
ғылыми 
тілде 
айтуға, 
жазуға 
жетелеу, 
үлгерімі 
төме-
нірек 
оқу-
шыларға 
жеке 
тапсырм
а беру
Мысалы:
мына 
мына 
мақалдар
дан туған
жер 
туралы 
мақалдар
ды 
тап.Кескі
н 
картадан 
Қызылор
даны 
белгіле.

Атамекен
,туған 
жер 
жайында 
ұғымдар
ы 
қалыптас
ады,сөзді
к жұмыс 
түрлеріме
н 
танысады
.Картадан
аймақтар
дың 
шартты 
белгілері
мен 
танысады
.
Кері 
байланыс
тан, 
тақырыпқ
а  талдау 
жасай 
алуынан, 
оқу 
нәтижеле
рін  
анықтауғ
а болады.

Өзін-өзі 
критерийл
ер арқылы
бағалау

Жекелеге
н 
оқушылар
ға 
арналған 
тапсырма
лар, 
дарынды 
балаларға
арналған  
тапсырма
лар.
Ашық 
сұрақтар 
қою.Мыс
алы;
Адамдар 
туған 
жерін 
неге 
мысыр 
шахары 
дейді?

Оқулық, 
интербелс
енді тақта,
үлестірме
лі 
қағаздар
Қазақстан 
картасы

3
Сабақ

Тақырыбы: «Отан.Жақан Смақов»
Мақсат Сұрақ- Топ Отан Топтық Тест Оқулық, 



ы :Отан 
туралы 
туралы 
ұғымдар
ын 
кеңейту..

жауап: 
мысалы
 1.Отан 
деген 
ұғымға не 
жататынын 
ата.
Отан деп 
нені 
айтамыз?
Сен тұратын
өлкеде 
қандай 
қандай 
байлықтар 
бар?т.б...
Сыни 
тұрғыдан 
ойлау: 
топтық 
тапсырма 
орындау 
барысында 
ой 
қорытады.

ішінде 
оқушыла
рдың 
бір-
біріне 
үйренуі

туралы 
жайында 
білімдері 
кеңейді.,  
Өз 
ойларын 
ашық 
айтып,көз
қарасын 
ашық 
білдіргені
рефлекси
я 
парақтар
ынан
көрінді.

бағалау: 
«Екі 
жұлдыз, 
бір тілек» 
арқылы

тапсырма
лары

интербелс
енді тақта,
үлестірме
лі 
қағаздар 
Қазақстан 
картасы.

4
Сабақ

Тақырыбы: «Астана»
Мақсат
ы : Отан 
туралы  
түсінігін 
қалыптас
тыра 
отырып,
дұрыс 
түсінік 
беру.

Диалогтік 
оқыту: 
мысалы: 
өткен 
тақырыптар
ды қайталау, 
үй 
тапсырмасы
н талдау, 
Ой 
туғызу,миға 
шабуыл,Сы
ни 
тұрғыдан 
ойлау, 
мысалы: 
топпен 
жұмыс;Венн
диаграммас
ы.

Сөйлеу 
мәдениет
ін 
қалыптас
тыру 
үшін 
сұрақтар 
қою, 
жауап 
алуүлгер
імі 
төменіре
к 
оқушыла
рға жеке 
тапсырм
а беру

Бір-біріне
сұрақ 
бере 
отырып 
Отан 
ұғымын 
түсіндіре
ді. 
ажырата 
алады.

Өзін-өзі 
критерийл
ер арқылы
бағалау

Диалог 
арқылы, 
ой туғызу,
миға 
шабуыл, 
топтық 
жұмыс 
арқылы.

Оқулық, 
үлестірме
лі 
қағаздар, 
стикерлер
Қазақстан 
кар  
тасы.Аста
на қаласы 
туралы 
слайттар.

Пәні:Әдебиеттік оқу.
Сынып: 2
Сабақтың барысы: 
Ойлауды 
БЛУМ 
бойынша 
жіктеу

Мақсат Тапсырма түрі
Түрткілер

Нәтиже Бағалау

критери
йлер

дескриптор ұп
ай



Білу 
Үй 
тапсырм
асын 
сұрау. 
«Отан 
туралы 
»/М.Мақ
атаев/
тақырыб
ы 
бойынш
а білімін
анықтау
ды 
біледі.

1-слайд.Ой қозғау 
«Суретпен жұмыс» 
Миға шабуыл.
Постер қорғау

Сурет 
арқылы 
сұрақтарғ
а жауап 
ала   
отырып,Қ
азақстан 
картасына
н облыс 
орталықт
арын таба
біледі.Әр 
аймақтың
табиғи 
ерекшелік
терін 
ажырата 
біледі.

Білім 
көлемін 
зерделеу

Сұраққа толық жауап
бергенде

3

Сұраққа толық жауап
бермегенде

2

Сұраққа мүлде жауап
бермегенде

1

Түсіну Мәтін  
мазмұны
н түсіне 
отырып 
олардың
маңызд
ылығын 
түсінеді.

2-
слайд.Оқулықпен 
жұмыс.   Мәтінмен 
жұмыс Джигсо  
әдісі бойынша

Тақырыпт
ың 
мазмұнын
ашады.Өл
ең 
мазмұны 
арқылы 
еліміздің 
барлық 
аймағы  
Отан  деп 
айтылаты
нын 
түсінеді.

Тақырып
тың 
басты 
идеясын 
анықтау
ы.

Тапсырманы толық 
орындады

1

Қателіктер болды 2

Мүлдем орындай 
алмады

3

Қолдану Өлең 
мазмұны
арқылы 
туған 
жер, 
өлке,ата
мекен, 
аймақ  
Отан 
деп 
аталаты
нын 
ұғынады
..

3-слайд.Ой 
толғаныс. 
Суреттерді қарай 
отырып туған 
жердің табиғат 
ерекшеліктерін 
анықтайды.

Географи
ялық 
карта 
арқылы 
әр 
аймақтың
өндіріс 
көздеріні
ң шартты 
белгілерін
ажырата 
алады.

Туған 
жер,Отан
туралы 
өлең 
ұйқастар
ын 
табуы.

Толық орындалды 3

Толық емес 2

Тапсырма қиын 1

Талдау Семанти
калық
карта
арқылы
өлең
мазмұны
н
талдайд
ы.

Сарамандық 
жұмыс.
Географиялық карта
арқылы әр өлкенің 
ерекшеліктерін 
анықтайды.

Ұлы 
Отанның 
не екенін 
біледі , ой
қорытады
, 
дәлелдей
ді.

Сараман
дық 
жұмыс 
жасау 
дағдысы
н 
қалыптас
тыру.

Толық дәлелденді 3

Дәлел толық емес 2

Дәлелденген жоқ 1

Өлең Кесте толтыру. Отан Жағдаятт Толық шықты 3



Жинақтау шумақта
ры
арқылы
жүйелі
ойын
жетілдір
е
отырып,
білімдер
ін
жинақта
у

Венн диаграммасы.
Жан-
жануарлар,құстарға 
байланысты.

туралы 
өлеңдерді
салыстыр
а отырып 
оқып 
мазмұнын
нақтылай
ды

ан шыға 
білу 
құзыреті

Қиналды 2

Шыға алмады 1

Бағалау Өз ойын
жинақта
уға 
дағдыла
ндыру. 
Дүниета
нымын 
кеңейту.

Топтық жұмыс. 
Ұлы Отан ұғымына 
анықтама құру

Бірігіп ой 
қорытып, 
шешім 
қабылдай
ды.
Өзара 
пікірлесе
ді.

Өз 
жұмыста
рын 
қорғау.

Нақты шешім 3

Ой жүйелі емес 2

Жалпыға ортақ ой 
емес

1

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



  Бекітемін:
  Күні:                                         Тізбектелген сабақтар топтамасы 32 сабақ
Мұғалімнің аты-жөні Ағайдарова Райхан Бабаққызы  12 орта 

мектеп
17-апта    2-күн 7"ә","б","в" 

сыныптары
Сабақ атауы Алғаш құрлыққа шыққан омыртқалы жануарлар

Сілтеме Білім стандарты, пән бағдарламасы, 7 сыныпқа арналған 
"Биология" оқулығы, интернет материалдары, биология 
әдістемелігі

Жалпы мақсат
- Қосмекенділердің 

сыртқы және ішкі 
құрылысының 
ерекшеліктерін түсіну, 
тіршілік ортасына 
бейімділігімен танысу.

- Қосмекенділердің 
түрөзгерістері, 
дернәсілдерінің 
балықтарға ұқсастығын  
ажырату.

- Қосмекенділердің 
табиғаттағы және адам 
өміріндегі маңызын 
меңгеру.

Күтілетін нәтиже
- Қосмекенділердің 

сыртқы және ішкі 
құрылысының 
ерекшеліктерін түсінеді.

- Тіршілік ортасына 
бейімділігін ұғынады.

- Қосмекенділердің 
алуантүрлілігін, 
қоректенуі және мінез-
құлығы жайлы біледі.

- Көбеюі мен дамуын 
ажыратады. 

- Қоршаған ортаны қорғаудағы қосмекенділердің 
маңызын нақтылайды;

- Қосымша деректерге 
сүйеніп, 
қосмекенділердің 
маңызы туралы ой 
түйіндейді.

Негізгі идеялар Баланы ойлауға, ұғым түсініктерді зерделеуге, 
мағлұматтарды жинақтауға ынталандыру.

Тапсырмалар /Wikiматериалдары Ғаламтор,POWER POINT

Кіріспе Уақыты Мұғалім іс-әрекеті Оқушы іс-
әрекеті

3минут 1. Ұйымдастыру
Сыныпта жағымды психология-лық ахуал 
туғызу, сәлемдесу. Оқушыларды түгендеу. 
Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Сабақтың кезеңдерін нақтылау.

Бір-біріне 
жақсы 
тілектер 
айтады. 



Оқушыларға бағалау парақшаларын тарату. Оқу 
құралдарын 
дайындайды
.
Қосмекенділ
ердің түріне 
қарай топқа 
бөлінеді:
1-топ: 
«Аяқсыз»;
2-топ: 
«Құйрықты»
;
3-топ: 
«Құйрықсыз
»;

5 минут 2. Үй тапсырмасын тексеру
"Сұрақтары бар қорап" әдісі

«Мадақтау» сэндвичі -
Оқушылардан үй тапсырмасымен жұмысты 
бағалау сұралады.

Кабинетте 
қорап 
қойылып, 
оған 
оқушылар 
сабақтың 
соңында өз 
сұрақтарын 
қалдыра 
алады. Бұл 
сұрақтар 
келесі 
сабақтың 
басында 
талқыланад
ы.

Тұсау-кесер 5 минут "Он сұрақ" әдісі
Мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның 
маңдайына негізгі сөз жазылған стикерді 
жапсырады 

Қатысушы 
сыныпқа 10 
сұрақ қоя 
алады, оған 
жауап не ИӘ
не ЖОҚ деп 
беріледі.

Негізгі 
бөлім

10 минут 5.Мәтінмен жұмыс
"Пазл" ойыны – мәтін тақырыпша-лар бойынша 
топтарға бөлініп беріледі:
1-топ: «Аяқсыз»;
2-топ: «Құйрықты»;
3-топ: «Құйрықсыз»;

«Қазылық» - 5-қадамдағы жұмыс бағаланады.

"Сергіту сәті"– топтар өздеріне сәйкес 
қосмекенділердің  пантомима-мен  көрсетеді.

1-қадам. Әр 
оқушы 
мәтінді 
жылдам 
және мұқият
оқып 
шығып, кемі
2 сұрақ 
құрасты-
рады.
2-қадам. 
Өзінің 



2 минут

12  минут

2 минут

«Білімпаз» ойыны
1-топ – Салыстырмалы кесте толтыру  
"Балықтар", "Қосмекенділер"
2-топ - Венн диаграммасы
 Балықтар мен қосмекенділерге
3-топ -  Эссе  "Қосмекенділердің табиғаттағы 
және адам өміріндегі маңызы"

 «Табыс ағашы»
Тақтаға табыс ағашының суреті ілінеді, 
оқушылар сондағы ұяшықтарға сти-кермен 
өзінің тапсырманы қаншалықты орындағанын 
түсіреді

сұрақтарыме
н жұбымен 
бөліседі.
3-қадам. 
Тақырыпша 
бойынша 
қай топ көп 
сұрақ 
құрастырса,
сол 
жеңімпаз 
болады.
4-қадам. 
Топтар өз 
сұрақтарын 
келесі топқа 
береді. Топ 
өзіне келіп 
түскен 
сұрақтарға 
жауап 
дайындайды
.
5-қадам. Әр 
топ өзі 
дайында-ған
сұрақтардың
дұрыстығын
бағалайды.

Берілген 
тапсырмалар
ды 
орындауға 
кіріседі.

1-қадам: 
жеке жұмыс
2-қадам: 
жұппен 
жұмыс, 
өзара 
бағалау
3-қадам: 
топтық 
жұмыс 
жасайды.

Оқушылар 
өзінің 
түсінік 
деңгейіне 
сай өз атын 
жазып іледі.



Қоры-
тынды

5 минут "Раунд - Робин" әдісі Әрбір 
оқушы сабақ
туралы не 
біледі, бір 
сөйлем 
немесе сөз 
тіркесі 
арқылы бір-
бірінің 
айтқанын 
қайталамай, 
тақырып 
түсінігін 
айтып 
шығады.Оқу
шылар түгел
қамтылуы 
тиіс.
Бағалау 
парақшасын
а топтық, 
жұптық, 
өзін-өзі 
бағалаужүрг
ізеді

1 минут Үйге тапсырма:Тақырыпты оқып келу.

Сабақтың жабдықтары Мультимедиа, интерактивті тақта арқылы POWER POINT , 
маркет, қарандаш, бағалау парағы.

Келесі тапсырма-
лар(портфолио)

Мәтінді оқу, сұрақтар дайындау

Келесі оқу Алғаш құрлыққа шыққан омыртқалы жануарлар.
Қазақстанның Қызыл кітабына (1996) тіркелген түрлер 
жайында хабарлама дайындау.Балықтар мен 
қосмекенділердің қаңқа бөлімдері туралы салыстырмалы 
кесте жасау.

Сабақты  талдау 1. Сұрақтарға нақты жауап берді.
2.Мысалмен жұмыс жасады, түйіндеме жасады.
3. Топтық жұмысқа барлық оқушылар белсенді қатысты.

Тәжірибелік сабақты бағалау 1.Сабақ барысында тапсырмаларды орындауда қызығушылық
болды.
2. Өздерін бағалау арқылы түсініктерін өздері мойындады.

Сабаққа өзгертулер енгізу Алдағы уақытта топтық жұмыстарды қорғау мен жұптық 
жұмыстар-дағы белсенділіктерін арттыруда жаңа әдістер 
ойластыру.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы. №43 Ж. Махамбетов атындағы 

қазақ орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі Серікбаева Роза

Қазақ тілі                        Сыныбы:4



Сабақтың тақырыбы:Осы шақ
Сабақтың мақсаты:
а/білімдік:шақтың түрлерін ажырата алуға,оны практикада қолдана білуге үйрету.
ә/дамытушылық:шығармашылық қабілеттерін дамыту,жаңа технологияларды пайдалана отырып, 
білім сапасын арттыру, сөздер арқылы сөз байлығын, сөйлеу дағдыларын жетілдіру.
б/тәрбиелік:сөйлеу мәдениетін әдеппен қолдану арқылы ізгілікке, ізеттілікке, ынтымақтастыққа 
баулып, жас ұрпақты адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: «Ойтолғау» ,сұрақ-жауап
Сабақтың типі: білім мен дағдыны іскерлікті қолдану
Көрнекілігі:интерактивті тақта, плакат, сөзжұмбақтар
                                             Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
Оқушыларды түгендеп. Назарларын сабаққа аудару
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру
ІІІ. Жаңа тақырыппен жұмыс
Интерактивті тақтадан   суреттерді көрсетіп,етістікке байланысты сөйлемдер құрату
 
  Оқушыларды топқа бөлу.   
 «Осы шақ»  «Өткен шақ»    «Келер шақ»        
«Кім жылдам?» ойыны 
                            «Осы шақ» тобына:
Ұйқысы келіп ...
Ұйықтап жатып ... көрді
Түйсінде кітабын жоғалтып алып, ...
Оған әкесі кітап ...
Таңертең орнынан  ...
Түсінде ... кітабы үстел үстінде жатыр екен ...  көріп көңілі жайнады.
«Өткен шақ» тобына                                                                   
               1.Тиянақты ойды білдіретін                                
               2.Тоқтамай ағатын су                                            
               3.Кім?не? деген сұрақтарға жауап алатын         
               4.Бас киім                                                                                                                                              
              5.Ең жақын адамың                                            
              6.Мектеп мүлкің                                               
              7. Беті бор-бор қасқа                                                  
              8. Ата сөзі                                                                   
              9.  Алғыс сөзінің синонимі
 

«Келер шақ» тобына
1.Ұзын құлақты,есепке шорқақ не?
 2.Ұйқышыл,маймақ не?    
3.Шақса қауіпті бірақ адамға пайдалы не?
4.Өзіңе дос,құшағы кең кім?                                                                                                                              
5.Адамға адал,қасқырға қатал не?
 6.Өзі ала,өзі биік не?
 7.Өзі терең,өзі тұзды ала не?
      8.Өзі талды,өзі қорған не?
Оқулықпен жұмыс

15. жаттығу.
    Өлеңді түсініп оқы. Өлеңді көшіріп жазып, осы шақтағы етістіктердің астын сыз.
     Анау қырда жастар тұр,
     Алға қарай бастап тұр.
     Оян дағы тез жүр деп,
     Дамыл таппай қақсап тұр.
     
   2-жаттығу. Мына сөздерден сөйлем құрастыр.



Жиналып жатыр,жақындап тұр,тазалап жүр.

                 1-тапсырма
Етістіктің шақтарына байланысты сөздер ойлап айтыңдар.
«Осы шақ» тобына             «Өткен шақ» тобына          «Келер шақ» тобына
  Жүр                                          жүрді                                     жүресің
  Тұр                                           тұрды                                    тұрасың
Кел                                           келді                                      келесің
Оқып жатыр                                        оқыды                                    оқисың
Жазып отыр                                           жазды                                     жазасың
2-тапсырма
Жапырақ сөзіндегі дыбыстарды пайдаланып, зат есім,сын есім, етістік сөздер құрастырыңдар.
«Осы шақ» табына                 «Өткен шақ» тобына          «Келер шақ» тобына
    Зат есім                                     Сын есім                                 Етістік  
қар                                                     ақ                                         жап
парақ                                                 қара                                      қыр
жар                                                   жарық                                    қара
арық                                                 арық
жақ
ара
апа
қыр
жыр
қап   
3-жаттығу
Жұмбақты оқып,шешуін тап.Осы шақ етістіктерінің астын сыз
Шеңбердің үш тағамын, 
Қара көлдің табанын
Қызыл сиыр жалап тұр
Қара сиыр қарап тұр.

     Сергіту сәті
Оң қолымда бес саусақ,
Сол қолымда бес саусақ.
Беске бесті қосқанда
Болады екен он саусақ.
Жаза-жаза сауағым
Әлсіреді шаршады.
Оңға, солға бұрамыз,
Сосын қайта жазамыз.

3-тапсырма
Төмендегі сөздерді жіктеп жазыңдар. 
Осы шақ» табына                 «Өткен шақ» тобына          «Келер шақ» тобына
            Футболшы                               суретші                                    құрылысшы
   

   4-жаттығу Етістіктерді осы шақ етістіктеріне  айналдырып, сөйлемдерді көшіріп жаз.
          
     Баян мен Нұргүл қысқы табиғаттың суретін салды.Оқушылар мұғаліммен бірге музейдің барлық 
бөлмесін аралады.Әжесі немересіне арнап жылы шұлық тоқыды.Айгүл журналдың әр бетін мұқият 
оқыды.Асланның әкесі оқушылардың өнерін бейнетаспаға  түсірді.Әсет ауылға барды.

   VI.Сабақты қортындылау 
      
     Ой қозғау «Біліміңді көрсет»



3. Етістік дегеніміз не?
4. Етістіктің шақтарын ата.
5. Осы шақ дегеніміз не?
6. Келер шақ дегеніміз не?
7. Өткен шақ дегеніміз не?
8. Оқы сөзін үш жақта жіктеп айт.

      VII.Үйге тапсырма беру,бағалау:
       Осы шаққа    байланысты 5 сөйлем құрап жазып келу

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«БАСТАУЫШ СЫНЫПТА «ҮӘЖ» педагогикалық 

технологиясының ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ»

Абишева Лиза Инаятқызы. Қызылорда қаласы. 
№ 173 Әлия Молдағұлова атындағы орта мектеп

Оқытудың  «Үшөлшемді  әдістемелік  жүйе  (ҮӘЖ)»  педагогикалық  технологиясының  басқа
педагогикалық  технологиялардан  айрықша  ерекшелігі  –  әдістемелік  жүйенің  барлық
компоненттерінің  (мақсат,  мазмұн,  әдіс-тәсілдер,  формасы  мен  құралдарының)  үшөлшемділігінде.
Оның мәні: әдістемелік жүйенің әр компонентінің үш деңгейде бір-бірімен иерархиялық байланыста
болуында.  Соның  ішінде  бірінші  кезекте,  үш  меңгеру  деңгейлерінің  мақсаттары  бірінен-бірі
туындайды және біртіндеп жететін аралық нәтижелері  болжамды түрде (белгілі  бір балл санымен
өлшенетіндей  етіліп)  нақты  қойылады.  әрбір  деңгейдің  мақсаттарына  сәйкес,  бірін-бірі
толықтыратын,  тереңдететін  және  күрделендіріп  отыратын  деңгейлік  тест  тапсырмалар  тізбегі
іріктеледі. 

ҮӘЖ технологиясын оқыту үдерісінде қолдану барысында:
а)  зерттеушілік  әдіс  арқылы  өз  бетімен  білім  алуға  дағдыланады;  
ә) міндетті түрде әр тақырып бойынша бағаланады. 

Ол үшін сабақтың соңында бірін-бірі толықтырып, тереңдетіліп, күрделеніп отыратын үш деңгейлік
тест тапсырмалары орындалады.  Орындау  барысында  оқушы  қабілетіне  қарай,  оған  сәйкес  балл
жинайды. Бірінші деңгейдің барлық тапсырмалары дұрыс орындалса 5 балл, екінші деңгей үшін 4
балл, үшінші деңгей үшін 3 балл қосылып, барлығы 12 балл жинаса, оның білім, біліктілік деңгейі
«берік» деп бағаланады және ол дәстүрлі  оқытудағы «бестік» бағасына сәйкес келеді.  Мұндай әр
оқушымен әр пәннің тақырыбы бойынша кері байланысты міндетті түрде жүргізіліп, тиісті бағасын
қою  –  оқытудың  «үшөлшемді  әдістемелік  жүйесі»  технологиясының  айрықша  белгісі  мен  басқа
технологиялардан артықшылығы болып табылады. 
Нәтижесінде әр оқушы барлық пәннен: 
- екіліксіз оқуға кепілдік алады;
- оқушының бір бағытта болса да қабілеті ашылады (қабілетсіз бала болмайды!);
- дарынды бала жан-жақты дамуға мүмкіндік алады;
- рейтинг жүйесі бойынша «қосу» әдісімен балл жинау арқылы оқуға деген қызығушылығы артады.
Қазіргі  кезде  республикада  білім  беру  ісінің  жаңартуың  негізгі  ұстанымдары  ретінде
демократияландыру мен ізгілендіру ұстанымдары  анықталды. Олардың талабы бойынша оқытудың
басты мақсаты өздігінен білім алып дами алатын жеке тұлғаны қалыптастыру.
Оқушылардың әр деңгейдегі қызығушылығын қанағаттандыру алмаған жағдайда оқытуды даралау,
саралау қажет.  Әр деңгейден өткен сайын оқушы бойындағы мүмкіндіктермен қабілеттері  ашыла
түсіп,  меңгерген  білімі  мазмұны  жағынан  тереңдейді,  тапсырма  көлемі  мен  сапасы  жағынан
жоғарылай береді.
Осы принциптерге сүйене отырып деңгейлік тапсырма арқылы оқыту-сапалы білім берудің тиімді де
ұстамды  тәсілі  болмақ.  Білім  сапасы  жетілдірудегі  жетістіктер  деңгейліп-саралап  оқыту
технологиясында төмендегіндей жүйелі әрі үзілсіз дамытуды көздеген жұмыстар құрылымымен іске
асады.
 Жаңа тақырыпты өткен тақырыппен байланыстыра отырып ұғындыру әрекеті.
Жаңа тақырыпты игерудегі деңгейлік тапсырмалар түрлері.



Қиындық деңгейі әр түрлі тест тапсырмалары.
Өздік жұмыстар
Қатемен жұмыс
Көп деңгейлік бақылау жұмысы
Рейтинг, мониторинг арқылы білім деңгейін сараптау
Деңгейлік тапсырмаларды жүргізудегі негізгі мақсат:
баланың қабілетін ашу,
шығармашылығының шыңдау іздендіру,
пәнге қызығушылығын арттыру.
Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру қажет:
1.   Оқушылардың өздігінен білімін толықтыру, жетілдіру отырып, жаңа білім алуы
2.    Оқушылардың бір-бірімен білім алмасуына дағдылануы
3.    Берілген білімді пысықтау
4.    Оқушы білімін тексеру, бақылау
5.    Шығармашылық қабілетін арттыру
6.    Байланыстыра сөйлеуге жағдай жасау
7.    Сөздік қорын байыту

Ұлттық  рухта  тәрбиелеу,  яғни  оқушыларды  халқымыздың  салт-дәстүрі  және  әдет-ғұрпы  мен
таныстыру
Міне осындай міндеттерді жүзеге асырар болсақ, онда осы технология арқылы:
Оқушыға пәндік ғылыми негіздерін меңгертуге болады
Халқымыздың салт-санасын, әдет-ғұрпын, ұлттық асыл мұрасы, рухани азығы болар бай тілі, ұлттық
шешендік билермен баба даналығын үйретуге мүмкіндік туады.
Ертеден келе жатқан шешен де дана, баба тіліміздің бал бұлағымен сусындаттырып, сөздік қорларын
молайтып, тілі байлығын игеруге де болады
Оқушылардың ауызша және жазбаша тіл мәденитін арттырып баланы еркін сөйлетуге, жазбаша ойын
жүйелі жеткізуге дағдыландырады.
Деңгейлік тапсырмалардың мақсаты оқушыларға жеңілден қиынға,  қарапайымнан күрделіге  қарай
сатылы  түрде  орындалатын  жұмыстар  жүйесін  ұсына  отырып  оқушыны  ізденушілікке,
шығармашылыққа баулу. Менің осы технологияны өз тәжірибеме еңгізудегі басты мақсатым сынып
оқушыларын «қабілетті» және «қабілетсіз» деп жасанды түрде әртүрлі топтарға бөлуді болдырмау.
Осы  арқылы  деңгейлік  және  дербес  оқыту  принциптерімен  қатар  барлық  оқушыға  қатысты,
ізгілендіру принциптерінде сақталады.
Деңгейлік тапсырмаларға төмендегідей талаптар қойылады:
Оқушылық деңгейдегі тапсырмалар
а) жаттап алуға лайықты болуы керек
ә) жаңа тақырыпта меңгерілген білімінің өңін өзгертпей қайталап, пысқтауына мүмкіндік беруіне тиіс
б) тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті және өмірмен байланысты болуы керек
2. Алгоритмдік деңгейдегі тапсырмалар
Өтіп  кеткен  материалдырды  реттеуге  және  жүйелеуге  берілген  тапсырмалар.  Бұлар  өзгертілген
жағдайлардағы тапсырмаларды талдап, бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды орындау үшін
алғашқы алған білімдерін түрлендіріп пайдалану қажет.
Эвристикалық деңгейдегі тапсырмалар
Оқушылар  жаңа  тақырып  бойынша  меңгерген  алғашқы  қарапайым  білімдерін  жетілдіріп,
тереңдетумен қатар, ол тағы да жаңа білімді меңгеріп өзі үшін жаңалық ашуы тиіс.
Эврика-анализ-синтез салыстыру. Негізгісін анықтау, қорытындылау, ой жұмыстарын қажет етеді.
Шығармашылық деңгейдегі тапсырмалар
Оқушыға берілген тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндамалар дайындау. Қорытып айтқанда бұлар:
бірінші  деңгей  үшін  игерілген  материалды  пысықтаумен  қайталауға,  ережелер  мен  формулалар
жаттауға арналған.
Жоғарғы деңгейлер үшін- алған білімдерін өз бетімен тереңдетіп қортуға, жүйелеуге және тәжірибеде
қолдануға арналған тапсырмалар.
Өз тәжірибемде сынып оқушыларын 1-сыныптан бастап, бақылау жасай отырып, профессор Қараев
Жауынбайдың «Деңгейлік оқыту  технологиясын» таңдап алдым. Мұндағы мақсатым – өз бетімен
дами алатын, әр түрлі өмірдің қиындықтарына төзе білетін белсенді, білімді оқушы тәрбиелеу.
Бұл технология  біріншіден дамыта  оқыту идеясын жүзеге  асыруға   мүмкіндік  береді.  Өйткені  ол



оқушының ойлауын елестету мен еске сақтауын, ынтасын, белсенділігін, білім сапасының дамуына
көмектеседі.  Әр оқушының кемінде мемлекеттік деңгей алуына көмектеседі.
Бұның басты ерекшілігі – оқушыларға берілетін тапсырмалардың деңгейлерге бөлінуі және олардың
меңгерген  білім  мен  іскерліктеріне  қойылатын  талаптардың  деңгейленуі,  яғни,  материалды
меңгерудің төменгі жеткілікті шегін қамтитын міндетті дайындық.
Бұл деңгей – барлық оқушылардың шамасы жететін деңгей. Оқушылар бір сыныпта бір бағдарлама
бойынша білім ала отырып, қабілеттеріне, қызығушылығына сай деңгейді таңдауға мүмкіндік табады.
Біздің міндетіміз – оқушыға оның бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету екені
бәрімізге  мәлім.  Бұл  технологиямен  жұмыс  істегеніме  көп  уақыт  бола  қойған   жоқ.  Сынып
оқушыларының  арасынан  кімнің  қай  пәнге  қабілетті  екенін  байқай  бастадым.  Менің  ойымша,
баланың жас ерекшелігіне қарай деңгейлік тапсырмалар неғұрлым қызықты етіп құралса, соғұрлым
олар  оны  үлкен  қызығушылықпен  орындайды.  Деңгейлік  оқыту  технологиясы  оқушының  да,
мұғалімнің  де  шығармашылық  қызметін  дамытуға  бағытталған.  Осыған  байланысты  әр  пәндер
бойынша деңгейлік тапсырмалар беріп, оқушыларды қалыптастыра бастадым.
Деңгейлік  тапсырмалар  оқушының  өзін-өзі  сезінуіне  және  шығармашылықпен  айналасуына
жетелейді. Оқушылардың оқу материалын меңгерту үшін үш деңгейге бөлінеді:
1. Міндетті деңгей.            
2. Мүмкіндік деңгей.
3. Жоғарғы деңгей.
Мысалы:  12  жылдық  бағдарламамен  оқытатын  2-сыныптың  қазақ  тілі  пәніне   арналған
тапсырмаларды алатын болсақ:
Тапсырмалар деңгейлік оқыту технологиясы бойынша төрт деңгейде беріледі.
«Дыбыс және әріп» тақырыбы бойынша:
І деңгей.
1. Суреттегі заттардың атын жазып, әр сөздегі дыбыс және әріп санын анықта.
2. «Садақ» сөзінің ортаңғы дыбыстарын өзгерту арқылы бірнеше сөз шығарып жаз.
«Бала» сөзінің бірінші дыбысын өзгерту арқылы бірнеше сөз шығарып жаз.
Қандай қорытынды жасауға болады?
ІІ деңгей.
3.Берілген сөздерді дыбыс санына қарай топтап сәйкес түспен боя:
Жапырақ, алма, жеміс, күз, жел, жаңбыр, өрік, топырақ, қабық, қарбыз.
4. Дауысты дыбыс әріптерін жаз:
Дауыссыз дыбыс әріптерін жаз:
ІІІ деңгей. 
5. Керекті әріптерді қойып, дауысты дыбыстарды қызыл, дауыссыздарды көк түспен боя:
IV деңгей.
6.Төмендегі сөздерде у дауысты болса-қызыл, дауыссыз болса –көк түспен боя:
Уақыт, тауық, уық, сауысқан, жуан, белбеу, серуен, ауа, жусан, қауын.
Қорытынды жаса:
Деңгейлік оқыту технологиясының тиімділігі:
әр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады;
оқушыныың жеке қабілеті айқындалады;
іштей бір-бірінен қалмауға тырысады;
тапсырмалардың күрделену деңгейіне сәйкес оқушылардың ойлау қабілеті арта түседі;
әр бала өз деңгейіне, қабілетіне қарай бағаланады;
сынып оқушылары толық бағаланады;
бір ғана сабақта тапсырманың  бірнеше түрін орындайды;
жаңа буын оқулықтарындағы берілген тапсырмалар деңгейлік оқыту технологиясына сай берілген.
Жас ұрпақты оқыту және  тәрбиелеу барысында  деңгейлік  оқыту технологиясын  үнемі  қолданып
келемін.
Бірінші  деңгей  тапсырмалары  білімнің  минималдық  шегі,  ол  мемлекеттік  стандарт  талабына  сай
оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болады. 
Екінші деңгей кезеңіне көтерілгенде тапсырмалар күрделене түседі.
Үшінші деңгей тапсырмаларында оқушы талдау, жинақтау, салыстыру сияқты танымдық жұмыстар
жүргізеді.
Төртінші деңгей тапсырмалары – қабілетті, дарынды, ізденгіш талантты оқушыларға арналған саты.
Шығармашылық  деңгейдің  тапсырмасын  оқушы  бойында  қызығушылық  туу  үшін  оқушының  әр



алуан мүмкіндігін ескере отырып, түрлі тапсырмалар беремін. Сыныпта барлық балалардың ойлау
қабілеті бірдей емес.Сондықтан сабақ кезінде әрқайсының деңгейіне қарай жұмыстың түрін таңдап,
сол тақырыпты игеру көзделсе, өте пайдалы.
Мен  өз  тәжірибеме  осыларды  енгізіп,  жұмыс  жасап  келемін.  Менің  басты  мақсатым  –  сынып
оқушыларының ерекшілігін анықтау.
Осы технологияны оқу үрдісіне еңгізу барысында білім сапасының айтарлықтай артқаны байқалады.
Мысалы: 2 сыныпта қазақ тілінен оқу жылының 1-ші тоқсан аяғанды білім сапасы 51 пайызда болса,
2-ші тоқсанда ол 58 пайызға жетті. 3-ші тоқсанда 61 пайыз болса, 4-ші тоқсанда 64 пайызға жетті. Бұл
технологияны тәжерибеме еңгізгеніме бір-екі жыл ғана болғандықтан үлкен жетістіктерге жеттім деп
айта  алмаймын,  әйтседе  бұл  технологияны  жүйелі  әрі  үзілсіз  дамытып  отыратын  болсақ,  онда
деңгейлік тапсырмалар орындау негізінде оқытудың тиімділігін арттырып, оқушылардың түрлі, яғни
ойлау, есте сақтау, ізгілік, инабаттылық, дұрыс байланыстыру сөйлеу, шығармашылық жауапкершілік
ұлт-жандылық,  өзін-өзі  дамыту,  бағалау,  азаматтылық,  адамгершілік  қабілеттерін  дамыта  отырып,
ұлттық  рухани  санасын,  көркемдік-эстетикалық  биік  талғамын,  кітап  оқуға  деген  дамытуға
болатындығына көзім жетті.
1 сыныпта 5 оқушылық деңгейдегі бала.
2 сыныптың 1-ші жарты жылдығында 3 оқушы алгоритмдік деңгейге көтерілді.
2 сыныпта 7 оқушы алгоритмдік деңгейдегі оқушы 2-ші жарты жылдықта 2 оқушы эвристикалық
деңгейге көтерілді.
2 сыныптың 1-ші жарты жылдығында 3 оқушы алгоритмдік деңгейге көтерілді.
2 сыныпта 7 оқушы алгоритмдік деңгейдегі оқушы 2-ші жарты жылдықта 2 оқушы эвристикалық
деңгейге көтерілді.
Оқушыларға деңгейлеп тапсырма берген кезде мынандай нәтиже көрсетті:
Сыныптағы 18 оқушы 1-ші сыныпта 1-ші деңгейде 5 оқушы болса, 2-ші деңгейде 8 оқушы болды.
2-ші сыныпта сынып оқушыларының 18 пайызы эвристикалық шығармашылық деңгейге көтерілді.
Қорыта келгенде мынандай нәтиже шығады
Оқушы өз ойын еркін жеткізе білді
Өз қабілетіне сенім артады.
Басқа оқушының пікірін тыңдайды
Өз бетімен реферат әзірлейді
Деңгейлеп оқыту оқылатын ақпараттың азаюы емес, оқушыларға қойылатын талаптардың әр түрлілігі
арқылы  жүзеге  асырлады.  Бұл  технологияда  бірінші  оқушы  тұрады  және  оның  өз  бетімен  білім
алудағы белсенділігіне баса назар аударылады.
Деңгейлеп саралап оқыту технологиясың оқытуды ізгілендіру мен демократияландыру принциптері
жағдайында,  өздігінен  даму  бағдарын  анықтап  дамитын  және  өздігінен  дұрыс  шешім  қабылдай
алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, өзін-өзі тәрбиелеуші тұлға қалыптастыруға болатындығына кәміл
сенеміз

Қорыта  келгенде,  деңгейлік  тапсырмалармен  жұмыс  жасау  арқылы   оқушының  ақыл-ойы
дамиды, өзіндік дүниетанымы қалыптасады, әр алуан тапсырмалар оқушының сабаққа деген ынтасын
және жауапкершілігін арттырады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
«Бастауыш мектеп» журналы. 2003, № 3.
Г.Жадрина, «Деңгейлік тапсырмаларды орындату арқылы нәтижесіне жету әдістері», Алматы, 2000.
Ж.Кобдикова «Оқыту процесін технологияландыру», 2001.
«Қазақстан мектебі» журналы, 2003, № 1.
«Қазақстан мектебі» журналы, 2003, № 6. 
Қазақ тіліне арналған деңгейлік тапсырмалар 2-сынып, 2005.
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ  САБАҚ   ЖОСПАРЫ

Сабақ тақырыбы Ең кіші ортақ еселік  (ЕКОЕ)



Сілтеме А.Е.Әбілқасымова ,Т.П.Кучер, 
З.Ә. Жұмағұлова Математика. 5 
сынып. Алматы «Мектеп» 2009. 
[90-98-бет]; Математика. Оқыту 
әдістемесі. [42-43-бет]

Жалпы  мақсаты Ең кіші ортақ еселік ережесін 
білу,сандарды жіктей отырып,ең 
кіші орта  ортақ есел  еселікті 
таба білу және әртүрлі есептер  
шығаруда қолдана білу.

Оқу  нәтижелері Оқушылар берілген 
санның ең кіші ортақ 
еселігін табуды және 
әртүрлі есептер 
шығаруда қолдануды 
үйренеді.

Оқушылар тақырыпты өздері оқи отырып, мәнін 
ашады, салыстырмалы сипаттама бере отыру арқылы 
мақсатына жетеді. 

Түйінді идеялар    Оқушыларды сыни 
тұрғыдан ойлай 
білуге,өз ойын ашық 
айтуға, топпен  жұмыс 
жасауға баулу

Ең кіші ортақ еселік. (ЕКОЕ).
Балалар,жаңа тақырыпты бастамас бұрын 4 және 6 
сандарының еселіктерін жазып,мына кестені 
толтырайық.

ЕКОЕ (4;6)=12                                                                  
Екі  натурал санның ең кіші ортақ  еселігі деп  осы
сандарға еселік болатын ең кіші натурал санды 
айтады. 
     Ең кіші ортақ  еселікті табу жолдары :                  
Бір және одан да көп  натурал сандардың ең кіші 
ортақ еселігін табу үшін:

- берілген натурал сандар жай 
көбейткіштерге жіктеледі;

- натурал сандардың бірінің жіктелуіне 
кіретін жай көбейткіштер тізіліп жазылады.,

- осы көбейткіштер  басқа натурал 
сандардың  жіктелуінен  алынбай қалған жай 
көбейткіштермен толықтырылады.

- Барлық алынған  көбейткіштердің  
көбейтіндісінің мәні  табылады.
Мысалы: ЕКОЕ(50;28)=22 =700                                
50=228= Бірі   екіншісіне бөлінетін   натурал 
сандардың  ең кіші ортақ еселігі  ол натурал 
сандардың  үлкеніне тең.                                               
ЕКОЕ(42;7)=42    ЕКОЕ(3;6;102)=102                             
Өзара жай сандардың  ең кіші ортақ еселігі сол  
сандардың көбейтіндісіне тең.                                 
Мысалы: ЕКОЕ(2;3)=6             ЕКОЕ(4;13)=52

Жаттығулар Топтық жұмыс, 
жұптық жұмыс, жеке 
жұмыс жүргізу . 
Оқушыларға  анық 
та ,нақты  мақсат 
қоюға  мүмкіндік  беру.

I.Ұйымдастыру.      Психологиялық сәт.                 
Оқушыларды сабаққа бағыттау. 2 мин                            
II.   Үй тапсырмасын тексеру.       3 мин                 
«Миға шабуыл»                                                               
а) Берілген сандардың ЕҮОБ деп қандай санды 
айтады?                                                                               
б) Өзара жай сандар деп қандай сандарды айтады?      
в) Құрама сандар деп қандай сандарды айтамыз?         
г) Жай сандар деп қандай сандарды айтамыз?               
д) Құрама санды жай көбейткіштерге қалай 
жіктейміз?                                                                          



е) 1 саны қандай сан?                                                        
III.  Жаңа тақырып.                                           
  1. Әр  топ өз ойларын сурет, сызба, жазу арқылы 
флипчартқа түсіріп, тақырыптың мәнін  жеткізіп, 
ашады.  6 минут беріледі.                                               
2.    Постер қорғау. 6 минут                                            
3.   Топтарға  тапсырмалар беру.                            
Жұптық жұмыс.  4 мин                                                  
І топ .№338,№341 есептер                                                
ІІ  топ. №341,№344  есептер                                             
ІІІ. топ.  № 342,№344  есептер                                         
ІҮ топ. №344,№346  есептер                                            
V топ. №340,№346    есептер                                           
4.Бағалау.  Есептерді шығарып болғаннан кейін 
топтағы 1-ші жұп пен 2-ші жұп    бір-бірінің есептерін
ауыстырып    тексереді. Дұрыс жауап А-4 форматты 
параққа жазылып топтарға таратылады. Жұп   бірін-
бірі бағалайды және өздерін  бағалайды.     2 мин        
IV.Сергіту сәті.   «Қара жорға »  биі     2 минут          
V.  Жеке жұмыс. Тест тапсырмалары.     6 мин         
1. Сандардың  ең кіші ортақ еселігін табыңдар.            
а)     84;72 және 126                                                           
А).126,  Б) 248;  В) 252; С) 504                                         
2.   15;  19  және  57                                                           
А).125,  Б) 285;  В) 255; С) 525                                         
3.   ЕКОЕ( 2;17;51)                                                        
А).128,  Б) 268;  В) 102; С) 786                                         
4.    ЕКОЕ( 12;22;32)                                                     
А).1056,  Б) 2484;  В) 2126; С) 1256                                 
5.  ЕКОЕ( 24;34;56)                                                      
А).2856,  Б) 2484;  В) 2126; С) 1256                               
6.ЕКОЕ( 224; 48)                                                                
А).1232,  Б) 684;  В) 672; С) 352                                       
Бағалау. 2 мин.   Есептерді шығарып болғаннан кейін
топтағы оқушылар  бір-бірінің есептерін   тексереді. 
Дұрыс жауап және балдық жүйеден  бағаға айналдыру
шкаласы  интербелсенді тақтада жазылып 
тұрады.Оқушылар  бір-бірін  бағалайды.    
    VI .   «Кім жылдам?»     2 мин                                   
Топ  аралық жарыс  тапсырмалары беріледі. 
Тапсырмалар үлестірмелі парақтарға жазылады.
   
 (сонда қай топ жаңа - тақырыпты қалай 
меңгергендігін білуге болады.)  Бағалау. 2 мин.    
Топтар бір-бірін бағалайды. Дұрыс жауап 
интербелсенді тақтада көрсетіледі.
VII.  Бекіту.  Сұрақ-жауап  5 мин                                  
1. Екі натурал санның  ең кіші ортақ еселігі 
дегеніміз не?                                                                      
2.  Өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігі деп 
нені айтады?                                                                     
3.  Екі немесе бірнеше натурал санның ең кіші 
ортақ еселігін қалай табуға болады?                           
4.  Салыстыр.   ЕКОЕ(42;7)  және  ЕКОЕ(3;6;102)    
5.  6 және 9 сандарының  еселіктерін  ата. (ауызша)
6 . 7 және 9 сандарының  еселіктерін  ата. (ауызша)
7.   а)ЕКОЕ (5;13) =65      б) ЕКОЕ(18;54) =54             



в) ЕКОЕ (12; 54) =108        Оқы  және ЕКОЕ  тап      
VIII. Бағалау.  «Рефлексия»      2 мин                         

Бірлескен 
жұмысқа  
негізделген  тәсіл

Топтық жұмыс, 
жұптық жұмыс, жеке 
жұмыс жүргізу . 
Оқушыларға  анық 
та ,нақты  мақсат 
қоюға  мүмкіндік  беру.

Топтар: «Ұландар», «Қырандар», «Үздіктер»,               
« Алғырлар », «Бірліктер»                                                
А,В,С  деңгейлі оқушыларға тапсырмалар:              
А. ЕКОЕ (15; 20;45)*ЕКОЕ (18;27,36)=180*108=19440
В.  ЕКОЕ  (16;29;58) = 464                                                
С.  ЕКОЕ (6; 21) =42         

Оқуға арналған  
тапсырма  
(қосымша)

Үй тапсырмасы: №347 есеп   1 мин.

Оқушыларға рефлексия парағын таратып беремін,  оқушылар толтырып береді. Жинап алып оқып, 
түсінбеген    оқушыға келесі сабақта назар аударып (фокусқа алып) , жеке жұмыс жасаймын.              
                                      Рефлексия
Оқушының аты жөні:                                                  Сыныбы  _                   _ 

- Бүгін мен сабақта білдім: _                                                                               _
- Мен үшін сабақта қызықты болды:________     _____      ______________
- Мен үшін сабақта қиын болғаны:_________    ____     _________________
- Мен бүгінгі сабақта үйрендім: ____________    _______________________
- Мен енді жасай аламын:__________________________________________
-  Мен  сабақты түсінгеннен кейінгі қалауым: ______  _             ____________
- Сабақ менің болашақ өміріме берді:________                            __________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов атындағы
қазақ орта мектебінің информатика пәні мұғалімі

Назарова Нұргүл Нұрқожақызы

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 
сыни тұрғыдан ойлау арқылы дамыту

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулін оқыту үдерісінде қаншалықты маңызы бар?
Әрине маңызы бар, себебі: сыни тұрғыдан ойланған оқушы өзіне берген жауабын дұрыс түсіндіре
алады және жауап беруге үйренеді. Соның нәтижесінде оқушының пәнді терең түсіну және қолдану
қабілеті дамиды.
Оқушыларды  оқыту  барысында  "сындарлы  оқыту"  бағдарламасындағы  сыни  тұрғыдан  ойлауға
үйрету негізінде жүргізілген сабақ өз  нәтижесіне тез әрі жеңіл түрде қол жеткізіледі. 
Бұл модульдің мақсаты әр- түрлі жастағы оқушыларға кез- келген іс- әрекетке сыни тұрғыдан қарау.
Оқушылар жұппен, топпен  бірігіп жұмыс жасауға дағдылану арқылы пәнге  деген қызығушылығы
артады,  тұлға бойында шыдамдылық, мейірімділік,  ұжымдық жауапкершілік,  бірігіп бір мәселені
шешу секілді қасиеттерді дамытады.Мысалы: белгілі бір тақырып бойынша әр оқушы өз ойын айта
біліп, топ мүшелері оған топтық көмек қарекетін жасайды.
Сыни  тұрғыдан  ойлау – Қазақстандағы  білім беруді дамыту  үшін  маңызды  болып  табылатын
қазіргі  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Бұл  модуль  оқушылардың  да, мұғалімдердің де  сыни
тұрғыдан   ойлауды  дамытуды  саналы  оймен  қабылдауын  көздейді.  Сыни  тұрғыдан   ойлау  –
бақылаудың,  тәжірибенің,  ойлау   мен  талқылаудың  нәтижесінде  алынған   ақпаратты   ойлауға,
бағалауға, талдауға және жинақтауға  бағытталған пәндік  шешім. Ол болашақта әрекет жасауға  негіз
бола алады. Сыни  тұрғыдан ойлау  көбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға,
ойлау  және  іс-әрекетімізге  жаңа  немесе   түрлендірілген   тәсілдерді  енгізуге  дайын  болуға,
ұйымдастырылған  қоғамдық   әрекеттерге  және  басқаларды   сыни   тұрғыдан   ойлауға   баулуды
білдіреді. 
Оқушыларды  сыни  тұрғыдан  ойландыра  алатындай  ашық  сұрақтар,  деңгейлік  тапсырмалар  және
оқушыны сыни тұрғыдан ойландыра отырып, оқуының қай деңгейде екендігін анықтауға болады. 
Мерсер сыныпта талқылауды дәлелдеудің  үш түрін анықтаған. Олар:
1.Әңгіме-дебат,оқушылар бәсекеге қабілетті,басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды.
2.Кумулятивтік  әңгіме,мұнда  оқушылар  бір-бірінің  үлесін  сынамайды  және  сындарлылыққа
негізделеді.  3.Зерттеушілік  әңгіме,ұсыныстар жайында күмән туып,қарсы дау айтылып,негізделген



дәлел  мен  сын  тұрғысынан  ойлайды  Осы  тұжырымдаманың  дәлелі  ретінде  "Бірге
ойлаймыз","Бірік,бөліс,ойлан",т.б  әдістері  арқылы  топтық  тапсырмалар,  постер  жасау  топ
мүшелерінің  арасында  қызу  пікірталастық  әңгіме  кеңінен  өрбігенін  байқауға  болады.  Мысалы:
«Постерге қалай түсіреміз?», «Дәлелдермен түсіре аламыз ба?»,« Критерий бойынша міндетті түрде
жазып  отыруымыз  керек»,  деген  сұрақтар  төңірегінде  сыни  тұрғыдан  ойлана  отырып,  өздерінің
ресурстарын біріктіруге талпыныс жасайды
Сыныптағы қарым - қатынасты зерттеуді көздеген еңбектер белгілі бір өзара әрекеттестік үлгілері
бірлескен  іс-әрекетке  тартылуымен  қатар,  жоғары  деңгейдегі  ойлау  қабілеттері  өрістеуіне  және
зияткерлік қырларының дамуына ықпалын тигізетіндігін, сынып оқушылары сыни тұрғыдан ойлана
алатынын, өзінің көшбасшылык қабілеттерін көрсете алады. 
Сыни тұрғыдан ойлауда бақылау мен тыңдау арқылы дәлелдер жинастыру және шешім қабылдау
үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытуды қарастырады. Сыни тұрғыдан
ойлаудың  дағдылары  бақылау,  талдау  қорытынды,  интерпретация.  Осы  дағдыларды  сабақтың
қорытынды бөлімінде көруге болады.
Эдвард де Боно ұсынған «Алты ойлау қалпағы». Бұл ойлау қалпақтарының мақсаты: әр түрлі ойлауды
қажет  ететін  сұрақтар,  проблемелар,  ситуациялар төңірегінде  ой қорыту,  өздерінің  ойларын сыни
тұрғыдан  ойлау  қабілеттерінен  табуды  қажет  ететін  негізгі  ерекшеліктердің  бірі  тәртіпті,яғни
тиянақты, нақты және жан-жақты бола білетіндігін байқадым, 
Сыни тұрғыдан ойлауда ең басты нәрсе-сұрақтың дұрыс қойылуы. Мінекей менің ең басты назарда
ұстағаным сұрақ қоюдағы басты мақсатым сұрақты дұрыс қоя білуді қадағалау, ұйымдастыру болды.
Мен  үшін  ең  тиімді  сабақ  ол-нәтижелі  сабақ.  Ал  сабақтың  нәтижесі  оқушылардың іс-әрекетінен
көрініс табады. 
Сыни  ойлау-оқушылардың  қай  нәрсеге  болса  да  терең  оймен  қарап,  салыстыра  талдау  жасап,
көзқарасын білдіру, өзіндік менін қалыптастыру.Жалпы айтатын болсақ сыни ойлау дегеніміз- баланы
ойлауға үйрету! Ойлау арқылы бала көп нәрсеге қол жеткізуі  мүмкін! Сыни ойлауға оқыту-жеңіл
міндет  емес.  Оны  белгілі  кезеңде  орындап,  кейін  ұмытып  кетуге  болмайды.  Сыни  ойлау,  бұл-
ағылшындық  көптеген  ғалымдардың  алдыңғы қатарлы идеялар  негізінде  құрылған  жоба.  Шығыс
данасы  Конфуции былай дейді:  «Маған айтсаң, ұмытып қалам, көрсетсең есімде қалады, ал өзім
істесем, үйреніп алам». Яғни, баланың ынтасын жетелеу қызығушылығын ояту арқылы оқыту, үйрету,
көрнекілікпен көрсету, оны өз беттерінше практикада қолдана білуі  қажет деген сөз. 

Пайдаланылған әдебиеттер

2 Мұғалімдерге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі)деңгей. Үшінші басылым (2012 ж) 



Сафура Ахметова 
№ 43 мектеп мұғалімі

Қызылорда қаласы

Қазақ  тілі 
Тақырыбы: Сөйлем түрлері, жасалу  жолдары.
Мақсаты: Сөйлемнің айтылу мақсатына және құрамына қарай  екіге бөлінетіндігін ұғындыру.
Білімділігі: Тұрлаусыз  мүшелердің  қатысына қарай жай сөйлемдердің біреше түрге  бөлінетіндігін 
аңғарту.
Тәрбиелігі: Ұжымдасып  еңбек етуге,  адамгершілікке, елжандылыққа  тәрбиелеу.
Типі: Жаңа  білімді меңгерту.
Түрі: Ізденіс сабағы.
Әдісі: Сұрақ –жауап, жаттығу, түсіндіру, баяндау.
Көрнекілігі: Интерактивті тақта, сөзжұмбақ, т.б.
1. Ұйымдастыру:
А) Сынып  оқушыларын түгендеу;  Ә) Оқушы  назарын  сабаққа аудару;
2. Үй тапсырмасын сұрау. І. «Сұрақ-жауап» кезеңі
1.Сөйлем дегеніміз не?   2.Сөйлемге тән белгілерді ата.
3.Интонация терминіне түсінік беру.  4.Айтылу мақсатына қарай сөйлем нешеге бөлінеді?
5.Сөйлемнің әр түріне бір-бірден мысал айтындар.

С

Ө

Й

Л

Е

М

1. Есім сөздердің  орнына сөз табы.                                                    
2. ...-сөздің патшасы,сөз сарасы.
3. Айтылу мақсатына орай бөлінетін сөйлем түрі.
4. Сөз бен сөйлемдерді  байланыстыратын сөз табы.
5. Етістіктің ерекше түрі.
6. Сөз бен сөздің  ілік септігі мен тәуелділік жалғауы арқылы байланысу түрі.
Сөйлемнің түріне қарай  ажырат:  1. Еңбек ер атандырады. Балалар далада ойнап жүр. Сен 
барамысың? Домбыра, бостандықты жырла. Далам неткен тамаша! Жиынға қанша адам келді? 
Жұмысқа жұмыла кірісіңдер.
2. Жаңа  сабақты түсіндіру
  1.Жақты,жақсыз                                 1.Салалас құрмалас
2.Жалаң,жайылма                             2.Сабақтас құрмалас
3.Толымды,толымсыз                       3.Аралас құрмалас
4.Атаулы 
Тапсырма 2. Жай сөйлемнің  түрлеріне  қарай  ажыратыңдар.
1.Көлдің биік  қабағы.  2.Төлеген бар ықыласымен беріле сөйледі.  3. Бізге уақытты ұту керек. 4. 
Арман  шиті мылтықпен киік атып әкелді. 5.Нұрмағанбет  көзге түсті. 6. Зор денелі адам уйге кірді. 7. 
Ауырып  жөтелді.
Тапсырма 3.  Жалаң сөйлемді жайылмаға айналдыр.
             1. Қартқожа сөйледі                                        ......................................................
             2. Оқушылар  дайындалды                             ......................................................
             3. Барлаушылар кеңесті                                 ......................................................
             4. Қар жауды                                                   ......................................................
             5. Ұлжан қарады                                              ......................................................



Тапсырма 4. «Талдау- табыс кілті» (синтаксистік, морфологиялық, фонетикалық талдау)
Батыс жақтан бет қаритын суық жел  соғып тұр.  (Асты сызылған сөзге  морфологиялық талдау жаса)
2. Астана  күн сайын көркеюде. (фонетикалық талдау жаса)
3. Кеше үйірмеге жазылмақ болып, оқушылар сарайына бардым. (Синтаксистік талдау)
Тапсырма 5. Сөйлемді аяқтау. 
Табиғаттың тілін білсең, ................................................
Торғайға келісімен, .......................................................
Айтқандарым жаққан соң, ...........................................
Екі бүктелген күйі, .........................................................
Зейнетке шыққанымен, ...............................................
Әдейі танытпайын деп, .................................................

Тапсырма 6. Семантикалық карта.
№ Түрлері 

Мысалдары 

Ыңғайласт
ық

қарсыл
ықты

Себеп-
салдар

Кез
екте

с

талға
улы

түсі
ндір
мелі

1 Тұманның қалыңдығы сонша – түк те 
көрінбейді.

2 Құнанбай Ұлжанның қасына отырды да, 
Мәкіштің жүзіне қарады.

3 Ол кісінің өзін кенші деуге болады, себебі 
тастардың тегін, түрін өте жақсы біледі.

4 Жау шегінді, бірақ Бауыржан оны білген жоқ.

5 Мына Әсетті қолымызға шығарып бер, не 
болмаса кепіл бол.

6 Клубта кейде кино болады, кейде лекция 
оқылады.

Тапсырма 7. Сөйлемнен аралас құрмалас сөйлемді тап.
Күн шығып, таң ата бастады,- Нұрлан әлі жоқ.
Ол газетті ашып, интернетке қараса да, әлгі оқиға туралы таба алмады.
Күн суытып, қар жауды да, ауа райы өзгеріп сала берді.
Тапсырма 8.
Салыстыр:
Салалас құрмалас Ортақ қасиеті Сабақтас құрмалас

V.  Үйге тапсырма:
Сөйлем түрлерін қайталау

VI. Қорытынды
VII. Бағалау



Ахметова Сафура Орынбекқызы
Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов атындағы

қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

                                             9-сынып   Қазақ тілі
Тақырыбы: Ғылыми стиль
Мақсаты: Оқушыларға ғылыми стильдің ерекшеліктерін меңгерту
Дамытушылық: оқушылардың ой-өрісін кеңейту, шығармашылық ізденісін арттыру
Тәрбиелігі: адамгершілікке тәрбиелеу.
Типі: аралас сабақ    Түрі: дәстүрлі сабақ
Әдісі: іздену, сұрақ - жауап, түсіндіру.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, кестелер, сызбалар
Сабақтың барысы:

2 Ұйымдастыру.
2 Үй тапсырмасын сұрау.

Жаңа сабақ:
2 Білу. Бүгін біз сабақта нені білуіміз керек?
2 Ғылыми стиль.
2 Ғылыми стиль ерекшелігі.
2 Ғылыми стильдің тілдік көрінісі.

«Ойлан тап»кезеңі
22 сұрақ. Стиль ұғымын қалай түсінесің?
22 сұрақ. Қазақ тіліндегі стильдің саны.
22 ұрақ. Ауызекі сөйлеу стилінің неше түрі бар?
22 сұрақ. Көркем  әдебиет стилі жөніндегі  өз пікірің.
22 сұрақ. Іс- қағаздар стилінің түрлерін ата.

2) Ойды дәл, нақты әрі  түсінікті етіп жеткізеді.  Заттар мен құбылыстардың  ерекшелігін  ашып, 
мәлімет береді. Ойды тұжырымды түрде хабарлауға тапсырады.

3)Ғылыми стильдің  тілдік ерекшелігі

Оқулықпен жұмыс    92- жаттығу
Термин сөздерді табу.
Сайсағыз сөздеріне фонетикалық талдау жаса.
Термин сөздер: эфир майы, иілік заттар, флавоноидтар,  терпендер, иссопин пигменттері.
 Бер: Сайсағыз
Шешуі: 80  = 3      +5     -дауыссыз дыбыстар
  -дауысты дыбыстар Б = 2 (С)+ 1 (й)+ ғ, з                    
1)Тіл қатысына қарай                                                 = 2   (С) қатаң+ 1   (й) үнді
      3     = 2    (а) жуан+ 1    (ы) жуан

0 жіңіщке
2)Жақ қатысына қарай
            3     = 2    (а) ашық
1 (ы) қысаң
3)Ерін мен езудің қатысына қарай
3     = 2    (а) езулік+ 1    (ы) езулік
                  0   еріндік
   96- жаттығу
Туынды сөздер: майлы
Майлы сөзіне сатылай кешенді талдау.
1. Туынды сөз.
2. Дара сөз.
3. Бір лексикалық, бір грамматикалық мағына бар.



4. Лексикалық мағынасы – заттың сынын білдіретін ұғым атауы.
5. Грамматикалық мағынасы – сын есім.
6. Сұрағы -  қандай?
7. Қатыстық сын есім.
Мәтіннің стилі – ғылыми стиль.
 Тапсырма 
Мына сөйлемдердің ғылымның қай  саласына  жататынын анықтаңдар.
22  Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын шылғауларды  жалғаулық   шылғаулар 
дейміз.
22 Тік бұрышты  параллелипипедтің көлемі оның үш өлшемінің  көбейтіндісіне тең болады.
22 Жеке адамдар қатынасқан сюжетті, оқиғалы,  әңгімелі өлең поэма делінеді.
22 Қасымхан – Қазақ Ордасының негізін салушы екі арыстың бірі- әз Жәнібек ханның баласы.

Ашық тест
- Ғылыми стиль                                       қолданылады.
- Публистикалық стиль жұртқа                                айтуда пайдаланылады.
- Іс – қағаздар стилінің мәтіні                          түрінде келеді.
- Көркем әдебиет стиліндегі сөздер                    түрінде беріледі.
- Ауызекі сөйлеу стилі                        құрылады
97- жаттығу .  Мәтіннен бір сөйлемге синтаксистік талдау жасалады
Перизат     жалма – жан   киініп   далаға    шықты
   Семантикалық карта
№ Стиль түрлері

Мысалдар

Ғыл
ыми 
стил
ь

Ресми
іс-
қағазд
ар 
стилі

Пуб
лици
стик
алық
стил
ь

Көрк
ем 
әдеб
иет 
стил
і

Ауызе
кі 
сөйлеу
стилі

1 «Қазақойл» компаниясы Атырау мұнай  өңдеу 
зауытының 85 пайыз акциясына ие болды.

2 Күн ұясыена қона теріскей қабақтан шұбатылып, 
қоңыраулатқан көш көрінді.

3 Қысым тек  температураға тәуелді болады.

4  Кімнің баласысың?
 Әбдірахманның.

5 29- бап
ҚР азаматтары денсаулығын сақтауға,  медициналық 
көмекті тегін алуға құқылы.

 
4.Үйге : «Сәулетті  Қазақстаным» ой толғау жазу.
    100- жаттығу.   Ғылыми стиль.

Қорытынды.
Бағалау.



Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов атындағы 
қазақ орта мектебінің информатика пәні мұғалімі

 Назарова Нұргүл Нұрқожақызы.

Қысқа мерзімді жоспар

Мұғалімнің
аты-жөні

Назарова Нургуль
№43Ж.Махамбетов 
атындағы қазақ орта 
мектебі

Сыныбы: 9 Уақыты:

Сабақ атауы
 Сызықтық 
программаларды құру.

Сілтеме
пән бағдарламасы, 
9сынып «информатика».

Жалпы мақсаты

1.Қарпайым 
программаларды 
қолданып,сызықтық 
программаларды құруды 
үйрету.
2.Операторларды дұрыс 
жазып, дұрыс  
қолдануын  үйрету.
3.Өздігінен жұмыс 
істеп,пікірлерін айта 
білуге үйрету.

Қажетті құралдар Интерактивті тақта, 
постер,презентация, 
кітап, журналдар.

Күтілетін нәтиже Қарапайым 
программаларды 
қолданып,сызықтық 
программаларды құруды 
үйренді.
Операторларды дұрыс 
жазып, дұрыс  қолдана 
білуді  үйренді.Өздігінен 
жұмыс істеп,пікірлерін 
айта білуді үйренді.

Негізгіидеялар

мәліметтерді сипаттау 
бөлімін,сол мәліметтерді 
пайдаланып, әр түрлі іс - 
әрекеттерді 
(операцияларды, 
амалдарды) атқару 
бөлімдерін үйрету.

Тапсырмалар
Программа құру, 
деңгейлік тапсырмалар, 
тест

Сабақ бойынша
мұғалім

жазбалары

Уақыт
ы

Мұғалім іс-әрекеті Оқушы іс-әрекеті

3минут І.Ұйымдастыру кезеңі

Бағалау парағы  топтарға 
таратылады.

Жұмыс төмендегідей жоспармен 



жүреді.

Өздерінің есімдері жазылған 
парақшалардың артында топтары 
көрсетілген сол бойынша топқа 
бөлу  
І  топқа енгізу операторы
ІІ  топқа шығару операторы

Топқа бөлінеді  

3минут

2 минут

ІІ. Үй тапсырмасы

«Терминмен болжау» әдісі арқылы 

жұптық жұмыс.

Операторлардың қызметі айтылады,

оқушылар қызметші сөздерді 
жазады.

1. Айнымалыларды сипаттайтын 
программаның бөлігі?(Var)
2. Программа қандай қызметші 
сөзден басталады ?(Program)
3. Қай қызметші сөзден кейін нүкте 
қойылады?(End)
4.Программаның басы қандай 
қызметші сөзден басталады? (Begin)
5. Енгізу операторының жазылуы? 
(Readln)
6. Шығару операторының жазылуы?
(Writeln)

Бағалау: дискрептор арқылы

 Оқушылар үй тапсырмасын
еске    

          түсіріп жауап береді

Оқушыларды бағалау 

6 минут

3минут
3 минут
3 минут

   2 
минут

2 минут

6 минут

ІІІ Жаңа сабақ 
Сөзжұмбақ шешу арқылы
тақырыптың  мазмұнын ашу

Тақырып толығымен ашылып 
тақтадан көрсетіледі.
Сызықтық программа 

Бүгінгі тақырыпты 
оқушылар өздері тауып 
тұжырымдайды.

Жеке жұмыс
Жұптық жұмыс
Топтық жұмыс
«Ойлан, бірік, бөліс» әдісі арқылы
 топтар оқулықпен жұмыс жасап 
берілген 15- суреттің блок- 
схемасын түсіндіреді.

Бағалау: түзетулерді орындау 
арқылы 
I – II топты
II – I топты

«Сергіту сәті»

Топтарда түзетулерді 
орындау
арқылы бағаланады.
(8стратегия)

Барлығы орындайды



Қорытынды.
Үйге тапсырма

     2 
минут

     5 
минут

 Жеке жұмыс
«Деңгейлік тапсырма»
Компьютермен жұмыс
Есеп: 
Кез-келген екі санның қосындысын 
есептейтін программа құру.
Кез-келген екі санның көбейтіндісін
табуға
программа құру.
Кез-келген екі санның бөліндісін 
табуға
программа құру.

Бағалау:

Активод құрылғыларын 
пайдаланып 
Қорытынды тест алу

Бүгінгі сабақтан 
түсінгендерін бір-біріне айту
арқылы программа құрады.

Өзін-өзі бағалау (5стратегия)

3минут Кері байланыс.
Не білдім    Не үйрендім    Не 
білгім келеді

Алдарына берілген параққа
бүгінгі сабақ туралы кері 
байланысжазады

2минут Сабақты қорыту, бағаларды 
хабарлау
Операторларды жіктеп үйрену.

«ҚҰРТ – ҚАЗАҚТЫҢ БРЕНДІ»

Бағыты:  Экология
Орындаған: Қызылорда қаласы № 43 мектептің 3«Ә» сынып 

оқушысы Ділдабекова Жұлдыз

Ғылыми  жетекші: № 43 мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Садықова  Ажар  Сейтсұлтанқызы

Ғылыми  кеңесші: Ерекешова Зеріп
№ 43 мектеп директорының ғылыми әдістемелік 

жұмыс жөніндегі  орынбасары

П І К І Р
Бұл жоба қазақ халқының байырғы тағамы – құрттың пайдасын зерттеуге арналған.Құрт – сүттен
жасалған ұлттық тағам. Құрт – сөзінің мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны
береді. Бұл тағам ақуыздарға өте бай, адам денсаулығына өте пайдалы.
Жобада  құртты  Қазақстанның ұлттық бренді  ретінде  әлемдік  нарыққа  шығаруға  болатынын атап
көрсеткен. Сүтті соншалық қасиеттеудің басты себебі – ол тіршілік арқауы, одан неше алуан құнарлы
тағамдар  әзірлеп,  дастарқан  молшылығын жасаған.  Одан  қымыз,  шұбат,  айран,  қатық,  сары май,
ірімшік, құрт, сүзбе, қаймақ сияқты ішетін, жейтін, сусындайтын алуан түрлі тағам әзірлейді.Сүт төрт
түлік малдың аттарына қарай бие сүті, түйе сүті, қой – ешкі сүті, сиыр сүті делінеді.Қазақ халқы асты
өте жоғары бағалаған әрі қастерлей білген. Жұлдыз  өзінің зерттеу жұмысында құрттың жасалу жолы
мен мен пайдасына көңіл бөлген. Құртты жасаудың  жолдарын көрсете білген.

Зерттеу жұмысының жаңалығы:



-Құртты жасаудың  жолдарын көрсете білген;
-ғаламтор материалдарын тиімді пайдаланған;
Бастауыш сынып оқушысы Ділдабекова Жұлдыздың осындай ізденісіне қуана отырып, сәттілік 
тілеймін. Бұл жұмыс болашақ көлемді зерттеулердің бастамасы болады деп есептеймін.
  
         № 43 мектеп директорының орынбасары:   Ерекешова З

Т Ү Й І Н
Зерттеудің мақсаты: Қазақ халқының байырғы тағамы – құрттың пайдасын анықтау арқылы маңызын
көрсету.  Қазақтың  байырғы  тағамы  құртты  ұлттық  бренд  ретінде  әлемдік  нарыққа  шығару
қажеттілігін  түсіндіру.
Болжам:  Құрттың   жасалу   жолдарын,  оның  түрлерін,  адам  ағзасына  тигізетін  пайдасы  туралы
айтылған.
Зерттеу   әдістері: Жұмыста  негізінен  ғылыми  теориялық  талдаумен  бірге   салыстыру,  сипаттау
әдістері қолданылған.
Зерттеу  жаңалықтары мен өзіндік дәрежесі:  Құрт туралы жан-жақты  зерттеген.  Құрттың жасалу
жолдарын көрсеткен.
Жұмыс  нәтижесі: Бұл тақырып болашақтағы зерттеулердің бастамасы бола алады.
Қорытынды:Құрттың  адам  ағзасына  өте  қажет  екендігі  дәлелденген.
Қосымша:Зерттеу жұмысына қатысты слайд материалдары берілген.

КІРІСПЕ
«Ағы бардың бағы бар» Халық  даналығынан

Ұлттық тағамдардың ішінде ежелгі және көпшілікке ортақ тағамның бірі – ақ екені белгілі.  Сүтті
соншалық қасиеттеудің басты себебі – ол тіршілік арқауы, одан неше алуан құнарлы тағамдар әзірлеп,
дастарқан молшылығын жасаған. Одан қымыз, шұбат, айран, қатық, сары май, ірімшік, құрт, сүзбе,
қаймақ  сияқты  ішетін,  жейтін,  сусындайтын  алуан  түрлі  тағам  әзірлейді.Сүт  төрт  түлік  малдың
аттарына қарай бие сүті, түйе сүті, қой – ешкі сүті, сиыр сүті делінеді.
Қазақ  халқы асты өте  жоғары бағалаған  әрі  қастерлей  білген.  Ел-жұрт  жадында  мәңгі  жатталып
қалған  «Ас  –  адамның  арқауы»  деген  қағида  осындай  терең  ұғымның  қалтқысыз  түсінігі  болып
қалыптасқан. Халқымыз адам өмірінде тамақтың орнын тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен
де жоғары қойған. Бұған «астан үлкен емессің» немесе «арпа, бидай ас екен, алмыс, күміс тас екен»,
«асты  қорлама  құстырар»  деген  сес,  ескертпелер  мен  мақал-мәтелдер  де  куә  бола  алады.  Қалай
айтылса да, қай заманда айтса да халық асты құрметтеу мен бағалаудың жолын да, жөн-жосығын да,
оны дәмді етіп әзірлеудің көзін, кезін, ретін таба білген. Ел мен елді татуластыру да, жақсылар мен
жайсандарды  құрметтеу  де,  өздерінің  мырзалық,  мәрттік  үлгілі,  өнегелі  қасиеттері  мен
артықшылықтарын  білдіру  де,  ел  дәулеті  мен  қарым-қабілетін,  түсінігін  танытуды  да,  қазақ  кең
дастарқан арқылы яғни ас, қонақасы арқылы көрсеткен. Осы жолда тұшымды сөз айтып, дәмді тағам
берумен бірге оның таза, бүтін ыдыстарына дейін ерекше назарда болған. Сырттан келген кісілер де
елді осы қонақасы берудің жолы мен жөні арқылы сынап, бағасын берген. Демек ұлт мәдениетінде
тамақ, дәм татыру – экономикалық, дипломатиялық және тәлім-тәрбиелік қызмет атқарған. Бұл істе
әрине, қазақ халқының қонақжайлық дәстүрі шетелерде ерте заманнан-ақ аңыз болып тараған. Қазақ
қонақасы беруде қонақ таңдауды, басқа ұлт, дін өкілдері деп бөлуді де білмеген, төрге шығарып ашық
қабақ танытқан, достық көңілін көрсеткен. Шаршағандарына, мұқтаждарына ат, ас, көлік сыйлай да
білген.
Қазақтардың сүттен жасайтын ұлттық тағамдарының түріне сан жетпейді» – деп жазған ертедегі бір
зерттеуші. Демек, оның барлық түрлері мен аттарын түгел айтып беру қиын. Сүт тағамдарының осы
заманға  дейін  жеткен  және  көпшілікке  таныс  негізгі  түрлерінің  бірі  туралы  айтқым  келеді.
Қазақ  халқының сүттен  жасалған  ұлттық тағам  ретінде  кеңінен  қолданатын тағамының өте  көне
түрінің бірі -құрт.
Құртты ежелгі замандарда қалыптасып, дамып, бүгінгі күндерге дейін өз қасиетін жоғалтпай, жақсы
сақталған  ұлттық  тағам  ретінде  пайдаланып  келеміз.  Халқымыздың  бүгінгі  күні  бізге  жеткен
құртының түрі  көп.  Құрт күнделікті  өмірде тағамның бір түрі  ретінде,  немесе басқа тағамдардың
дәмін келтіру үшін қолданылатын тағам десек те болады. Құрт өз деңгейінде қолданысқа түскен жоқ.
Міне,  сол себепті құрттың құрамына және оның адам организміне тигізетін пайдасына баса назар
аудара отырып, деректер жинақтап, зерттеу жұмысын жүргізіп жүрмін. Мен зерттеу барысында жазда



ауылға барып апалар мен әжелерден әр аймақтарда жасалатын құрт түрі мен құрамы туралы деректер
жинадым. Сонымен қатар сыныптағы оқушылар арасында да сауалнамалар жүргіздім. Сауалнаманың
нәтижесінде құрттың пайдасы мен жасау әдістерін анықтадым. 
Құрт туралы мектеп оқушыларының толығырақ мағлұмат алуына көмегімді тигізсем деген оймен осы
жобаны ұсынып отырмын.
Қазақ халқы асты үш түрге бөледі. Олар ақ (сүт тағамдары), қызыл (ет тағамдары) және көк (жеміс
тағамдары).
Мал және онан алынатын өнімдер қазақтың басты байлық қоры. Соның ішінде ұлт тағамдарының
негізгі көзі болып табылатын сүттің орны бір бөлек. Сүт тағамдарын халық бір сөзбен ақ деп атайды.
Осы ақтан бірнеше жүздеген, мыңдаған жылдар бойы халық аса бай тәжірибе жинақтай жүре одан
жүзден  астам  тамақ  түрлері  мен  дайындау  әдістерін  жасаған.  Және  олардың  көптеген  қызықты
атаулары мен орны және алуан түрлі ерекше жасау, пісіру жолдары тағы бар. Сөйтіп бір сүттен сұйық,
қою, қоймалжың, ащы, тұщы, жұмсақ, қатты, ұнтақ тағамдар жасап шығарған. Олардың көпшілігі
қазіргі  кезде  қазақ  дастарқанынан  сирек  көрінетін  жеңсік  ас  қатарына  жатады.
Сүт-  химиялық құрамы жағынан  тамаша  тағам.  Сүтті  пайдаланып әр  түрлі  тағамдар  дайындауға
болады. Айран ұйытып, ірімшік, құрт кептіруден бастап, ботқа пісіруге дейін осы бір керемет өнім
пайдаланылады. Ал сүт қосып дайындалған тағам өте дәмді болады. Оның үстіне сүт өнімдерінің
дәрулік қасиеті бар. Олар емдеу, алдын алу, диеталық тағам ретінде де қолданылып жүр.

Жобаның негізгі мақсаты:
Қазақ халқының байырғы тағамы – құрттың пайдасын анықтау арқылы маңызын көрсету. Қазақтың
байырғы  тағамы  құртты  ұлттық  бренд  ретінде  әлемдік  нарыққа  шығару  қажеттілігін   түсіндіру.
Жобаның міндеттері:

2 Қазақтың ұлттық тағамы – құртпен танысу;
2 Құрттың қазақ өмірінде алатын орнын көрсету;
2 Құрттың адам денсаулығына пайдасын көрсету. Мәселе: Құрттың адам денсаулығына пайдасы

бар екенін зерттеу.
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Зерттелетін зат: Құрттың тіршілікке қажетті құндылығын зерттеу.

Зерттеу  жұмысының өзектілігі:Аталған  еңбектердің  маңыздылығына  баға  бере  отырып,  ұлттық
құндылықты  сақтап  қалу  жолдарын  көрсету.

ІІ. НЕГІЗГІ  БӨЛІМ
2.1. Құрт - адам денсаулығына қажетті құндылық.

        Іші-бауырымыз құрысып-тырысып, көзіміз қарауытқанда, дәруменіміз азайып кетті деп 
шығамыз. Ондайда банан, киви, апельсин жеу керек деп ақыл айтатындар да табылады.
        Осы біздің атам қазақ апельсин көрмей өсті ғой, олар неге құлап, талып қалмаған деп 
таңғаламыз. Сөйтсек, олардың ішкен-жегені нағыз дәрумендердің көзі екен.Көкорай шалғынды 
жалпағынан басып жайылған сиырдың сүті, түйенің шұбаты мен жылқының қымызы – дәруменнің, 
күш-қуаттың көзі осылар екен. Дүкендерде сатылатын сырды қазақшалап сыртына “ірімшік” деп 
жазып қояды. Бірақ сырдың дәмі қазақтың қозы қарын қосып қайнатқан ірімшігінің садағасына да 
татымайтынын, әсіресе, ауыл қазағы жақсы біледі. Әңгіме оның дәмінде ғана емес. Ғылыми зеттеулер
көрсеткендей, сиырдың сүтінің құрамында, 100 грамға шаққандағы ақуыздың мөлшері 22,85-34,52% 
болса, қазақ ірімшігіндегі ақуыздың мөлшері 40-42% екен. Сыр құрамында көміртегі ары кетсе 
4,52%-тен аспайды, ал ірімшікте ол 10,93% болады. Адам ағзасындағы сүйек ұлпаларының мықты 
болуы үшін ең қажет элемент фосфор болса, дәстүрлі әдіспен жасалған ірімшік құрамында фосфор 
0,51%, ал кальций 2,3% мөлшерінде кездеседі екен. Ал қуаттылығына келсек, 100 грамм сыр 268,8-
401,38 қуат берсе, 100 грамм ірімшік 408,4 қуат береді. Құртымыз да химиялық құрамы мен 
калориясы жағынан қала дүкендеріндегі сүзбені (творог) он орап алады. Сүзбеде ақуыз мөлшері 14,5-
18,6% болса, қазақ құрты ақуызға өте бай – 52,6%. Ал 100 грам сүзбе 87-227-ге дейін қуат берсе, 
құрттан 370,1 қуат алуға болады.



       Құрт – сүттен жасалған ұлттық тағам. Құрт – сөзінің мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүт 
деген мағынаны береді. Пісіліп майы алынған айранды қайнатып кенеп дорбада сүзіп алып тұздап 
өреде кептіріп сақтайтын тағам түрі. Жасалу тәсілдеріне қарай құрт сықпа құрт, ақ құрт, қара құрт, 
майлы құрт деген түрлерге бөлінеді.Қазақ ырымы бойынша кеппеген құртты жеуге, алуға болмайды. 
Егер өреден құрт алып жесе, жауын жауады деген ырым бар. Сабада жиналып пісілген іркітті майы 
алынғаннан кейін түбіне май жаққан үлкен қазанға құйып қайната береді. Құрт қайнап жатқан кезде 
оның түбі күйіп кетпес үшін арнаулы құрт былғауышпен (басында кырғыш темірі болады) әлсін-әлсін
қазанның түбін, ернеуін қырып араластырып отырады. Әбден қойылған құртты қапқа құйып керегеге 
асып қояды, сонда оның қалған суы тағы да ағып, құрғайды. Бұдан кейін қолмен бөлшектеп, тақшаға, 
шиге, колмен сықпалап өреге жайып кептіреді. Көгермей, кызбай біртегіс кебу үшін өреде жатқан 
кезде оны бірнеше рет аударыстырады. Осындан әдіспен кайнатып, кептіріп алған құрт жыл бойына, 
кейде 2—3 жылға дейін сақтала береді. Кұрт күшті ас, ол әр түрлі тамаққа қосылады. Құрт– малдың 
сүтінен дайындалатын ұзақ уақыт сақтауға арналған тағам. Сабаға сүтті жинап, сүт ашығаннан кейін 
піседі, сүт іркітке айланып, майы бетіне қалқып шығады. Майын бөлек алып тұздап қарынға салады 
да, іркітті қазанға суы сарқылғанша қайнатады. Құрт қайнап жатқан кезде қазанның түбін, ернеуін 
қырып, әлсін-әлсін араластырып отырады. Құрт қайнап, әбден қойылған соң қапқа құйып, керегенің 
басына немесе ашаға іліп, сары суын ағызады. Құрт капта бір тәулік тұрған соң, суы әбден сарқылып, 
құрғайды. Бұдан кейін құртты қаптан алып, сықпалап бөліп, шиге, тақтаға қолмен сықпалап өреге 
жайып кептіреді. Содан кейін құртты кептіру үшін әр түрлі формаға келтіреді.Оның негізі түрлері – 
күлше, жарма, сықпа және шүңірмек. Күлшені жасағанда құртты кесектеу етіп (уысқа сиярлықтай) 
домалақтайды. Одан соң оң қолдың бас бармағы мен төрт саусағының арасына қысып бүйірін 
жұқартып, дөнгелек формаға келтіреді. Күлше ұзақ уақыт сақтау үшін жасалады. Кейде күлшенің 
бүйірін тесіп моншақ сияқты жіпке тізіп, керегенің басына,өренің ашасына іліп кептіреді. Оны көп 
кептіру керек, әйтпесе іші көгеріп кетеді. Сықпаны жасағанда құртты шағындап қана алып,төрт 
саусақтың бүгуіне салып сығып жасайды. Шүйірмектің мөлшері сықпаның жартысындай ғана 
болады. Шүйірмек жасағанда құртты екі саусақты бүгуіне салып, екінші жағын басқа қолдың 
бармағымен батыра қысады. Бұл тез кебеді.
       Құрттың қай түрі болсада өреге кептіріледі. Күлше мен жарманы қысты күні жеу үшін, ал,сықпа 
мен шүйірмекті жазды күні, күзде шайға салу үшін дайындайды. Қайнатқан құрттың өзі екі түрлі 
болады: бірі –ақ құрт. Ол көп ашымаған және пісуін жеткізіп, майдан әбден арылған іркіттен 
қайнатылады. Кейде аздап тұз қосып, кептіреді. Ол көбіне жазда, күзде желінеді. Екінші- қара құрт. 
Ашуы жеткен іркіттің пісуін қандырмай, майын жартылай алады немесе алмай қайнатады. Құрттың 
осы түрі қыста езіп, дәмді құрт көже даярлайды. Езілгеннен қалған қиыршық құрт малта деп аталады.
Астауға салып қолмен езуге немесе қойдың бас сүйегімен (азу тістерімен) үгуге болады.Құртты 
ыстық суға, сорпаға езеді. Езген құртты сол күйінде ішуге де, сорпаға не көжеге қосып ішуге де 
болады. Құрт аса қуатты әрі жағымды тағам. Сүзбе құрт сары суынан арылған қатықтан 
дайындалады.[5]
2.2. Құрттан істелетін немесе құрт қосылатын тағамдардың кейбір түрлері
Ж а с қ ұ р т.Сүзбеде тұрған құртты сары маймен жентектеп бастырма ретінде шаймен бірге 
дастарқанға қояды. Әсіресе кепкен құртқа, бауырсаққа тісі өтпейтін қарттар үшін өте кенеулі ас 
саналады. Ертеректе жас құртты мипалауға, құйрық-бауырға қосқан.
Құрттың сарысуын сүт қосып қайнатып, ірімшік жасайды, ауырған малға ішкізеді, әйелдер бас 
жуады, сондай-ақ одан тері илеу үшін малма жасайды.
К ө б і к . Қайнап жатқан кұрттың қалқып алған беті. Майлы, кенеулі ас ретінде жас балаларға, 
қарттарға калқып беру салт болған. Бұрын құрт қайнатқан үйден көбік жалаймыз деп, ауыл балалары 
келіп жиналатын әдет те болған.
Ыстық құрт. Қайнап жатқан құртты алып, май қосып сапырып ішетін кенеулі ас. Өкпе ауруына, суық
тиіп ауырған сырқаттарға ем саналған.
Сықпа құрт. Мұның кайнатқан  құрттан айырмашылығы сол ашыған айран қапқа кұйып сүзіледі де 
тұздалып, әр түрлі үлгімен бөлшектеліп тақшаға кептіріледі. Сықпа құрт та бастырма ретінде 
пайдаланылған. Мұндай кұрт жайған әйел ауыл балаларына арнап дөңгелек жасап, жіпке тізіп 
мойындарына іліп қуанту салты болған.
М а л т а. Езілген құрттың таусыншақ түйіршіктері, ол әрі жұмсақ, әрі сүйкімді ас саналады. Ұзақ 
сапарларда ауызға салып суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі қорек болған.
Езген құрт. Сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе сұйық күйінде ішу үшін 
кепкен құрт астауға салып ұнталады, келіге түйіледі немесе қол тиірменге тартылады. Езген құрт — 
ұлттық тамақтардың ең бір сүйкімдісі және кенеулісі.



А қ м а л т а. Езген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам болып 
саналады, оны сол сұйық түрінде ішеді.
Ұнтақ құрт. Арнайы түйіп ұсатқан немесе қап түбінен жинап алған үгінді. Оны сүттің піскен 
қаймағына былғап жейді.
Қ ұ р т - м а й. Сары майға батырып табақ жасайтын кепкен сықпа жалпақ құрт. Оны асығыс кезде 
дәм таттыру үшін немесе жеңіл-желпі түстік ретінде дастарқанға қояды. Кейде құрт, ірімшік, май 
тағамдарының қосындылары да құрт-май деп аталады.[1]

Қазақстанның ұлттық бренді – құрт.

      Ұлттық брендті құру – Қазақстанның өзекті мәселесі. Мәдениет, тарих қайраткерлері және бизнес-
құрылым өкілдері де осы мәселе бойынша ізденісте. Ұсыныстар өте көп. Біреулер ұлттық бренд 
домбыра, қобыз сияқты музыкалық аспаптар десе, екіншілері қымыз және шұбат сусындары деп 
санайды, ал үшіншілері киіз үйді жақтайды. Келешекте Қазақстанның атын шығаратын не екені 
белгісіз. Таңдау қиын, ұлттың сәні – кешке киетін сәнді киім емес. Мен қазақтың байырғы тағамы-
құртты әлемдік нарыққа шығару керек деп санаймын. Оның мың жылдық тарихы бар, және бүгін 
құрттың дайындалу рәсімі ұмытылған жоқ. Қазір ұлттық бренді ойлап табу мәселесі туралы айтсақ, 
назарымызды неге құртқа аудармасқа?! Бір кездері құрт көшпенділерді ұзақ жорықтарда және 
соғыстарда аштықтан құтқарған. Бұл азық өте ұзақ сақталады, ал ол кезде тоңазытқыштар болмаған. 
Мен әжем жасаған құртты жеп өстім.
Менің әжемнің бірінші ойлап шығарған құрты үшбұрышты болды және әр бұрышы үш жүзді 
білдірген. Осы бұрыштарда қазақтардың негізгі игілігі – киіз үй, қойлар, жылқылар, түйелер. 
Сонымен қатар, сыйлы қою түрінде де әзірленген. Бұл Қазақстанға келген әр шет ел азаматына өте 
жақсы сыйлық.
Басқа шет елде демалыста болып, сол елден естелік және жейтін сыйлық әкелу – бұрынғы туристік 
дәстүр. Түркиядан біз әлемге әйгілі пахлавасын, Үнді елінен шайларын әкелеміз. Әр елде достарына 
сый ретінде әкелуге болатын, ерекше тағамдары бар. Ал, Қазақстан не ұсына алады? Тек базарда 
сатылатын құрттан басқа ештеңе жоқ.
Құртты өндірудің үш бағыты болса деймін. Бірінші «сыйға тартылатын құрт». Бұл құрт шоколодпен 
қапталған және жаңғақ қосылған.
Екінші бағыт – етті құрт (жылқы, қой, сиыр еттері). Бұл құрт байырғы ата-бабаларының әдісі 
бойынша жасалады. Үшіншісі – балыққұрт. Осы құрт балықтың әр түрінен жасалып, балық мүсінінде
болады.
                  2.4. Сиыр сүтінен дайындалатын құртты жасау әдісі:
1. Сүтті ыдысқа құйып ашытып ұйытасыз (айран түрінде).
2.Ашыған айранды матадан тігілген қалтаға (дорбаға) құйып, іліп қоясыз.
3.Сарысуынан арылған сүзбені арнаулы ыдысқа құйып, қайнатасыз.
4.Құрт кайнап жатқан кезде оның түбі күйіп кетпес үшін, әлсін-әлсін қазанның түбін араластырып 
отырасыз.
5.Әбден қоюланған құртты матадан тігілген қалтаға (дорбаға), іліп коясыз, сонда оның қалдығы тағы 
да ағып, құрғайды.
6.Қоюланған құрттың құрамын өз қалауыңызша толықтыруыңызға болады. 7.Құрамына мөлшерлеп 
тұз, бал, қант (шекер), жеміс-жидек тосабын қосу қажет.
8.Дайын болған қоспаны қолмен бөлшектеп, сықпалап тақтаға жайып кептіресіз.[5]

Осылардың  бәрін  әжем  айтты. Мен  әжемді  өте  жақсы  көремін.

ҚОРЫТЫНДЫ
Құрт – адам денсаулығына қажетті құндылық екеніне көз жеткіздім. Бұл тағамның емдік, тұрмыстық 
пайдасы бар.
Қазіргі заманда жастардың көбі осы тағамды, оның денсаулыққа пайдалы екенін білмейді. Өз 
сыныптастарымнан құрт туралы не білетіндерін сұрастырғанда, біреуі де білмей шықты. Ана  тілі 
сабағында сыныптастарымды жобаммен таныстырдым. Оларға құрттың өте маңызды тағам екенін 
түсіндіре алдым деп ойлаймын. Өз отбасым да, құрбыларым да осыған көз жеткізді.
Менің ойымша, құрт Отанымыздың ұлттық бренді мәртебесіне лайық. Құртымыз әлем нарығына 
шығып қана, өз еліміздің балалары осы тағамның пайдасын көре алады деп ойлаймын. Себебі, қазір 
құртты тек қазақ халқы біледі, ал егер осы тағам ұлттық бренд болса, оны тек шетелдер ғана емес, өз 



еліміздің барлық тұрғыны дәмін татып, бағалайды.
Қорыта айтқанда, қазақтың ұлттық тағамы – құрт адам денсаулығына қажетті тағам. Біз, 
Қазақстанның балалары, осы құнды тағамның жойылуына жол бермеуіміз керек. Оның  жойылып  
кетпеуіне  үлкендер  көмектесуі керек  деп  ойлаймын. Құртты мемлекет басшылары патенттеп алуы 
керек дегім келеді,

Менің  ұсынысым:
– Ол үшін құртты жетілдіру бойынша зауыттар жүйесін ашу қажет  деп  ойлаймын.
-Құртты ұлттық  бренд  ретінде  дүние  жүзіне  таратса;
-Құртқа  қосымша  сәбіз, қызылша  сияқты  көкөністерді  қосуды  ұсынамын.
-Құртқа мемлекеттік патент берілсе. 
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Ғылыми  жетекші: №43 мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Садықова  Ажар  Сейтсұлтанқызы

К І Р І С П Е
Әркімді заман сүйремек,

Заманды қай жан билемек.
Заманға жаман күйлемек,

Заманы оны илемек.
Абай Құнанбайұлы

Алғашқы  адам  сөйлеуді, отпен  пайдалануды  үйрене (саналы  өмір  сүре) бастаған  кезде, қазіргідей
сан  есімдер  (бір, екі, үш, ...)  болған  жоқ. Бір  топ (мысалы, екі)  нәрсені  санарда, ол – екі саусағын,
не  екі шыбықты  шошайтып көз  алдына  ұстап  тұрып, немесе  оларды  саналатын   нәрселерге
бірме-бір  қойып,  зат  арқылы  санады. Бұл  кезде  адам  өзі білетін  осы  екі  санның өзін, затсыз
санауға   болмайды   деп   білді.  Саналатын   нәрсе   екеуден   артық   болса,  мысалы,  қолындағы
саусақтарын, аспандағы  жұлдыздарды, бір  сөзбен  «көп» деп  атады.
Қазақ  баланың  саусақтарын  бүгіп  ойнатып, санауға  даярлап  отырған:

Бас  бармақ,
Балалы үйрек,
Ортан  терек,

Шылдыр  шүмек,
Кішкене  бөбек.



2. НЕГІЗГІ   БӨЛІМ
2.1. Салыстырып  санау,  сан аттарының  пайда  болуы. Ауызекі  санау.
Алғашқы  адам айналасындағы  заттардың  өзгермейтін  кейбір  қасиеттері бар  екенін, мысалы, 
адамның  көзі  мен  қолының  екеу  болатынын, ал, тас, ағаш  сияқтызаттардың  қатты  болатындығын 
байқап,  екі  ағашты  көрсе қол (не қол сияқты) деп, қатты  затты  кездестірсе тас  сияқты  «тастай» 
деп  салыстыра  сөйлеп  ұғынысқан.  Қазақтың  қазір де  бір  қатты  нәрсені  (мысалы, құртты)  
«тастай» деп  салыстыра сөйлейтін  сөзі, сол  ертеден  адамның  затты, табиғат  құбылысын дәл 
сипаттауға  сөз  қоры да, мәдениеті де жеткіліксіз  болған  кезден  және  зат  арқылы  ойлап  
ұғынысуға  бейім  болған  кезінен  сақталып  келіп, әдетке  айналған  сөз  болу  керек. [3]
Екі  нәрсені  көзбен, бес  нәрсені  бір  қолдың  саусақтарымен т.с.с. салыстыра  жүріп, адам  өз  
мүшелерінің  атымен  санды да  атайтын  болды. Мысалы, орыс  халқында  бес  саны  сүйемге  
(«пядь») ұйөас  сөзбен  «пять»  болып, үнділерді екі  саны  көзге  ұйқас сөзбен  аталады, ал  Ява  
аралындағы малайялықтар  бес  санын  «қол» деп  атайды. Адамның бір  қолында  бес, екі  қолында  
он  саусақ  болуының  жалпы  санау  процесінің  даму  тарихындағы  ролі  күшті  болды.
Дерексіз  санаудың  осындай  қиындығын  оңайлатпақ  болып, қазақтар  баласына  былай деп  
үйретеді:
Бір  дегенім  білеу,                           Алты  дегенім  асық,
Екі  дегенім  егеу,                             Жеті  дегенім  желке,
Үш  дегенім  үскі,                            Сегіз  дегенім  серке,
Төрт  дегенім  төсек,                        Тоғыз  дегенім  торқа,
Бес  дегенім  бесік,                      Он  дегенім  оймақ,
                                                      Ол  бір  - қара  жұмбақ.

Мұнда  қазақ  сан  мен  соған  сәйкес  тұрған  заттың ( «бір»  мен  «білеудің»,  «екі»  мен  
«егеудің» т.б.)  аттары  арасындағы  ұйқастықты  пайдаланып, санды  ұмытсаң,  затты  есіңе  ал,  «бір 
дегенім білеу»  деп  барып,  баланы  затқа  сүйенбей  санауға  үйретпек  болады. Ал  ақырғы: «Он  
бір-қара  жұмбақ» деген  жол:  онан  арғы  санау- ол  өз  алдына  бөлек  тұрған (қара мал-ірі мал  деген
сияқты)  ірі  жұмбақ, санау  тәртібі  де  өзгеше  дегенді  аңғартады. [7]

2.2. Адамның  сандарды  алғашқы  жазу  тәсілдері
Қазір  адамның  күнделікті  тұрмыста  қолданатын  сөздері  сонша  көп  болса да  олар  

бірнеше  әріп  арқылы  жазып  шығамыз.
 «Барлық  санды  аз  таңбалармен  кескіндеп, оларға  түрін  былай  қойғанда, орындарына  

қарай  мән беру  мәселесі,-дейді   француздың  атақты  математигі Лапласс,- қазір  сондайлық оңай,  
сондықтан  оның  тамашалығын  бағалау да  қиын,  бірақ  оның  оңайлықпен  табылмағанын  грек  
оқымысты-ларының  ұлы  данышпандары  Архимед  пен  Аполлонийден  жасырын  қалып  
қойғанынан  анық  көруге  болады». [3]

2.3. Сандарды  жазудың  алғашқы  нышаны
Ертедегі  адам  өзінің  күнделікті  өмірінде  түрлі  нәрселерді  санау  және  өлшеу  

әрекеттерінен  шыққан  сандарды  ұмытпау  үшін  және  керек  болған  кезінде  қайтадан  пайдалана  
алатындай  болу  үшін  оларды  түрліше  белгілеп  қоятын  болды.  Мұндай  белгілер  көлденең, тік  
сызықшалар  не  нүктелер  түрінде,  әуелі  оңай  жазылатын  құмның  не  сазды  жердің  бетіне  
сызылды, бірақ  олар  тез  өшіп  қала  берді. Сондықтан  санды  сонша  тас не  шыбықша  санап,  
сақтап  қою  арқылы да  белгілейтін  болды.  Тастар  мен  шыбықшаларды  жоғалтпай  сақтау да  
қиын  болып,  енді  санды  не  ағашқа  кертіп, не  тас  бетіне  тырнап  немесе  кейінірек  жіпке  
түйіндер  жасап  белгіледі. Сандарды  бұлайша  белгілеу  ешбір  білім  керек  етпейтін  қарапайым  
тәсіл  болғандықтан, халықтар  арасында  ол  қазір де  қолданы- лады, адам  бір  нәрсені  ұмытпау  
үшін  қол  орамалының  шетін  түйіп  қояды. [7]

Үлкен  сандарды  сызықшалармен  белгілеп  жату, белгіленген  санды  оқу  өте  қолайсыз  
және  көп  уақыт  алатын  болды да, адам  санды  ауызша  санағандағыдай, екі-екіден, бес-бестен, он-
онннан  топтап  алып  белгілеуді, не  оның  жалпы  көрінісінің  суретін   салу  арқылы  белгілеуді 
(пиктографиялық   жазуды)  шығарды.

Ертеде  адам  суреттермен  тек  сандарды  ғана  емес, өзінің  әрбір  әрекетін де  көрсеткен. 
Сондықтан  оның  жалпы  қолданатын  әртүрлі  суреттерінің  біртіндеп  көбейіп, оның  есесіне  
олардың  формалары (салыну  жолдары)  оңайлай  берген.  Сөйтіп, біртіндеп  санды  осындай  
оңайлатылған  суреттер  арқылы  кескіндеп  жазу ( иероглифтік  жазу) пайда  болды. [3]



2.4. Қасиетті сандар.
Нөл таңбасы басқа  сандарға  елеулі  өзгерістер  әкеліп,  санау,  есептеу,  сату  және  уақытты белгілеп
берді.[5]
0 саны.  Бұл сан абсалюттік символы. Шексіздік белгісі және жаратылмаған әлемнің саны болып 
табылады. Бұл барлық заттардың бастамасы. Графикалық жоба бойынша сақина немесе дөңгелек 
ретінде белгіленеді.
1-саны:   Қандай да бір құбылыстың, тіршіліктің, әлем жаратылысының бастауын білдіреді. 1 саны 
шыршамен теңестіріледі. Баяу болса да басқалардан биік, көркем болып өсіп, ұзақ жыл сақталып, кез 
келгеннің көзіне жоғарыдан, алыстан-ақ ілінеді. Бір санын қазақ халқының ұғымында Алла жалғыз, 
Алладан басқа тәңір жоқ. Қай тілде болсын бірлік сөзінің түпкі түбірі саналады. Адам өмірін 
басқаратын, әр пенде ұмтылатын сан болып есептеледі. [6]
2-саны: 
Қосылу, толықтыру символы. Жақсы мен жаман, ер мен әйел, күн мен түн, ақ пен қара. Екі санына 
қазақ халқының көзқарасы міне осындай болып келеді.
Өсу мен дамудың белгісі. Бамбук ағашына теңеледі. өсу жылдамдығы өте тез, қолданылу мүмкіндігі 
өте кең.
3-саны-Қазақ халқынан өзге де ұлттарда үш саны қасиетті болып саналған. Бір мен екінің 
қосындысы ретінде қандай да бір істің бастамасын да, жалғасын да білдіреді. Қытайларды үш саны 
біраз құбылыстың символикасы болып табылады. Жарықтың үш көзі – Жұлдыз, Күн, Ай. Үш бастау –
Аспан, Жер, Адам. Отбасының үш элементі – еркек, әйел, ұрпақ. Үш саны қытайлардың түсінігінде 
Марс арқылы басқарылады және жалынға теңеледі.

Үш саны өткеннің, осы шақтың, келешектің символы.[5]
2.6. Жеті, тоғыз, төрт, он екі, қырық сандарына байланысты ырымдар. 

Қазақ халқында жеті,  тоғыз,  он екі,  қырық сандары қасиетті,  киелі  сандар деп есептелген.  Оның
себебі  орта  ғасыр  алхимиктері  мен  астролоктарының  жеті  күнге,  жеті  жұлдыз  атын  беруі,  жеті
металдың  (алтын,  күміс,темір,сынап,  қалайы,мыс,қорғасын)  пайда  болған  күні  деп  жексенбі,
дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі күндеріне ат беру. Бұл күндердің ішінде әр күнге арнайы
ырымдар жасауы (мысалы, жолға сәрсенбі – сәтті күні шығуы немесе тойды сәрсенбі күні жасауы,
жұма ауыр күн деп есептеп жолға шықпай, құдайы садаққа, мешітке намазға баруы). Өлген адамды
жұма күні жерлемеу, өлген адамдардың жетісін беріп, жеті шелпек пісіріп еске түсіруі, баланың ер
жетуін  жаспен  мөлшереп,  “жетіге  келгенше  жерден  таяқ  жерсің”,  “жеті  қабатжер  асты”  деуі  т.б.
“Тоғыз ай, тоғыз күн бала көтеру”, “тоғыз қабат торқа қию” т.б.[1]
Байырғы қазақ  күнтізбесі  бойынша (оның негізгі  ертедегі  араб  күнтізбесінде  жатыр)  он  екі  айға
арнайы жәндіктер мен хайуанаттар атын беру (тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, қой, мешін,
тауық, ит, доңыз) олар 12 қазына деп атап өту, “оң екі мүше сау болсын”, “он екіде бір нұсқасы жоқ”,
“он екі баулы өзбек, тоғыз баулы түркімен” немесе лиро эпос жырларында кездесетін 
                      “Он екі айдың жартысы жаз болады,
                             Жаз белгісі үйрек пен қаз болады”
                                                          (“Қозы Көрпеш – Баян сұлу”)
деген сөз тіркестері он екі санын ерекше қасиет түтудың белгісі.
Тоғыз-құмалақ өткен ғасырларда қазақ даласындағы ең кең тараған ойын болатын.[4]

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы
Көп ғасырлы  мәдениеттің  тіршілігі топырақта тыныстап жатса, тарихи өткені шырынмен 
қоректенсе, сонда ғана ұлттық жаңғырту орын алады»-дей келіп, «Әрбір мемлекеттің өркениеттілігін 
оның мәдени мұраға деген көзқарасына қарай танып-бағамдауға болады. Демек, Қазақстанның 
мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатына екі түрлі міндет жүктелді: бірі: - өзіндік этникалық 
мәдениетті дамыту мен қолдауға бағытталған шаралар кешенін нығайту, екінші жағы – төл  
мәдениетті оңтайлы өрістете отырып, жалпы адамзат мәдениетіне ену үшін тиімді жағдай жасау. 
Математика ғылым саласында сан ұғымы ерекше орын алатыны белгілі. Санның шұғу тарихы, әрбір
тоғыз, жеті, үш, бір сандары қазақ халқында ерекше қасиетті ұғым екенін білдік. Санамызға киелі
сандар бар екенін жеке қалыптастыру. Сандар ерекшелігі, қасиеті шығу тарихын толық зерттедім деп
есептемеймін. Әлі де сандардың  ашылмаған құпия сыры, жұмбақ қасиеті бар деп ұғамын. Келешек
ұрпаққа қазақ халқы үшін киелі жеті, тоғыз, үш сандарының құпиясын жеткізу.
Біздің  ұсынысымыз: Сандар  ұғымының  құпиясын  ашқан  ұлы  ғалымдар  еңбегін  өзім  сияқты
жеткіншек ұрпақтардың оқып – үйренуін насихаттаймыз.    
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРДІҢ БІРІ:

 “ДИАЛОГ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ”

Маншарипова Ақжан Телеуқызы
Қызылорда облысы. Жалағаш ауданы №123 Т.Жүргенов атындағы

 орта мектептің математика пәні мұғалімі
   

 Аңдатпа
Бұл жұмыста білім берудегі жаңа тәсілдердің бірі диалог арқылы оқытуды  сабақта тиімді пайдалану
жолдары көрсетілген.  
 Жұмыста алдымен диалог арқылы оқытудың оқушының білімінің артуына көп көмегін тигізетіні
туралы айтылып, сол айтылғандардың айғағы ретінде сабақта диалогтік оқытудың қалай жүргендігі
айқын көрсетілген. Әр сабақта сұрақтардың қалай қойылғандығы талданып, сабақтағы сұрақ қоюдың
үлгілерін пайдалану жолдарын айтылған.  
Мұғалім өз кәсіби қызметін талдай келе, оны одан әрі жақсарту туралы пікірін де айтып кеткен.

Аннотация
В этой работе показан один из новых практичных методов в образовании, используемых на уроке –
диалог. 
В работе сначала говорится о большой пользе диалога для повышения знаний ученика, и вследствие
сказанного показано, как проходило диалоговое обучение на уроках. Говорится также в работе, как
обсуждалась постановка вопросов на каждом уроке, а также пути применения постановки вопросов
на уроках.
Учитель,  обсуждая  свою  профессиональную  деятельность,  выражает  мнение  о  дальнейшем  ее
улучшении.

Annotation
As one of the new technology in teaching the effective way of teaching students  at the lesson with the lesson
with the help of dialogue is said on this work.
Dialogue  help  students  to  arise  their  knowledge  and  that’s   why  working  with  a  dialogue  is  defeated
mentioned on this work. At each lesson the kind of questions are selected  and examples of how to ask
questions is explained. 
Having discussed her professional activity the teacher expresses her opinion of further improvement of this
method.

Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім (Strong, Ward & Grant,
2011).  
Бүгінгі таңда тұрған негізгі мәселе – жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Жеке тұлға дегеніміз – қоғам
мақсатына  сай,  ойлау-сөйлеу  қабілетінің  нәтижесінде  саналы  әрекет,  қарым-қатынас  жасайтын,
рухани,  зерделілік  мінез-құлық  ерекшеліктерімен  дараланатын  адам.  Олай  болса,  жеке  тұлғаны
дамыту ұшін оқытудың жаңа әдістерімен оқытып, тәрбиелеуіміз керек. [1]
Білімнің  жаңа  үлгісі  өзіне  сәйкес  жаңа  мұғалімдерді  талап етеді.  Ол мұғалім шығармашылықпен
қызметтің  барлық  келеңді-келеңсіз  жақтарын  зерттеп-меңгеруге  ынталы,  өзінің  пәнін  жетік
меңгерген,  кез-келген педагогикалық жағдайда өзінің білімділігін,  парасаттылығын, ақылдылығын,
мәдениеттілігі,  іскерлігі,  шеберлігі  арқасында  шеше  алатын,  педагогикалық  үрдістің  нәтижесін
жақсартуға ұмтылған мұғалім болу керек. [2]
Сабақта мұғалімнің өзінің не біліп, не істейтіні маңызды-ақ, бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің не
біліп, не істейтіні одан да маңыздырақ. Нағыз ұстаз, міне, осынысымен бағаланады. (Цицерон) 
Әрбір мұғалімнің алдына қойған мақсаты – оқушылардың  алған білімінің терең  болуы және алған
білімінің  оқушы есінде  сақталуы.  Білім  оқушының есінде  сақталуы үшін оқушы осы білімді  өзі



қалыптастыруы қажет, яғни мұғалім  сабақта оқушыға осындай жағдай тудыруы қажет. 
Оқушылардың көбірек білетін басқа адамдармен, әрине, бұл рөлдерде сыныптастары мен мұғалімдері
болуы мүмкін, диалог жүргізу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру жеңіл болмақ. 
Диалог негізінде білім беру мен білім алушылардың өзара сұхбаттасуы және мұғалім мен оқушы
арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеуі  мен дамытуына көмектесетін амал
екенін меңзейді. [3]
Мұғалімнің жетекші сұрақтары арқылы сабақ барысында талқылауға түскен тапсырмалар, оқушы мен
оқушы арасындағы зерттеушілік әңгімелер оқушы есінде  ұзағырақ сақталады және олар қойылған
қалың сұрақтарға жауап беру арқылы сыни тұрғыдан ойлайтын тұлға болып қалыптасады. 
 Осы мақсатта мен өзімнің сабақтарымда диалог арқылы оқытуды пайдалануға тырыстым. 
Менің оқушыларым алғашқы өтілген “Санды өрнектер. Әріпті өрнектер” тақырыбындағы сабағымда
сұрақтарға тек бір сөзбен ғана жауап бергісі келді және өздерінің ойын жеткізе алмады. Сұрақ тек
«Бастама-жауап-кейінгі  әрекетпен» ғана  шектеліп  қалды:  Бастама:     Мұғалім:  Әріпті  өрнек деп
қандай өрнекті айтады?
Жауап:       Сымбат: Құрамында әріптері  бар өрнекті
Кейінгі әрекет:   Мұғалім: Жақсы! 
Осының нәтижесінде сабақта диалог өз дәрежесінде көрініс таба қойған жоқ. 
Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ
берудің  тиімді  құралына  айналады  және  де  оқушылардың  білім  алуына  қолдау  көрсетіп,  оны
жақсарта және кеңейте алады. 
Осы кездескен қиындықтарды жою үшін оқушыларға сабақ барысында берілген тапсырмалардың,
сұрақтардың  сипатына біршама өзгерістер енгіздім. 
Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізуі үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі:
төмен дәрежелі және жоғары дәрежелі сұрақтар кең қолданылады деген пікір бар. Кей кездері төмен
дәрежелі  сұрақтарды «жабық»  немесе  «дұрыс  емес»  сұрақтар  деп  те  атайды.  Олар  жаттап  алуға
бағытталған және де оған берілген жауап («дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп) бағаланады. Ал жоғары
дәрежелі сұрақтар қойылғанда, оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, қайта құруға,
кеңейтуге, бағалауға және талдауға тиіс болады. [3]
 Сыныпта өтілген келесі сабақтарымда сабақтың әр кезеңіне сәйкес сұрақтарды нақтырақ қоюға назар
аудардым. 
“Натурал  санның  еселігі”  тақырыбындағы  сабағымның  «Тұсаукесер»  кезеңінде  тапсырманы
баяндаған әр оқушыға қосымша  сұрақтар беруге тырыстым. Мысалы,
Мұғалім: Берілген натурал санның ең кіші еселігі қандай сан?
Айзат: Еселіктерінің ең кішісі 
Мұғалім: Ал, санның еселіктерін қалай табамыз?
Айзат: Осы санды 1-ге, сосын 2-ге, сосын 3-ке және ары қарай солай көбейте береміз 
Мұғалім: Сонда берілген санның ең кіші еселігі қандай сан болады?
Айзат: Сол санның өзіне тең болады        
        Бұл мұғалім мен оқушы арасында болған диалог формасы. 
Менің  түйгенім,  диалогтың  бұл  түрін  қолдану  оқушы  білімінің
тереңдеуіне  көп  септігін  тигізеді.  Оқушыны  ізденімпаздыққа,
дәлдікке үйретеді.
Оқушының  білім  алуын  қолдау  үшін  сұрақ  қоюдың  түрткі  болу,  сынақтан  өткізу  және  қайта
бағыттау  сияқты әртүрлі техникаларын пайдалануға болады. Түрткі болу: түрткі болуға арналған
сұрақтар бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, айталық,
сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ
жауап беруге итермелеу. 
Сынақтан өткізу: сынақтан өткізуге арналған сұрақтар оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге,
өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп құрылуы қажет, сондай-ақ
«Сіз мысал келтіре аласыз ба?» деген сияқты сұрақтар тапсырманы орындау барысында оқушыға
бағдар беріп отырады.
Қайта бағыттау:  сұрақты басқа оқушыларға  қайта бағыттау,  мысалы,  «Көмектесе алатындар бар
ма?» [3]
Әр сабағымда мен де сұрақ қоюдың әртүрлі техникаларын қолдануға тырыстым. Мысалы «Пифагор
теоремасын қайталауға есептер шығару» тақырыбындағы сабағымда осы әдістер пайдаландым.
Сабақ  барысында  бір  оқушыға  түрткі  болуға арналған  «Ұзындықтары  5,  4,  3-ке  тең  кесінділер
тікбұрышты  үшбұрыштың  қабырғалары  болады  деп  есептеуге  бола  ма?»  деген   сұрақ  қойдым.



Сұраққа бұл оқушы жауап бере алмады. Сондықтан сынақтан өткізу үшін осы оқушыға «Тікбұрышты
үшбұрыш қабырғаларын қандай теореманы қолданып табуға болады?» деген сұрақты тағы қойдым.
Бұл  сұраққа  да  тұшымды жауап  болмаған  соң  басқа  оқушыларға   қайта  бағыттау сұрағын,  яғни
«Көмектесе аласыңдар ма?» деген сұрақты қойдым. 
Сұрақ  қоюдың  бұл  үлгісін  «3-ке  және  9-ға  бөлінгіштік  белгілері»  тақырыбындағы  сабағымда  да
қолдандым:  
  Түрткі болу :  Мұғалім: 9-ға бөлінетін санның барлығы 3-ке  бөліне ме?
                       Гүлбаршын: Бөлінеді
   Сынақтан өткізу:  Мұғалім: Ал енді 3-ке бөлінетін санның барлығы  9-ға  бөліне ме? 
                           Гүлбаршын: я,........ жоқ
 Қайта бағыттау :  Мұғалім: Көмектесе аласыңдар ма? 
 Жанерке: 9-ға бөлінетін санның барлығы 3-ке бөлінеді, себебі 9 саны 3-ке бөлінеді 
Менің тағы бір түйгенім, сұрақ қоюдың бұл әдістерін қолдану оқушылардың білімінің артуына және
олардың бір-бірінің идеяларын құрметтеуге үйренуіне, айтатын жауабын ой елегінен өткізіп барып
айтуға үйренуіне себеп болады деп ойлаймын.
Сабақ барысында оқушы мен оқушы арасында диалог болғаны оқушының білімінің тереңдеуіне көп
септігін тигізеді. Көбінесе зерттеушілік әңгімеде көрінеді. Зерттеушілік әңгіме барысында оқушылар
өз сыныптастарымен шағын топтарда жұмыс істейді.  Оларда ортақ проблема болады,  бұл мәселе
бойынша  бірлескен  түсінік  қалыптастырады;  идеялармен  пікір  алмасып,  бір-бірінің  идеяларын
талқылайды,  баға  береді;  ұжымдық  білім  мен  түсінікті  қалыптастырады.  Басқаша  айтқанда,
оқушылар бірге ойланады. 
Сыныпта өткізілген  «Төртбұрыштардың аудандары» тақырыбындағы сабағымда  диалог болуына
назар  аудардым.  Оқушыларға  «Неліктен  төртбұрыштардың   кейбіреуін  дөңес  төртбұрыш  деп
атаймыз?»,  «Температура оң,  теріс  сандармен және нөлмен өрнектеледі.  Аудан неге тек оң самен
өрнектеледі?» деген және тағы да басқа сұрақтар, тапсырмалар берілді.
Маған ұнағаны оқушылардың осы сұрақтар төңірегінде топта талқылау жүргізіп, оны өз ойларымен
айтып түсіндіруге тырысқаны. 
Оқушылар зерттеушілік  әңгімеге  тартылғанда,  өз  ойларын дауыстап,  айтады;  болжамдар ұсынып,
талқылайды. Талқылау кезінде олар «мүмкін», «егер», «бәлкім» деген сияқты сөздерді қолданып, өз
идеясын дәлелдеу үшін «сондықтан» деген сөзді пайдаланып, топ тарапынан қолдау қажет болғанда
«Солай емес пе?» деген сұраққа сүйенеді. 
Пікірталастың  мақсаты  жеңімпаздар  мен  жеңіліске  жеткендерді  анықтау  емес,  керісінше,  тіпті
басқаларда қарама-қайшы пікір болса да, өз ойын дәлелді негіздер келтіре отырып, оны қорғай білу
дағдыларын дамыту. [4]
Менің бір қуанғаным аталған жұмыста оқушылар «мүмкін», «егер», «бәлкім» деген сияқты сөздерді
қолданып, өздерінің айтқандарын дәлелдеуге тырысып жатты. Өздерінің ойын ашық, еркін айтуға
ұмтылды.
Сабақ  барысында  оқушылар  арасында  зерттеушілік  әңгіменің  болуы  олардың  сабаққа  деген
ынтасының артуына, пәнге деген қызығушылығының артуына көп көмектеседі деп ойлаймын.        
Жаңаша әдіспен сабақ өту барысында менің түйгенім, сыныпта диалог өз дәрежесінде жүру үшін:

- Топтағы оқушылардың рольдерін дұрыс бөліп алуына ықпал ету;

- Сабақта берілетін тапсырманы дұрыс таңдау;

- Тақырыпқа байланысты қойылатын сұрақтарды дұрыс таңдау;

- Сабақта қойылатын сұрақтардың түрлі әдістерін пайдалану; 

- Топта  зерттеушілік  әңгіме  жүретіндей  жағдай  жасау  керек  деп
ойлаймын.

          Сондықтан әр сабақты өткізу барысында оқушыға олардың арасында зерттеушілік әңгіме өрбіп,
диалог болатындай тапсырмалар беруіміз қажет деп ойлаймын. 
          Қорыта айтарымыз, оқушылардың білетіндігін және білмейтіндігін анықтау үшін жақсы қарым-
қатынастық,  тілдік  дағдылар және түсіністікпен қарау талап етіледі.  Мұғалімдер қолданысындағы
оқушылар  қысқа  жауап  беретін  сұрақтармен  салыстырғанда,  диалогтік  сұхбаттасу  мұғалімдер  де,
оқушылар да білім алуға қомақты үлес қосатын өзара іс-қимылдың шын мәніндегі тиімді түрі болып
табылады. 
          Сонымен білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер  оқушылар білімінің сапалы болуына көп
септігін тигізеді. Олар өздері қалыптастырған білім арқылы үлкен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. 
           Пайдаланылған әдебиеттер:
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Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың
 өзіндік шығармашылық ізденістерін арттыру

 Шілдебаева Жанар Төлешбайқызы
Қызылорда облысы Жалағаш ауданы  Аққұм ауылы

А. Бисенов атындағы №38 орта мектептің жоғары санатты 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Әлемде  болып  жатқан  қарқынды  өзгерістерге  сай  XXI  ғасырдың  оқушыларын  лайықты  оқытуда
қазіргі  білім  беру  жүйесінің  жаңаша  мазмұн  алуы  бәсекеге  қабілетті  отыз  елдің  қатарына  енуге
ұмтылған мемлекетіміздің өркениетті дамуына сүбелі үлес қосары анық. Нәтижеге бағытталған білім
берудің қажеттілігі –бүгінгі заман талабы.
Қазақстан Ресубликасының Президенті Н.Ә Назарбаев «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір
мүдде,  бір  болашақ»  Қазақстан  халқына  Жолдауында:  «Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім
беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу  керек.
Мектеп түлектері  қазақ,  орыс және  ағылшын тілдерін  білуге  тиіс.  Оларды оқыту нәтижесі
оқушылардың сындарлы ойлау,  өзіндік ізденіс  пен ақпаратты терең талдау машығын игеру
болуға тиіс» деген сөзі бәрімізге айқын.
Білім сапасын арттырудағы басты тұлға-ұстаздың үнемі ізденуі, білімін жан-жақты жетілдіруі талап
етіледі.  Қазақстан  Республиксының  педагог  қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының
бірінші  деңгей  бағдарламасын  меңгеру  барысында  мұғалімдерге  артылар  жауапкершіліктің
қаншалықты маңыздылығын түсінгендеймін. Бәсекеге қабілетті ұрпақты дайындау жолында отандық
табыстарды зерделеп,  ұлттық ерекшеліктерімізді  ескере  отырып,  әлемдік  жинақталған  тәжірибеге
сүйену арқылы оқыту мен тәрбиелеуді жаңаша ұйымдастырудың қажеттілігі сезілуде.
Мұғалімдерге  біліктілікті  арттыру  курстарында  деңгейлі  бағдарламаларды  игеруде  оқушылар
өздерінің қалай оқу керектігіне назар аудара отырып, өз ойларын жеткізе алатын, алынған ақпаратты
ұғына отырып, сын тұрғысынан ойлауға,  талдауға бейімделген, өз бетінше шешім қабылдайтын, өмір
сүруге бейім тұлғаны даярлауға мүмкіндік береді. 
Сын тұрғысынан ойлауға  үйрету арқылы оқушылардың белсенділігін арттыруға, олардың бойына
жағымды ахуал қалыптастыруға, пәнге деген қызығушылығын арттыруға жол ашады.
Сын тұрғысынан ойлау тақырып бойынша білетін ақпараттарын еске түсіріп, жинақтай отырып, жаңа
ақпаратпен танысу барысында алынған білімнің не үшін қажеттілігіне баға берумен негізделеді. 
Сыни ойлауға негізделген сабақ үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде оқушылардың жаңа ақпаратқа
қызығушылығы оянады,  бойындағы бар білімін  жүйелейді,  сындарлы қарым-  қатынаста  өзара  ой
алмасады,  жаңа  тақырыптың  мақсатын  анықтайды.  Екінші  кезеңінде  жаңа  ақпаратпен  танысады,
жаңа ақпаратты өзіндегі бұрыннан бар білімімен байланыстырады, пайда болған сұрақтарға жауап
іздейді, оқыған ақпараттарын талдайды. Ақпараттың маңыздылығы туралы шешім қабылдай алады.
Үшінші  кезең-білім  алудың қорытынды кезеңі.   Рефлексия  арқылы оқушылар  өз  ойларын айқын
тұжырымдайды, өз білімінің толығуын  тексереді. Ойды   мұқият таразылауға, бағалауға, талдауға,
болжай білуге үйретеді.  Бұдан шығатын  негізгі түйін: оқушы жаңа білімге өзінде бар білім арқылы
келеді.   
Дәстүрлі  оқытудағы  білім  мазмұнын  құрудың  ақпараттық-түсіндірмелік  тәсілі  оқушыны
жаттандылыққа, сабақ барысында меңгерген теориялық білімін өмірде қолдана алмайтын шектеулікке
әкеп  соғары  анық.  Сондықтан  да     педагог  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру  курсының
бағдарламасын меңгергеннен кейін, мектепте оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға үйретуде бірнеше
қадамдар жасалды:
    1.Оқушыларды бірлескен топтық жұмысқа тарту   сын тұрғысынан ойлауды дамытудың алғашқы
тәсілі  болып  табылады.Топтық  жұмыс  уақытында  оқушылар  өз  сыныптастары  мен  мұғалімнің
тұрақты қолдауына ие бола отырып, сын тұрғысынан ойлауға тартылады.
     2.Сын тұрғысынан  ойлауға  үйретудің  негізгі  көздерінің  бірі-ашық  сұрақтар  қоя  білу.  Ашық



сұрақтар Не? Қашан? Кім? Қанша? Қалай? Неге? Дегеннен басталады.Ашық сұрақтар қою арқылы
креативті ойлар туынайды. 
     5-сыныптың әдебиет сабағында «Ер Төстік» ертегісінен төмендегі мәтінді оқу барысында  сыни
ойлауға жетелейтін сұрақ қойылды:
...Төстік өзгеше бала болып өседі. Бір айда бір жастағы баладай, екі айда екі жастағы баладай,
үш  айда  үш  жастағы  баладай,  бір  жылда  он  бестегі  жаңа  өспірімдей  болып,  екі  жасында
алысқан кісілерін алып ұратын алып бала болады. 
Халық баланың бұлай тез өсуін неге армандады? Төстікті екі жасында алып бала етіп бейнелеуіне не
себеп болды?
   3.Оқушыларға нақты ақпаратты ұсынбай, екіұдай ойлануға жетелейтін әдістерді қолдана білу де
сыни ойлауға дағдыландырады.
    7-сыныпта Қазыбек биге қатысты мәтінді талдау барысында бидің қалай төрелік ететініне болжам
жасау ұсынылды:
      Қазыбек беріде елге белгілі болған кезде бір бала үшін дауласып, екі әйел алдына келіп
жүгінеді. Әйелдің бірі:
   -Мынау баламды мен есін білмейтін жас күнінде жоғалттым, соны мынау әйел тауып алды
ма,  әлде ұрлап алды ма, оны білмеймін, әйтеуір асырап алыпты. Бүгін танып, сұрасам,  «өз
балам» деп бермейді,- дейді.
    Екінші әйел тұрып:
   -Бала өзімдікі, өзім таптым. Мынау босқа жармасып тұр,-дейді. Қазыбек екі әйелдің сөздерін
тыңдап болып, біраз ойланып отырып қалады...
     Қазыбек би екі әйелдің дауын қалай шешеді? Қандай болжам айтар едің?
4. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту және қадағалау мақсатында   бағалау
және рефлексияны пайдалану да өз нәтижесін береді.  
Бүгінгі сабақта сіз үшін не аса маңызды болды? 
Бүгінгі алған біліміңіздің басқа сабақтармен және мектеппен қандай байланысы бар? деген сұрақтар
қою арқылы рефлексия жасау білім алушыны сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді.
Қорыта айтқанда, сын тұрғысынан ойлау бір нәрсені елестетуге, болжам жасауға, ақпаратты нақты
ұғынуға,  бағалай және талдай білуге дағдыландырады. Мен өз ойымды ұлы хакім Абайдың мына
нақыл сөзімен қорытындылағым келеді: «Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік
болса, сонда ғана оның аты адам болады.» Бұдан шығатын негізгі түйін, баланы білуге өз еркімен,
шын махаббатпен жетелей білсек,  өзіндік ұстанымы, көзқарасы бар шәкірт  тәрбиелесек,  көздеген
мақсатқа жете білгеніміз.
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химия пәнінің мұғалімі Медетова Ләззат Мүталлапқызы 
І деңгей тыңдаушысы, сертификатталған

         Жеке  тұлғаны қалыптастырудағы сындарлы оқытудың тиімділігі

Қазіргі  ғылым  мен  техниканың  қарыштап  дамыған  кезінде  оқу  -  білімнің,  соның  ішінде
болашағымыз,   бүгінгі  мектеп  оқушысының  білімі  мен  тәрбиесі  аса  маңызды  мәселе.  Еліміздің
әлеуметтік - экономикасының дамуына  өзіндік үлес қоса алатын, өзіндік ой - пікірі бар жан - жақты
дамыған, білімді де, білікті тұлғаны дайындап, тәрбиелеу аса құрметті қоғамдық міндет. Себебі, ел
тұтқасын жан - жақты білімді ұрпақ ұстанған шақта ғана өркениет алға дамымақ.
Жас  ұрпаққа  білім  беруде,  оларды  болашақ  еліміздің  тұтқасы  етіп  тәрбиелеу  әр  ұстаздың,  әрбір
мектептің ең қасиетті міндеті. Осы міндеттерді орындау мақсатында білім беру саласында да елеулі
әрі  ауқымды өзгерістер  өрістеуде.  Осы мақсатта  мемлекетіміздің  білім  сапасын арттыратын түрлі
құжаттар қабылданып, бағдарламалар енгізілуде. Мемлекет тарапынан көптеген қаражаттар бөлініп,
еліміздің көп жерлерінде мұғалімдердің біліктілігін көтеру курстары өткізілуде. Мемлекеттік білім
беру жүйесін әлемдік үздік үлгіге сәйкес деңгейге көтеру көзделген. Жеке тұлғаның білім алу және
рухани қажеттіліктерін, оның мүмкіндіктерін ескеріп қанағаттандыру.
Білім беруді жаңарту үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үдерісі, бұл білім беруде кезең кезеңімен
өтетін  және  алынған  нәтижелерге  бағытталған  өзгерістер.  Қоғамдағы  жүріп  жатқан  өзгерістер,
ғылыми- техникалық прогресс және жалпы білім беретін мектеп құрылымының өзгеруі - жас ұрпақты
тәрбиелеуді дамытып қалыптастыруды талап етеді.  Қазіргі  өркениетке жеткізетін құрал тек қана -
білім. Білімді ұрпақ ғана болашақ иесі болып табылады. Білім - қоғамды әлеуметтік мәдени ғылыми



үрдіспен қамтамасыз ететін ғажайып құбылыс, қауым үшін де, қоғам үшін де жоғары құндылық.
    Адам баласының жер бетінде адам болып, бақытты ғұмыр кешуі үшін екі нәрсе керек.Ол –  тән
азығы мен жан азығы. Тән азығы адамның тірі жан ретінде өмір сүруін қамтамасыз етсе,  ал тән
азығына материалдық қажеттіліктерді  қамтамасыз ететін азық-түлік,  киім-кешек,  баспана,  көлік
сияқты  адамның  күнделікті  тіршілігін  қамтамасыз  ететіндер  жатады.  Ішкі  жанымызбен,
түйсігімізбен  сезінетін  рухани  дүниені  меңгеруге  ұмтылу  –  жан  қалауы.  Басқаша  айтсақ,  жан
азығы  –  рухани  құндылықтар.  Қазіргі  таңда  рухани  құндылықтардан  гөрі  материалдық
құндылықтың  яғни,  тән  қалауы  бірінші  орынға  қойылғанын  біз  жасыра  алмаймыз.Бұл  жас
ұрпақтың  білімі  мен  тәрбиесіне  кері  әсер  ететіні  белгілі.  Егер  біз  рухани  құндылығымыздан
айырылсақ,  табиғатты сүю, ата-ананы сүю,  бірге туған бауырды сүю,  жалпы адамзатты сүю, өз
Отанын, ұлтын сүю деген қасиеттерден қол үзіп қалмауымыз мүмкін. Біз көптеген жасөспірімнің
өзіндік  пікірі,  көзқарасы қалыптасуы кенжелеп,  ойды еркін  жеткізу  қабілеті  төмендеп кеткенін
жасырмауымыз керек. Тестпен емтихан алу,  ҰБТ сынақтары оқушының тек тестке дайындалып,
материал жөнінде бетсыдырғы мәлімет алып, мағынасына терең үңілмей-ақ сынақтан өтіп, рухани
құндылықты  өмір  сүру  қағидасы  ретінде  жаратпауы  алаңдарлық  жағдай.  Сонымен  қатар
компьютер, ұялы телефон, ғаламтордың дамып, қолжетімді болуы, жасөспірімдердің көңілін аулап,
оқушылардың  кітап,  газет-журнал  оқу  дағдыларын  бойына  сіңіруіне  мүмкіндік  бермей,
көзқарастың тарылуына әкелді.Рухани құндылықтан ада болып, адамгершілік қасиетіміз алшақтап,
білімді механикалық тұрғыдан меңгерсек, біздің күлтемірден айырмамыз қайсы?! Мен бұл жерде
қоғамда  барлығы  осындай  деуден  аулақпын.  Бірақ,  жасөспірімнің  көбі  өз  уақыттарын  тиімді
пайдаланбайтыны белгілі.  Қазіргі таңда жоғарыда айтылған компьютер, ұялы телефон, ғаламтор
сықылды жетістіктерді жасөспірімдердің рухани өркендеу үшін пайдалануын жүзеге асыруымыз
керек.  Ол  үшін  не  істесек  болады?  Ғылым  мен  техниканың  шапшаң  дамыған  заманында,
компьютер  мен  ұялы  телефонға  тәуелді  болған  жасөспірімдердің  қолына  оқулық  ұстатып,
тәрбиелеп,  оқыту мұғалім алдындағы үлкен бір мәселе.Дегенмен, қандай да бір қиыншылықтан
шығудың жолдары болатыны белгілі.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасында  «Орта білім
берудің  мақсаты  –  терең  білім,  кәсіби  дағдылар  негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін-өзі  іске
асыруға,  өзін-өзі  дамыту  және  өз  бетінше  дұрыс  адамгершілік  тұрғысынан  шешім  қабылдауға
қабілетті  жеке  тұлғаны  қалыптастыру»  делінген.  Ал  мұғалімнің  міндеті  жеке  тұлғаның  өзіне,
қоғамға  қажетті  қабілеттерін  қалыптастыру,  дамыту  және  өз  бетімен  білім  алуына,  өзін-өзі
дамытуға  қолайлы  жағдай  туғызу.  Осы  тұрғыда  былтырдан  бастап  жаңа  форматта  оқыту  мен
оқудың  Кэмбридждік  әдіс-тәсілін  қазақстандық  мұғалімдерге  меңгерту  қолға  алынды.  Себебі,
жоғарыда  айтылғандай,ақпараттық  қоғамныңнегізгі  талабы  –  оқушыларға  ақпараттық  білім
негіздерін  беру,  логикалық  ойлау  қабілетін  дамыту,  ақпараттық  технологияны  пайдалану
дағдыларын  қалыптастыру  және  ақпараттық  сауатты  болып  өсу  мен  ғасыр  ағымына  бейімдей
тәрбиелеу, яғниақпараттық қоғамға бейімдеу болып табылады. Ағылшындардың озық тәжірибесі
осыған сәйкес келеді.
Өздерін ұлы халықпыз деп есептейтін ағылшындардың жас ұрпақ үшін жасаған бұл бағдарламасы
шынында да осал емес екен. Бүкіл әлемді өзінің тілімен баурап алған ағылшындарды ұлы демеске
амал да жоқ. Бағдарлама нұсқаулығының алғашқы бетінен-ақ:  «Бұл бағдарламаның басым бөлігі,
түрлі  тәсілдер  қарастырылғанына  қарамастан,  сындарлы  оқыту  теориясы  негіздерін  қамтыған.
Дайын білім беруге негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған білім оқушылардың жинақтаған
өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу
жағдайлары  орын  алады.  Дәстүрлі  оқытудан  алынған  механикалық  түрде  есте  сақталған
мәліметтерді  емтихан  кездерінде  ұтымды  пайдалануға  болады,  бірақ  мән-мағынасы  терең
меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту аяқталған соң немесе емтихан біткен
соң  керексіз  болып  қалады  және  оқушы  оны  өмірде  пайдалана  алмайды.  Сындарлы  оқытудың
мақсаты – оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде,
кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету» деген сөздер ішіңді жылытады. Бізге
керегі де осы емес пе еді?!
Бағдарламаның оқушыға тиімді боларын, оған білім мен тәрбие берудегі  зор үлесі  бары сезіліп
тұр. Себебі, оқытып тәрбиелеуді қатар алып жүрудің қыр-сырын ағылшындар терең меңгергенін
көруге  болады.  «Мұғалім  –  мектептің  жүрегі»  деп  халқының  болашағы  үшін  білімнің  даңғыл
жолын  салған  Ыбырай  Алтынсарин  бекерден  бекер  айтпаған.  Әрбір  мұғалім  өзін  мектептің
жүрегімін деп есептеп, мектептің жанын кіргізердей дәрежеде болуы тиіс.Өз ісіне аса ықыласпен
ден қоя отырып, құзырлы мұғалім ретінде баланың жүрегіне білім нәрін себе білсе нұр үстіне нұр.



Бағдарламада  зерттеуші-психолог  Шульман  түсінік,  дағды  және  тұтастықты  «мұғалімнің  үш
көмекшісі» деген.  Оны  бас-  кәсіби  түсінік,  қол  –  оқытудың  тәжірибелік  дағдылары,  жүрек  –
кәсіби-өнегелік  тұтастық  деп  түсіндіреді.  Бұдан  біздің  ұққанымыз,  әр  мұғалім  теория  мен
тәжірибені  ұштастыра  отырып,  шын  ынта-ықыласымен  оқушыларға  мейірімділік,  аяушылық,
құрмет  таныта  білуі  тиіс.  Бұл біздің  біліктілігіміз  бен рухани құндылығымыз жоғары деңгейде
болуы  керек  деген  сөз.Сындарлы  оқыту  теориясының  негіздері  еліміздің  білім  беру  саласына
тереңінен сіңіссе, білімді де тәрбиелі, өз елін сүйетін, рухани құндылықты бойына сіңірген жастар
өсіп шығары белгілі. Ал, жастар – еліміздіңболашағы. Болашағымыз жарқын, еліміздің де іргетасы
мығым болса, өміріміз де әрлі болары анық. Білімнің мазмұнымен қоса, түрлі әдіс-тәсілдер арқылы
ақпараттық  технологияны  пайдалана  отырып,  мағынасына  терең  мән  бере  оқытуды  көздейтін
оқытудың кэмбридждік әдісінің бізге берері көп. Сол себепті еліміздің әрбір мұғалімі бұл оқыту
әдісін  меңгеруден  бас  тартпауы  тиіс  деп  есептеймін.Оқушылардың  сапалы  білім  алуы
мұғалімдердің  білімділік  және  кәсіби  шеберлігін  қажет  етеді.Үлгілі  ұстаз  ғана  қабілетті,  жан-
жақты шәкірт  тәрбиелей алады.Шәкіртті  қарапайым бала  деп емес,  жеке  тұлға  ретінде  дамыту
қажет.Әр ұстаз оқу тәрбие жұмысына шығармашылықпен  қарап, жаңа заман талабына сай, осы
бағдарлама мазмұнына сай, сабақты түрлендіру мақсатында оқытудың түрлі әдістерін пайдаланса,
игі нәтижеге жетері сөзсіз.
Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  өзінің  кезекті  жолдауында  «Бізге  экономикалық  және
қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» деп көрсеткен
еді.  Қоғамымыз  өте  тез,  шапшаңдықпен  қарқындай  дамып  отырған  мына  заманда  халық  ағарту
саласының  қызметкерлеріне  түсер  салмақтың  жеңіл  болмасы  да  анық.  Заман  талабы  мен  уақыт
көшіне ілесу ұстаздар қауымына үлкен сын. Оқушылардың әрекеті  -  зерттеушілік әрекет болу үшін
мұғалім нақты мақсаттар қоя білуі керек, ал ашып айтатын болсам, оқушыларға ғылыми зерттеудің
әдістерін, формаларын, принциптерін, нені ашу керектігін, қандай әдіс арқылы, қандай нәтиже алу
керектігін үйренуге жетелеу. Танымдық әрекет шәкірттің білімге деген өте белсенді ақыл - ой әрекеті.
Танымдылығы  мықты  балада  өзіндік  мақсат,  нәтиже  болады.  Яғни,  қазіргі  заманғы  сындарлы
оқытудың талабы оқушы бойында «мен» болуы. Оқушының адами әлеуетінің өсуі. Өзін - өзі немесе
«Менін» көрсетудің бір жолы - оқу екендігі және оның басты мақсат екендігін Маслоудың пікірінен
аңғаруға болады.  «Мен» тұжырымдамасы төңірегінде Маслоу мен Роджерс өздерінше түсінік берді.
Нәтижесінде «Мен»  тұжырымдамасы бізді  алға  жылжытатын және біздің мінез  құлықтарымызды
бағыттайтын,  өзін-  өзі  реттеуге  жетелейтін  әлеуметтік  стимул  екендігі  айтылған.  Осы  сындарлы
оқытудың  жүйелі  жүзеге  асуының  нәтижесінде  заман  талабына  сай  білімді  ұрпақ  қалыптастыру
мүмкіндігі жеткілікті болады.
Ғұлама ғалым әл - Фараби «Адам мақсатына өзін - өзі жетілдіру арқылы жетеді және адамның басына
қонған бақтың тұрақты болуы жақсы мінез - құлыққа байланысты» деп ой түйген екен. Ғалымның
бұл пікірі оқушы мен мұғалімге тікелей қатысты деуге болады. Шынымен де, мұғалімнің жақсы мінез
құлқы оқушыға дариды және әсер етеді. Мұғалім оны оқыту үрдісінде, қолданған әдіс- тәсілдерінің
барысында және іс  әрекетінің нәтижесінде байқатуы мүмкін.  Оқу барысында оқушы оны бойына
сіңіреді. Егер оқушыда жақсы мінез - құлық болса, ол онда өзінің оқудағы жетістігін тұрақты ұстап
тұра  алады  және  өзін  -  өзі  жетілдіреді.  Яғни,  нәтижелі  оқу  жақсы  мінез  -  құлыққа  тікелей
байланысты.
Еліміздің білім беру жүйесін 2015 жылға дамыту тұжырымдамасында: «Жылдам өзгеріп отыратын
заманда  алынған білімнің,  кәсіби дағдылардың негізінде  еркін  бағдарлай   білетін,  өзін  -  өзі  іске
асыруға, өзін - өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер
қабылдауға қабілетті  жеке тұлғаны қалыптастыру» деп нақты көрсетілген.  Осы мақсаттың жүзеге
асырыла бастауының бірден бір себебі  -  осы сындарлы оқыту теориясы деуге болады. Сындарлы
оқытуды  жүзеге  асыруда  бағдарламада  қамтылған  жеті  модульді  сабақтарда  ықпалдастырудың
маңызы өте зор.
Мұғалім  бала  бойындағы  шығармашылық  сапалардың  болатындығын  мойындап,  әрі  қарай
дамытуы керек. Ол үшін өзі де өзгеруі, әсіресе дәстүрлі оқытудың стереотиптерінен арылуы қажет:
Міне, осындай күрделі де қызықты бағдарламаны жүзеге асыру біздің басты міндетіміз.
К.Д.Ушинский: "Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді
тоқтатысымен оның мұғалімдігі жойылады" деп бекер айтпаған. Ал, жаңа форматтағы оқытудың
Кэмбридждік әдіс- тәсілін үйренгеннен табатынымызға сенімім мол.
 

Пайдаланған әдебиеттер:
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Коучинг сабақтың мақсаты:  
1. АКТ- ның сыныпта  мұғалімді  ауыстыру  құралы  ретінде  емес, оқу үдерісінде көмек 

көрсетуге арналған тиімді педагогикалық құрал ретінде қолдануды зерделеу. 
Коучинг  сабақтың  міндеті:  
● АКТ  құралдарын  сыныпта  тиімді  енгізу.
● АКТ-ны  мұғалімді  ауыстыратын  құрал  ретінде  емес, оқытудың қолданыстағы  құралы  ретінде  
қолдану. 
● АКТ-ны  барлық  оқушыларды  қатыстыруды  болжамдайтын  оқу әдісі тәжірибесінде  қолдану  
және оқудың  әлеуметтік  аспектісін  дамыту  үшін  пайдалану. 
Сабақта  оқытудың  жаңа  технологияларын  тиімді қолдана білу. Оқушының  таным  белсенділігін
қалыптастыру  барысында  шығармашылық   ізденістің  тиімді   жолдарын  үйрету,  білім  сапасын
көтеру.  Шығармашылықпен  жұмыс  істей  отырып,  заман  талабына  сай  іскер,  жан  -  жақты,  терең
білімді, интеллектуалдық  деңгейі жоғары дамыған  шәкірт  тәрбиелеу.

«Қазіргі заманда  жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік  стандартқа сай
мүдделі жаңа білім беру   өте қажет» Н.Ә.Назарбаев

Білім   беруді   ізгілендіру,  ақпараттандыру  –  бүгінгі  заман  талабы.  Өркениеттің  өсуі  ақпараттық
қоғамның қалыптасуымен тікелей байланысты екенін ескерсек, қазіргі кездегі білім мен техниканың
даму деңгейі әрбір адамға сапалы және терең білім мен кәсіби іскерліктердің болуын, жастардың
белсенді шығармашылықпен жұмыс  істеуін талап етеді. 
Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты–сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушылардың сабаққа деген
қызығушылығын арттыру, олардың ізденуін, танымын қалыптастыру. 
Қазіргі   заман   талабына сай  адамдардың  мәлімет  алмасуына,  қарым-қатынасына   ақпараттық -
коммуникациялық технологиялардың  кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде
ақпараттық  қоғамды  қалыптастыру  қажетті  шартқа  айналып  отыр.  Ақпараттық  қоғамның  негізгі
талабы  –  оқушыларға   ақпараттық   білім  негіздерін  беру,  логикалық  ойлау-құрылымдық  ойлау
қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын  қалыптастыру және оқушы
әлеуметінің ақпараттық сауатты болып  өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни
ақпараттық   қоғамға   бейімдеу. 
Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және
тасымалдау  істерін  қамтамасыз  ететін  математикалық  және  кибернетикалық  тәсілдер  мен  қазіргі
техникалық құралдар жиыны.
Білікті  мұғалім  оқушыға  АКТ-ні  қалай  қолдануды  үйрету үшін  оқудың  төмендегі  үш аспектісін
жекелеген пәндерді  оқытуда өзара  байланыста белсенді  қолдана  алуға   дайын  болуы  қажет .
Білімдердің  педагогикалық аспектісі  мазмұнды педагогикалық  ықпалды формаларға  айналдыру
мүмкіндігін беретін құрамдас бөліктердің: оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығы
болып табылады. 
Педагогикалық  білімдер – білім берудің жалпы негіздерін, оқыту мақсаты мен міндеттерін білуге
негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік. 
Білімдердің технологиялық аспектісі  – технологиялық білімдер (ТБ) мен пәндік білімдердің (ПБ)
өзара әрекеттесуінің тәсілін білу. АКТ қолдану заттар туралы толық түсініктің қалыптасуына ықпал
етпегеннің  өзінде,  қазіргі  заманғы инновациялық технологиялар  заттар  туралы жаңа,  алуан  түрлі



түсінік  қалыптастыруды  және  осы  түсініктерді  басқарудағы ауқымды  икемділікті  қамтамасыз  ете
алады. 
Пәндік  білімдер  дегеніміз – оқытылатын пәннің өзекті білімдері.  Пән мазмұнын жан-жақты білу
мұғалімнің біліктілігіне және оқушылардың оқу нәтижелілігіне кепілдік бермейді. 
Технологиялық  білімдер  –  оқытудың  қосалқы  құралдары  (бейне,  желілік  материалдар,  сандық
бұқаралық  ақпарат  құралдары және т.б.) туралы білім. Бұл  білімдер технологиялық  құрылғылар
саласындағы  жеткілікті хабардарлықты да, оларды  басқару  үшін  қажетті дағдыларға  ие болуды да
меңзейді. 
Мұғалім  ақпараттық  - коммуникациялық  технологиялар  арқылы оқушылармен  байланысын  жеке
-дара  жақындаса  алатындай  жолмен жүргізуге  мүмкіндік  алады. 
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. Соңғы жылдары заман
ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы
нәтиже  беруде.  Білім  беру  жүйесі  электрондық  байланыс,  ақпарат  алмасу,  интернет,  электрондық
пошта, телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда. 
Қазіргі  білім  беру ісінің басты шарттарының бірі болып оқушының өзіне керекті мәліметті өзі іздеп
табуына үйретіп, олардың  өз оқу траекторияларын  өзінің  таңдай білуі есептеледі. Менің ойымызша,
ақпараттық - білім беру ортасын жобалаудағы басты мақсат оқушының өздігінен оқуға талаптандыру,
яғни ізденімпаздыққа үйрету болып саналады.
Ақпараттық  технологияларды  пайдаланудың  артықшылықтары  мынадай: 
1.  Олар  оқытудағы  тақырып  шеңберіндегі  немесе  белгілі  бір  уақыт аралығында  айтылуға  тиіс
мәліметтер  көлемін  ұлғайтады. 
2.  Білімге  бір  –  бірінен  үлкен  ара  қашықтықта  орналасқан  әр  түрлі  оқу  орнында   отырып   қол
жеткізуге  болады.  Жоғары   сынып  оқушыларын  емтихандар   мен  ҰБТ  даярлауға  арналған
жаттықтыру бағдарламаларын пайдалану;
3. Оқытудың  жүйесінің  көп денгейлі жетілдіруі олардың  таралымдалуы мен оқу сапасын 
арттырады. 
4. Оқушы  өз  бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып  бірге жұмыс істеуге мүмкіндік  алады. 
5. Оқушының  танымдық  іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік  жұмыстарды тез орындау  мүмкіндіктері  
артады.
Компьютер – оқушы  білімін  бағалау  құралы; Компьютердің  көмегімен дыбыстық  және  
бейнефрагменттерді де  демонстрация  жасауға  болады.  Компьютер -  мұғалімнің  сабаққа  деген 
шығармашылық  қабілетінің  деңгейін  көрсететін, күнделікті сабақ барысында пайдалануға  болатын 
құрал.
Microsoft Power Point  презентация арқылы әр тақырыпты  қажетті  көрнекілік құралдарымен  
безендіріп, тартымды  әрі қызықты  етіп  көрсетуге  болады. Осы  уақытта  оқушылардың  есте  
сақтау  мүмкіндіктері  жүзеге  асады. Презентация  уақытты  үнемдеуге  және оқушылар  принтер  
арқылы  қажетті ақпаратты  шығарып  алуға  мүмкіндік  береді.
 Интернет  желісімен жұмыс жасағанда:
- Жобалардың  презентацияларын  дайындау.
- Ғылыми  журналдардың  сайттарына  кіру.
- Өзге  мектеп  оқушыларымен  еркін  әңгімелесу.
- Электрондық  поштаны  пайдалану  мүмкіндігі.
- Өзін – өзі  бағалау   мүмкіндіктері  беріледі.
 Интерактивті  тақта – басқаруға  мүмкіндік  беретін  экран, көп функциональды, сабақ  барысында  
қолданатын  қажетті  құралдардың  бәрі кіреді, атап айтқанда;
- Бормен  тақтаға  жазылған  кескінді  интерактивті  тақтадағы  түрлі – түсті, ұқыпты  кескінмен 
салыстыруға болмайды.
- Слайдтарда, флипчартта қателер жіберілсе, тез  арада  түзетуге  болады.
- Сабақта Aktiv Vote  тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады.
- Aktiv Wand  указкасының  көмегімен тышқанның  қызметін  атқару және кішкентайларға  да 
тақтаның  жоғарғы  бөлігіне  қол жеткізу мүмкіндігі туады.
Бүгінгі  шәкірт  ертеңгі  күнгі  әр түрлі саланың  маман  иесі. 
Мұндай  сабақтарда   оқушылардың   тапсырылған   жұмыстарға   іскерлігі   қалыптасып,  болашақ
өмірінде   белгілі   бір   кәсіби   мамандықты   таңдап  алуға   септігінтигізеді.
Мұғалім  –  ақпараттанушы   емес,  оқушының   жеке   тұлғалық  және  интеллектуалды   дамуын
жобалаушы. Ал  бұл  мұғалімнен  ақпараттық құзырлылықты, ұйымдастырушылық  қабілеттілікті,
оқушыларды қазіргі  қоғамның  түбегейлі   өзгерістеріне   лайық  бейімдеу,  олардың  зерттеушілік



дағдыларын  дамыту  бағыттарын  талап  етеді. 
Физика   сабағында  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  арқылы  оқушылардың  ақпараттық
құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық
оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық
қабілетін  дамытуға  мүмкіндік  береді.
Физика  сабақтарында ақпараттық –технологияны жаңа тақырыпты өткенде, қорытынды – қайталау
сабақтарында және т.б сабақ түрлерінде қолдану өте тиімді. Сабақ  барысында  слайд - фильмдерді
пайдалану, дәстүрлі әдістермен салыстырғанда, сабақтың  динамикасын, көрнекілігін, ақпараттың өте
жоғары  деңгейін  және көлемін  қамтамасыз етеді, сонымен қатар, тақырыпқа  және  жалпы  физика
пәніне  қызығушылықты  арттырады.  Сабаққа   дайындық   барысында   электрондық  оқулықтар,
Интернет  желісінің  ақпараттары  қолданылады   және    мұғалім   мен   оқушыларға    арналған
дидактикалық   материалдар,  оқу-әдістемелік   құралдар   жасалады.   Физикалық   процестер   мен
құбылыстарды  модельдеу  оқу процесін  дамыту мен  жетілдірудің  болашағы  болып табылады,
әсіресе студенттердің  шығармашылық  белсенділігін  арттыруда, зерттеу жұмыстарын  дамытудағы
ролі  ерекше.  Физикалық   эксперименттерді  модельдеу  –  оқытушыға   сабақта   физикалық
ұғымдардың   мағынасын  тереңірек   ашуға,   оқушыларды   физиканың   қазіргі   эксперименттік
базасымен  таныстыруға, физикалық  құбылыстармен  зерттеу әдістерін  толық түсіндіруге мүмкіндік
береді.
Жаңа  ақпараттық  технологияны  физика  сабақтарында  пайдалана отырып, олардың  білім, білік
дағдыларын  қалыптастыруға  қызығушылығын арттырып, түрлі  деңгейдегі  есептерді  шығартып,
оны талдай білуге үйретемін. Логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа
қажетті  деректерді өз бетімен ізденуге,  компьютерлік сауаттылықтарына жол ашып, сабақта алған
білімдерін  өмірде  қолдана  білуге  тәрбиелеп  келемін.
Осы  орайда  оң нәтижеге қол жеткізу үшін алдыма мынадай  мақсат қойдым:
-заман  талабына  сай білімді, білікті, дүниетанымы кең, шығармашылық қабілеті дамыған жеке тұлға
қалыптастыру.
Осы  мақсат  негізінде  алдыма  қойған  міндеттерім:
-жас ұрпақтың қабілеті мен талантын ашу;
-шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;
-өз алдына мақсат қою арқылы оны жүзеге асыра білу;
-өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу.
                                                    
  Қорытынды:Ұстаз  үшін  нәтижеге жету шәкіртінің  білімді болуы  ғана  емес, білімді өздігінен
алуы  және алған  білімдерін  қажетіне қолдану болып табылады. Бүгінгі  бала – ертенгі  жаңа  әлем.
Бүгінгі  күні  ақпараттар  ағымы  өте көп.  Ақпараттық  ортада  жұмыс жасау үшін кез келген педагог
өз ойын жүйелі түрде   жеткізе  алатындай, коммуникативті  және  ақпараттық мәдениеті  дамыған,
интерактивтік  тақтаны  пайдалана  алатын,  Он-лайн  режимінде  жұмыс  жасау  әдістерін  меңгерген
мұғалім болуы тиіс. Заман талабына  сай  жаңа  технология  әдістерін үйрету, бағыт - бағдар  беруші –
мұғалімдерміз. Оқушылар  жаңа  тұрмысқа, жаңа  оқуға, жаңа қатынастарға  бейімделуі тиіс. 
«Мектеп – жеткіншек  ұрпақтың  ойын  қалыптастыратын  шеберхана, егер болашақты  қолдан  
шығарып  алғың  келмесе, оны берік ұстау керек», – дейді  француз  философы  Анри  Барбюс. 
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақ тағдыры ұстаздың қолында» деп
елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  айтқандай бәсекеге сай дамыған елдердің  қатарына  ену  ұстаздар  
қауымына зор міндеттер жүктейтінін ұмытпауымыз керек.
Қазіргі  педагогтарға  қойылатын талап, ол оқушыға сапалы білім, жүйелі  тәрбие  және де саналы 
ойлау мен қабілет, түйсігін дамыту. 
ХХІ  ғасырда  оқушылардың  жанын  рухани жағынан  азықтандыратын, қызығушылығын  
арттыратын  ақпараттық  техникалық  құралдар  екені  бәрімізге  мәлім.
Қорыта  айтқанда, баланы  рухани  дамытуда  айналамен  таныстыру, яғни ақпараттық  құралдардың  
жақсы  жағын  тиімді пайдаланып, күрделі, қыр сыры  көп  әлеуметтік  ортаға  оқушыны  бейімдеп  
тәрбиелеу  ұстаздар  қауымының  еншісінде  екенін назарда ұстауымыз керек. 

Пайдаланылған  әдебиеттер:

1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы



2. “Болашақтың іргесін бірге қалаймыз”
     Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан халқына  Жолдауы, 2011 жыл
3.Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға   
    арналған мемлекеттік бағдарламасы
4. «Математика және физика » журналы  №4, 2007 жыл
5. ҚР  жалпы  білім  беретін  мектептер мұғалімдерінің  біліктіліктерін  арттыру  
    курстарының  мұғалімдерге  арналған  нұсқаулығы.  Астана, 2012 ж.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Райымқұл Дариха Сайфадинқызы 

№35 И.Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы: Армысың, Алатау! (Қ.Толыбаев)
Мақсаты:
1/ Білімділік. Оқушыларға мәтінді оқи отырып, негізгі ойды анықтауды, мәтіннің мазмұнын 
меңгертуге үйрету.
2/ Дамытушылық. Өз бетімен ізденуге баулу, пікірлерін айтқызу арқылы сөздік қорларын 
дамыту.
3/ Тәрбиелік : Оқушыларды елін, Отанын қадірлеуге тәрбиелеу.
Сабақтың типі: Жаңа материалды меңгерту.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, әңгімелеу, ақпараттық технологияны пайдалану;
Көрнекілігі: Автор суреті, сөзжұмбақ, интерактивті тақта, таудың суреті.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау.
«Ертіс» өлеңін жатқа айтқызу.
Сұраққа жауап:

222 Өлеңнің авторы кім?

222 Қ.Аманжолов қашан туылған?

222 Автор Ертіс өзенін қалай  сипаттаған?

222 Қазақстандағы өзің білетін өзендерді ата?
ІІІ. Жаңа сабақ.
Қызығушылығын ояту.
1/ Жұмбақ шешу.
Көтеріп орман, тоғай, тастың бәрін,
Жаһанда шөгіп жатыр үлкен нарын.
/тау/
2/ - Қандай тауларды білесіңдер?

- Бүгін  біз Қ.Толыбаевтың «Армысың, Алатау»  атты әңгімесімен танысамыз. 

Автор туралы мәлімет беру.

Құрманбек  Толыбаев-1928  жылы  Алматы  облысында  туған.  Қытай  жеріндегі  Құлжа,Үрімші
қалаларында оқып, 1955 жылға дейн қызымет істеген. 1955 жылы Атамекенге оралып, оқып, қызмет
істеген.

Мағынаны таныту.
1/ Мәтінді оқушыларға тізбектей мәнерлеп оқыту.
2/ Мәтінді 3 бөлікке бөліп оқыту, әр бөлімнің мазмұнын айтқызу.
Мәтінді талдау.

222 Әкесінің өсиетін бала қалай орындады?

222 Асқар Алатаудың,  туған жердің  қасиеті мәтінде қалай сипатталған?

Сергіту сәті:



Сөзжұмбақ шештіру.

9. Діни мереке
10.Біз ұстанған дін.
11.Мұсылмандарды намазға шақыру.
12.Мұсылмандардың  құлшылық ететін орны.
13.Исламның 5 парызының бірі- ауыз бекіту қалай аталады?
14.Алла алдындағы өз ісіне сай алатын ең жақсы қайыр?

Интерактивті тақтадан таулардың суретін көрсету.
Дәптермен жұмыс.

- Мәтіндегі көркем сөз тіркестерін теріп жазу.
Мысалы: Ақбас таулар , жалтыр шыңдар, асқақтаған зәулім шыңдар...
2/ Мақалды жазу, мағынасын түсіндіру.
Мақал:
Тау кезеңсіз болмас,
Өлке өзенсіз болмас.

Жаңылтпашты  оқу.
Таудан тұман түсті,
Таудан Жұбан түсті.
Тұман түскен соң, бір аң түсті,
Арқасы қылаң түсті.

ІҮ. Сабақты қорытындылау.

222 Сонымен Алатау қандай тау?
Ү. Үйге:
1/ Мәтінді оқу, әңгімелеу.
2/ Алтай тауы жайлы ізденіп, реферат жазып келу.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мерзімі:  12 02. 14ж      Сыныбы: 7 «ә»                

Пәні: қазақ тілі ән мұғалімі: Аусинбаева М.Ж

Сабақтың тақырыбы: Етістіктен  өткенді  қайталау.
Сабақтың мақсаты  Етістік туралы естерінде  жаңғыртады, етістіктің  мағыналық  түрлерін  ажырата
біледі.
Міндеттері: -               Блум жүйесі бойынша тапсырмалар арқылы  білімді игереді.
Күтілетін нәтиже:      Етістіктің  мағыналық  түрлерін  ажыратады , жасалуын түсінеді, қолдана алады.
Қолданылатын модульдер:  АКТ, ОүБ.Сыни  тұрғыдан  ойлау.Дарынды,қабілеті  төмен  оқушылармен 
жұмыс
Стратегиялық іс әрекет:  «Блум таксономиясы», «Миға  шабуыл », «Ассоциация әдісі»

Сабақ 
мазмұны

 Мұғалім іс әрекеті Оқушы іс - әрекеті Ресурстар

Ұйымдас
тыру

Өтке 
сабақты 
сұрау.

Қорыту

Жаңа 

Сынып оқушыларымен 
сәлемдесу.Сынып оқушыларын  
математикалық  фигуралар  арқылы 
топқа  бөлу, оқу құралдарына көңіл 
күйлеріне назар салу
Жаттығу жұмысын талдау.213-
жаттығу.

Киіз  үй» ойынын ұйымдастыру

Етістіктен  өткенді  қайталау

Оқушылар  
сәлемдеседі,қолдарындағы 
математикалық  фигуралар 
арқылы  топтасады

Мәтіннен  етістікті  
тауып,олардың қай септікте 
тұрғанын ажыратады.  оқушылар  
топтық жұмыстарымен ой  
бөліседі.Жұптық жұмыс жасап 
өзара бағалайды.
Тақтаға өз еркімен оқушылар 

Қазақ тілі 
7- сынып 
оқулығы,
АКТ 
таныстыр
ылым, кері
байланыс, 
постер, 
ғаламтор 
материалд
ары,



сабақ өту
Миға 
шабуыл

Білу.

Түсіну.

Қолдану.

Талдау.

Жинақтау

Бағалау

Үйге 
тапсырма

Кері 
байланыс

Мақал  мәтел  нақыл  сөздерді  жатқа
айтып, етістікті тауып,  
морфологиялық  талдау  жасату

Етістіктің  анықтамасын айт,  
сұрағын  ата.

Берілген  сөйлемнен етістікті тап.

Берілген  етістікке  сөйлем  құра.

 Кестені сәйкестендір .
Ғылым  таппай мақтанба          
Болымды етістік                                 
 Көрмегенге көсеу  таң               
өткен  шақ                                            
Көп  көрген біледі                                
келер шақ
Көп  жасаған  білмейді.                       
тұйық  етістік
Шығарма,эссе    жазу

 
.

Етістікті қатыстырып «Жайлау» 
тақырыбында эссе.

шығып , «Киіз үй»макетінің  
артында  жасырылған сұрақтарды 
табады.

Оқушылар өз  ойларын  постерде  
қорғайды.

Жұптық жұмыс  орындалады

180-жаттығуды орындайды , 
негізгі көмекші етістікті 
ажыратады.
Топтық  жұмыс  орындалады.
 

«Аквариум  әдісі» арқылы  әр  
топтан спикер постер  қорғайды.

«Еңбек  түбі - зейнет» 
тақырыбында шағын шығарам 
жаздыру.

Оқушылар  кестені  
толтырады( жеке жұмыс)

Оқушылар стикер арқылы бірін- 
бірі бағалайды.

стикер, 
маркер.

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

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ

Байтохаева Л.С
126 орта мектебінің ІІ санатты физика және информатика пәнінің мұғалімі

Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылы

Көп білем десең, аздан бастап үйрен. Джон Локк

Қазіргі  жаһандану заманында бәсекеге қабілетті  болудың көрсеткіші  -  білім деңгейімен өлшенеді.
Білім алу, күнделікті жаңа бір нәрсе үйрену, білу - ақылды адамның ісі. Сол алған біліміңнен ләззат
алу, жаңа үйренген нәрсеге қуана білу, білімге құштар болу, адамның өзді өзінің жан - жақты дамуына
апарар жол.
Сапалы  білім  негізі  -  жан-жақты  ақпараттық  материалдарды,  көрнекі  құралдар  мен  ұтымды
технологияларды,  тиімді  әдіс-тәсілдерді  пайдалана  отырып,  білім  алушыға  білім  беру.  Бұл  елдің
ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ тәрбиелейтін ұстаз міндеті.
Мектептегі  тәжірибе  кезінде  оқушыларды  оқыту  процесінде  үйренген  сабақ  құрылымын  сақтай
отырып, оқушыларға жан-жақты жаңа технологияларды пайдалану арқылы заман талабына сай білім
беру және сабақ барысында түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, 8-сыныпта “ Диаграмманың түрі және
құру”  тақырыбында  сабақ  өткіздім.  Бұл  сабақтағы  алға  қойған  мақсатым окушыларды  MS Excel
диаграммасын  құру,  редакциялау  және  форматтау  әдістерімен  таныстыру,  диаграмма  шеберінің
жұмысын  қарастыру,  ойларын  ашық  айтқызу,  одан  әрі  дамыту,  белсенділігі  төмен  оқушылардың
ынтасын арттыру.
Ең алдымен оқушылар ұжым болып жұмыс жасауы үшін сынып оқушыларын суреттер арқылы топқа

Білемін Білдім Үйренгім келеді.



бөліп алдым. 
Бұрын  менің  басқарылмалы  мінез-құлық  дағдыларым менің күшті  жағым  болды.  Мен  өз
оқушыларыма кішкене қатаңдау және шыдамды болдым. Тәртіпсіздік артық болған жағдайларда мен
дауыс мәнерімді көтеріп, дереу бақылауға алатынмын. Сыныпта орын ауыстыру, менің қозғалысым

алдыңғы сабақтарға қарағанда жақсарды.  Содан кейін әр топ мүшелерін
хатшы,  көшбасшы,  баяндамашы,  уақыт  сақшысы  рөлдеріне  бөліп,
олардың қызметін түсіндірдім. 
Сабақ  барысында   жеке   жұмысқа  арналған  сұрақтар,  тапсырмалар,
сонымен  қатар  топтық  жұмысқа арналған жұмыстар  жүргізілді.
Оқушылардың  сабаққа  қызығушылығын  ояту  және  үйге  берілген
тақырыпты  қаншалықты  меңгергенін  анықтау  мақсатында  үш  топқа
«Кесте» тақырыбында жоба қорғау тапсырмасын бердім. Оқушылардың

топта  жұмыс  жасауы  біраз  қалыптасқан.  Тапсырманы  орындау  барысында  оқушылар  арасында
әңгіме-дебат  және  зерттеушілік-әңгіме  жүрді,  сыни  тұрғыдан  ойлауы  дами  бастады.Үш  топта
қабылдауы жылдам, орташа және төмен дәрежедегі оқушылар аралас болды. Топта оқушылар бір -
біріне түсіндіріп, өзара бірлесіп,  бірігіп жұмыс жасап,  рәсімдеулерін  қорғап шықты.  «Ноутбук»
тобынан Б.А мен М.Ә, «Принтер»  тобынан С.А мен Х.Е, «Телефон» тобынан Н.Ж, М.Н және Қ.Ұ
шығып, кесте дегеніміз не екеніне, кесте жолдары мен бағандарына, кестеге баған және жолдарды
қосу мен жою, кестені пішімдеу мен редакциялауға тоқталып өтті. Оқушылардың сөйлеу мәнерлері
жақсы,  тапсырманы  түсінгендері  байқалды,  тек  камераға  алаңдап,  кей  оқушы  аздап  қобалжыды.
Өткен  сабақтармен салыстырғанда жұмысқа белсенді араласып отырды. Оқушылар топтық жұмысқа
қызықты, қызығушылықпен қарады.
Бұл кезеңде бағалаудың «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» түрін таңдадым. «Үш топта тапсырманы орындап
болды. Ал, енді топтар бір-бірімізді бағалайық» деген мұғалім сөзінен кейін топ мүшелері бір-бірін
бағалай бастады. А: - Менің принтер тобына қояр бағам, олар өз түсінгендерін, берген тақырыптарды
өздерінің деңгейінде қорғап шықты, бірақ тақырыпты онша ашқан жоқ, безендірілуі жақсы десе, Н
есімді  оқушым:  ««Ноутбук»  тобы  өздеріне  берілген  тақырыпты  жақсы  айтып  шықты.  Меніңше
плакаттары керемет салынған. Тек топ мүшелерінен А-ты шеттетпесе жақсы болар еді, А-ға 5, А-ге 5,
А-қа 4». Алайда бала бойындағы дәстүрлі бағалау басым болып, әлі арылмағандығы көрініп тұр. Бұл
жерде  байқағаным  оқушылардың  өздеріне  деген  сенімділіктері  артып,  өзге  оқушыларға  деген
көзқарастары өзгере бастаған. Топ болып жұмыс жасауға, өзгенің пікірін құрметтеуге бейімделген,
бір-бірін шеттетуге қарсы. Осыдан  кейін мен бағалаудың  маңызы өте зор екенін түсінгендей болдым.
Осы арқылы мен оқушылардың не білгенін, не түсінгенін, баланың тақырыпты қалай меңгергенін
бағалауға болатынын байқадым.
Осы ретте сыни тұрғысынан ойлау әдісі арқылы бағалау сабағымда оқушылар арасында:
 белсенді шығармашылықты ойлауға;

    мұғаліммен  еркін  сөйлесіп,  пікір  алмастыруға,  бір-біріне  құрметпен  қарауға,  бір-бірінің
пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынас жасауға;

    өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;

    достарының ойын тыңдап,  мәселені  шешу жолдарын іздей  отырып,  қиындықты шешуге
көмектесуге ;

 өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға негізі  қаланды.
Білім беруде АКТ-ны қолдану оқушылардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік береді, ол
мұғалім үшін де маңызды. Сабақтың өз деңгейінде өтуіне интернет желісі, компьютер, интерактивті
тақта,  электронды  оқулықтар,  ұтқыр  қондырғылар  мүмкіндік  туғызады.  Тәжірибемде  өз
презентацияларымды  қажетті  мәліметтерді,  деректерді  жинақтай  отырып  жасаймын.  Электронды
оқулықтардың, қосымша материалдардың көмегіне сүйенемін.
Жаңа тақырыпты слайдта көрсете отырып түсіндірдім. «Диалогтық оқыту» әдісі оқушылардың өзара
сұхбаттасуына, мұғалім мен оқушы арасындағы диалог шәкірттердің өзіндік ой-пікірінің жүйеленуі
мен дамытуына оң әсерін тигізеді. Диалог негізінде білім беру мен білім алу оқушының өзіндік ой
пікірін жүйелеуі  мен дамытуына көмектесетін амал екенін көрсетеді.  Мектептегі  тәжірбие кезінде
диалогтың   оқушылардың  пәнге  деген,  білімге  деген  қызығушылығын  арттырып  қана  қоймай,
олардың  білім  деңгейінің  зияткерлік  тұрғыдан  да  ілгері  жылжуына  әсер  ететіндігін  байқадым.
Оқушылар тақырыпқа қатысты терминдерді дәптерлеріне түсіріп отырды.
Мұғалім - оқушы диалогы:

1. Мұғалім: Диаграмма дегеніміз не? Диаграмманың негізгі түрлерін атаңыз.



2. Оқушы: Диаграмма дегеніміз бұл мәліметтерді  талдау мен салыстыру ыңғайлы болу үшін
кестедегі  мәліметтердің  көрнекі  графиктік  түрде  берілуі.  Диаграмманың  негізгі  түрлеріне
дөңгелектік,  гистограмма,  сызықтық,  кескіндік,  нүктелік,  цилиндрлік  және сақина  тәріздес
диаграммалар жатады.

3. Мұғалім: дұрыс, ал енді осы диаграммаларды не үшін қолданамыз? Дөңгелектік диаграмма,
гистограмманы ше?

4. Оқушы: Диаграмманы сандық мәліметтерді графиктік түрде беру үшін қолданады.  Дөңгелек
диаграмма бірнеше  шамаларды  салыстыру  үшін  қолданылады.  Егер  бірнеше  шаманың
қосындысы  100  пайызды берсе, онда  бұл  диаграмма  өте  көрнекі  шығады. Дөңгелек 
диаграмма барлық жағдайда ақпараттың нақтылығын көрсете алмайды. Гистограмма бірнеше
шаманы бірнеше нүктеде салыстыру үшін қолайлы. Берілген диаграмма бағандардан тұрады.
Сондықтан оны кейде баєанды диаграмма деп атайды. Бағандардың биіктігі салыстырылатын
шамалардың мазмұнымен анықталады.

5. Мұғалім: Жақсы. Диаграмманың құрылу ретін атап шық.
6. Оқушы:  Диаграмма  түрінде  көрсетілуі  тиіс  деректерден  тұратын  ұяшықтардың  ауқымын

белгілейміз.  Қою  -  Диаграмма  шебері  командасын  орындаймыз.  1-қажетті  диаграмманың
түрін таңдаймыз.  2-үнсіз  келісім арқылы қатарлар бағанды түрде салынуды таңдаймыз.  3-
Диаграмма  параметрлері сұхбат  терезесінде  диаграмманы  безендіру  жұмыстары
жүргізіледі.  Келесі (далее)  батырмасын шертеміз.  4-ашылған бетті  таңдап  Дайын (готова)
батырмасын шертеміз. Сол сәтте таңдауымыз бойынша диаграмма көрсетіледі.

Берілген  сұрақтарға  кей  оқушылар  да  жауап  беріп  жатты,  пікірталасқа  қатысты,  кей  оқушылар
қамтылмай қалды, себебі оқушылардың компьютерге қызығушылығы басым болып кетті.

Әр  сабағыма  «Талантты және  дарынды балаларды оқыту»  модулі  кіріктірілді.  Оқушының
қабілетін,  біліктілігін,  әлеуеттік  мүмкіндіктерін  көрсету  үшін  оларға  жағдай  туғызу  қажет.
Оқушылардың  барлығы  да  дарынды,  кеңейтілген  тапсырмалар  арқылы  олардың  дарындылығын
байқауға болады. Ендігі кезекте сабақтарда үнемі оқушылардың пікірлерін басты назарға алуды өзіме
міндет еттім. Джин Раддок «Оқушы үнінің» белгілі жақтаушысы ретінде «Оқушылармен пікірлесудің
мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну,  жекелеген
оқушылар мен топтар үшін оқуды қалай жақсарту» екендігін жазады (МАН,46-б). 
Сергіту  сәтінде  оқушыларға «Анаграмма»  шешуді  ұсындым.  Интерактивті  тақтада  көрсетілген
әріптерінің  орны  ауыстырылған  пернетақта  пернелерінің  атауларын  табулары  керек  болатын,
анаграммаларды аса белсенділікпен шешті. 
MUNOCKL,  TNERE, CLTR, DETELE,  TBA, SIFHT, INESRT, DEN, BCKAPSACE, CPALSOCK, ATL,
OHME
«Телефон» тобы жақсы нәтиже көрсетті. Берілген он екі атаудың тоғызын тапқан.
Сыныпта  оқушымен  жеке  жұмыс  «Сәйкесін  тап»  тапсырмасы  арқылы  көрініс  тапты.  Тапсырма
бойынша интерактивті тақтада көрсетілген диаграмма түрлері мен аттарын сәйкестендіру қажет.  Бұл
тапсырманы орындауға сабақ айтуға қиналатын, үндемейтін оқушыларды тарттым. Бұнда оқушы тек
баға үшін ғана емес,  бірінші білім,  яғни көбірек білу керектігін оқушы түсінеді.  Сондықтан,  мен
сабақтар барысында оқушылардың өз пікірімен, өз көзқарасымен және жан-жақты ойланып жауап
бере  алатындай  сұрақтар  дайындап  жүремін.  Өзім  де  сабақты  түрлендіру  арқылы  тәжірибемді
молайтамын,  бір  жағынан  оқушылардың   пайымына  әсер  беремін.  Білу,  іздену,  талпынудың
арқасында іште көрінбей қалған оқушының да шығары сөзсіз.  Сол үшін де жаңа әдісті қолданып,
оқушының еркін өз айтуына мүмкіндік берсе, оған жөн көрсетсе мұғалім жетістігі сол болады. 
Оқушыларым әдетте  компьютермен жұмыс жасауға  бейім,  қызығушылықтары жақсы.  Әр  сабақта
жаңа тақырыпты бекіту, жинақтау мақсатында берілген тапсырманы орындайды. 
Оқушылардың дәлелге қатысты сыни тұрғыдан ойлану барысын талдау мақсатында берілген «Венн
диаграммасы»  арқылы топтар  Word  мәтіндік  бағдарламасы  мен  Ecxel кестелік  бағдарламаларына
сипаттама беріп,  айырмашылығы мен ұқсастығын жазып шықты.
Қытай философының «Маған жәй айтсаң – ұмытамын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал өзімді іс-
әрекетке  қатыстырсаң  үйренемін»  деген  даналығы  білім  алушының  білімге  ықыласын  аттыруда
ақпараттық  -  коммуникативтік  технологияларды  пайдалана  отырып,  өзіндік  ізденіс  жүргізуді
практикада жүзеге асырудың маңызды екендігін көрсетеді.
Оқушыларға білім беруде АКТ-ның барлық мүмкіндігін қолдандыруға тырыстым.  Жаңа тақырыпқа
сәйкес  топтық жұмысты компьютерде  орындауға  бердім,  яғни  әр  топ сынып үлгірімінің  кестесін
дайындап,  диаграммасын  құрулары  керек.  Алдымен  топ мүшелері  ақылдасып,  кейін тапсырманы
орындаулары керек. Әр топ берілген тапсырманы компьютерде орындайды. Тапсырма мазмұны:



а) Сыныптағы оқушылар саны кестесін толтыру, диаграммасын құру және пішімдеу.
1. Сынып оқушылары саны.
2. Ұлы.
3. Қызы.
б)Сынып үлгірімінің кестесін толтыру, диаграммасын құру және пішімдеу. 
1. Сынып оқушылары саны.
2. Үздік оқушылар.
3. Екпінді оқушылар.
4. Орташа оқушылар. 
Оқушылар тапсырманы орындады, кей топ аяқтап үлгірмеді. 
Бұл сабақ барысында топқа бөліну арқылы жұмыс жасағанда оқушылардың бірлесе жұмыс жасауы,
бір-бірін шеттетпеуі қуантты.
Бағалаудың басты мақсаттары оқытудың қиындықтарын анықтау, жетістікке жеткендігін көрсететін
кері байланыс, уәж айту, болжау мен сұрыптау, оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру
стилін  бақылау. Оқушыларды  бағалауда  әр  топтан  жақсы  жұмыс  жасаған  белсенділік  танытқан
оқушыларды жекелей мадақтап отырдым. Бағалау барысында баланы мақтап отыруда маңызды рөл
екенін түсіндім. Себебі, баланы мақтасаң, оның бойында бір күш пайда болады. Бірақ баланы мақтай
отырып, оның кемшілігін де айта кету керек. Осы кезде ғана біз баланың жан дүниесі мен оның еркін
ойлау қабілетін түсінеміз.
Оқушыларды бағалау кезінде сабақ басында әр оқушыға таратып шыққан бағалау парақшаларын да
пайдаландым. «Бағалау парақшаларының» мазмұны:
Бүгінгі сабақ саған ұнады ма?
Бұл сабақ қаншалықты қиын болды?
Бүгінгі сабақтың соңында қандай сезімде болдың?
Бұл сабақта «Мен» үшін не қиын болды?
Бұл «Мен» үшін неге қиын болды?
Бұл қиындықтарды ненің көмегімен еңсердім/еңсере аламын? 
Таратылған стикерге әр топ келесі топтарды бағалады, белсенді оқушыларды өзара ауызша мадақтап
отырды. Сабақ соңында оқушыларға шығу парағын толтырттым. Шығу парағына оқушылар «Менің
түсінгенім»,  «Не  ұнамады?»,  «Мұғалімге  сұрақ  немесе  ұсыныс»  деген  критерийлермен  өз  ой-
пікірлерін еркін жазды. Барлық парақшаларды оқып, саралағанымда «Менің түсінгенім» бағамына
оқушылар топпен жұмыс жасағанда ақпараттармен өзара бөліскенін, топпен тақырыпты түсіну және
топтық  жұмыстың  оңай  болатынын  жазған.  «Не  ұнамады?»  бағамына  кей   топ  мүшелерінің
бағалауларына келіспейтіндіктерін жазып көрсетсе, ал «Мұғалімге сұрақ немесе ұсыныс» бағамына
келесі  сабақтарда  да  топта  жұмыс жасау,  өзара  бағалау жалғасын тапса,  басқа  пәндер де  осылай
ұйымдастырылып өтілсе деген пікірлерін келтірген. 
      Осыдан өзімнің түйгенім: 

 Оқушыдан оқу туралы пікірін міндетті түрде сұрау;
 Оқушыға қиындық туған жағдайда кеңес беруге даяр болу;
 Диалог құру барысында анықталған қиындықтарды бірлесе жеңу (мұғалім-оқушы).

Сабағымда  «Оқытуды  басқару  және  көшбасшылық»  модулі  мұғалімнің  көшбасшылығы  арқылы
көрініс тапты. Сабақ барысында топпен жұмыс жасауда оқушылар арасында әр топтан бір оқушы
көшбасшы болып, топ жұмысын басқарып отырды.
Оқып - үйренудің нәтижесі – оқушының дүниетанымын кеңейтті, өзіне деген сенімділігін арттырды,
информатикаға деген қызығушылығы оянды, жалпы сабаққа деген ынтасы зор болды.
Сәтсіз тұстарым: 

2 Топ ережесінің кейде сақталмауы; 
2  Уақытты тиімді пайдалана алмауы; 
2  Оқушылардың өз ой пікірлерін еркін жеткізе алмауы, камераға алаңдауы; 
2  Диалог көрініс табу үшін сыни ойлауға жетелейтін белсенді сұрақтарды қойылмауы. 

Болашақта Сабақты жоспарлау барысында уақытпен санасуды жолға қойып, сабақта сыни ойлауға
ықпал жасайтын  әдістерді,  жоғары деңгейлі тапсырмаларды көптеп қолдансам, осы жеті  модулді
кіріктіре отырып,  жоспарлауды толық меңгерсем деймін.  Оқушыларым тек мұғалімнің басқаруын
күтіп  отырмай,  өз  беттерінше  сабаққа  анализ  жасауға,  бағалауға  үйренді.  Келесі  оқу  жылында
формативті бағалаудың өзім үйренген техникаларын жете меңгеріп, іс тәжірибемде кеңінен қолдана
білу.  Және  алдағы  уақытта  да  осы  модульдерді  қолдану  арқылы  оқушылардың  көшбасшылық



қасиеттерін дамыту.

Пайдаланылған әдебиеттер:
Мұғалімге арналған нұсқаулық
Информатика негіздері
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г.Қ.Жанахметова, №42 орта мектептің география пәні мұғалімі

Қызылорда қаласы, Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
география сабағында тиімді пайдалану

«Өмір бойы білім алу әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс»  Н.Ә. Назарбаев.

Озық тәжірибе  таратуға  бағытталған  Қазақстан  мен  Ұлыбритания  ұсынып отырған үш деңгейлік
бағдарламасының негізгі мазмұны жеке жеті  модуль түрінде берілген, олар оқыту барысында бір-
бірімен  тығыз  байланыста  қамтылады.  Осы  жеті  модульдің  бірі  ақпараттық-коммуникациялық
технологияны  тиімді  пайдалануға  бағытталған.  Аталған  «Оқыту  мен  оқуда  ақпараттық  –
коммуникациялық технологияларды пайдалану» модулін ерекше қарастыруыма алдым. Себебі, қазіргі
таңда  әлемнің  озық  елдері  қатарында  көрінуіміз  үшін  жас  жеткіншектерге  күннен  күнге  өзгеріп,
толысып келе жатқан ақпараттық технологияның мол мүмкіншілігін мектеп қабырғасынан меңгертіп
жіберуіміз аса маңызды.
Оқу  үдерісін  сапалы,  әрі  тиімді  өткізудің  басты  алғышарттарының  бірі  әртүрлі  инновациялық
технологияларды  ұтымды  пайдаланып  сабақ  беру  болып  табылады.  Солардың  бірі  –  ақпараттық
технология.  Ақпараттық технологияны оқу үдерісінде пайдаланудың негізгі  көзі  сабақ барысында
компьютерді  пайдалану,  интерактивті  тақталарды  қолдану  болып  табылмақ.  Ақпараттық-
коммуникациялық  технологиялар  оқушыларға  ғылыми  ұғымдарды  түсіндіруді  және  олардың
қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік бере отырып,  мұғалімдерге сабақ беруге көмектесетін
құрал.1

Қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды және Интернет
ресурстарды  пайдалану  оқушының  білім  беру  үдерісінде  шығармашылық  қабілетін  дамытуға
мүмкіндік  беретіндігі  сөзсіз.  Бағдарламаның   жеті  модулі  негізінде  8-сыныптарға  еліміздегі  биік
таулар  тарауына  өткен  сабақтарымда  ақпараттық  технологияның  мүмкіншіліктерін  тиімді
пайдалануды көздедім. Слайд - ұсынымдарды дайындап сабақтың әр бөлігінде тиімді пайдалануға
тырыстым.  Сабақ  үстінде  интерактивті  тақтаның  көмегімен  сыни  тұрғыдан  ойлауға  бағытталған
тапсырмаларды,  танымдық  ойындарға  арналған  тапсырмаларды  көрсетіп,  оқушылар  сол
тапсырмаларды орындауда ActivStudio арқылы интерактивті тақтаны пайдаланды.
 Жетісу  Алатауы  тақырыбын  өтуім  барысында өтілген  Алтай  тауын  қайталау,  пысықтауда
интерактивті тақта көмегімен оқушыларыма әртүрлі деңгейдегі сұрақтардан құралған  сөзжұмбақты
шешуді  ұсындым.  Бұл  тапсырма  барысында  оқушылардың  белсенділігін  арттыруға,  қабілеттілігі
әртүрлі барлық оқушыларымды қамтып жұмыс жасатуға тарттым. 

Жаңа  сабақты  түсіндіруде  интерактивті  тақта
көмегімен  электронды  оқулықтағы  физикалық
картаны,  суреттер  мен  тапсырмаларды
қолдандым.
Өтілген  сабақты  бекітуде  интерактивті  тақта
көмегімен  «Көңілді  смайликтер»  әдісінің
тапсырмаларына жауап беріп отырды.
             Сауыр  –  Тарбағатай  тақырыбы

барысында ақпараттық  құралдар  көмегімен  өтілген  сабақтан  алған  білімдерін  тексеру  үшін
«Тікұшақта  саяхат»  әдісін  қолдандым.  Бұл  әдіс  барысында  тікұшақ  тоқтаған  бөліктен  әр  топқа
тапсырма шығады. Осы тапсырмаларды орындай алмаса ұпай алу мүмкіндігі келесі топқа өтеді.
      Жаңа сабақты түсіндіруде ақпараттық құралдар көмегімен презентация арқылы өсімдіктері мен
жануарлары, тау жоталары көрсетілуі арқылы диалог негізінде тақырып ашылды.

http://www.ustaz.kz/
http://www.45minut.kz/


 Тянь-Шань тақырыбын өтуде ақпараттық құралдар көмегімен жаңа сабақ түсіндірілді, Тянь-Шань
тауының ең биік шыңы «Хан тәңірі шыңы» видеосы көрсетілді. Интерактивті тақта көмегімен тест
тапсырмалары орындалды.
 Төртінші  бекіту  сабағымда  интерактивті  тақта  көмегімен  оқушылар  өздерінің  үйге  берілген
шығармашылық  жұмыстарын,  презентацияларын  көрсетіп  қорғады.  Еліміздегі  биік  тауларға
байланысты презентация жұмыстарын тапсыруым барысында дарынды оқушыларымның да, қалыпты
оқушыларымның да үлкен қызығушылықпен жұмыстар жасап жүргендіктерін кітапханадан шықпай
ізденіп,  бар  кітаптағы  суреттерді  ұялы  телефондарына  суретке  түсіріп,  сканерлетіп,  ғаламторды
пайдаланып  жургендерін  бақыладым.  Оқушыға  осындай  әртүрлі  шығармашылық  тапсырмаларды
берудің өте маңызы бар деп білемін. Себебі, біз талап етіп тапсырмалар беруіміз арқылы оқушылар
қажеттіліктен ақпараттық құралдардың барлығын меңгере түседі деп ойлаймын.
     География   сабақтарында  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдаланудың
тиімділігі:
2. қарапайым көзбен көріп, ұстап сезіну немесе құлақ пен есту мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың
таңғажайып процестерімен әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;
3. қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
4. қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
5. экономикалық тиімділігі жоғары (бару, келу, тұрмыс тауқыметі т.с.с метериалдық шығынды қажет
етпейді);
6. білім сапасын арттыруға әсер етеді;
7. аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
8. оқушының ой – өрісін, дүниетанымын кеңейтуге ықпалы зор.
   Сабақта  компьютерді  пайдалану  оқушылардың  шығармашылық  дағдыларын  қалыптастыруға
жағымды  жағыдай  туғызады.  Мысалы:  тілші  болып  зерттеулер  жүргізу;  режиссер  болып  деректі
фильм түсіру, саяхатшы болып дүние жүзін шарлау.
Ақпараттық құралдардың бірі электронды оқулықтың тиімділігі зор. Электрондық оқу құралы – бұл
оқу  курсының  ең  маңызды  бөлімдерін,  сонымен  бірге  анықтамалар,  карталар,  атластар,  оқу
эксперименттерін  жүргізу  нұсқаулары  және  т.б.  білім  беруді  басқаратын  мемлекеттік  органдар
тағайындаған  арнайы  статусы  бар  берілген  түрдегі  баспаларды  қамтитын  электрондық  оқу
басылымы. 
Интерактивті  тақталардың  бағдарламаларын,  оның  жұмыс  жасау  ерекшеліктері  мен  техникалық
мүмкіндіктерін толық меңгеріп, сабақ барысында пайдалану – бүгінгі таңдағы барлық мұғалімдердің
алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі. 
Оның себебі:  күнделікті  дамыған қоғамның сұранысы техникалық жетістіктерді  жылдам меңгеру,
игерудің нәтижесінде алға дамып отыр. Компьютерлік оқыту технологиясында орын алып отырған
оқытудың  тағы  бір  түрі  ғаламторды  пайдалана  оқыту  мәселесі   болмақ.  Бұл  орайда  әрбір  ұстаз
ғаламтормен  байланыс  жасай  алу,  одан  қажетті  ақпараттарды  алу,  оны  өмірде,  сабақ  барысында
пайдалану арқылы күнделікті оқу үдерісін жалғастыра алады.
Ресей  ғалымдары  О.И.  Агапова,  О.А.  Кривошеев,  А.С.  Ушаковтар  компьютерлік  оқыту
технологиясының үш деңгейін бөліп көрсетті. Олардың айтуы бойынша, «компьютерлік технология –
бұл әдістер жиынтығы, адамның даму үдерісіндегі іс – әрекеттің формасы мен қаруы»3.
География сабағын қызықты өткізудің негізгі  талаптарының бірі  мұғалімнің үнемі іздену,  ұтымды
әдіс  –  тәсілдерді  қолдану,  оқыту  әдістемесін  жаңартып  оқытуына  байланысты.  Қазіргі  таңда
география пәнінің мұғалімдері инновациялық және интерактивтік технологияларды сабақ барысында
пайдалана отырып, сабақтың сапалы, әрі қызықты өтуіне ықпал тигізуде.
Соның ішінде ақпараттық технологияны қолдану тұлғаның жан – жақты ашылуына жағдай жасайды,
шығармашылық әлеуетін арттырып, жоғары интеллектуалды жастар тәрбиелеуге үлес қосады. 
Күнделікті сабақта бейне, аудиоқондырғыларын, теледидиар мен компьютерді қолдану айтарлықтай
нәтижелер  беріп  келеді.  Заман  ағымына  сай  ондай  қондырғылар  оқушылардың  қызығушылығын
арттырып, зейін қойып тыңдаумен қатар, түсінбей қалған сәттерін қайталап көрсетуге не тыңдауға,
алған  мағлұматты  нақтылауға  мүмкіндік  береді.  Оқушылардың  өздері  де  алынған  ақпаратты  ой
таразысынан өткізіп, өңдеп онымен өз ыңғайына қарай жұмыс істей алады.
Қазіргі қоғамда жүріп жатқан әлеуметтік терең өзгерістер, білім беруді дамытудың жаңа жолдарын,
яғни, педагогика ғылымының парадигмасы мен әдістемесін өзгертуді талап етеді.  Бұрынғы әдетке
айналған  оқу  үдерісінде  мұғалімге  басымдылық  рөлі  берілсе,  ал  қазір  оқу  үдерісінде  оқушы
белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпайды, ол өздігінен оқуы керек. Қоғам гуманизациялау. Оқытуды
дифференциялау арқылы оқушылардың өз таңдауына жол ашады (пәнді оқыту формасын т.б.). Сол



арқылы оқушы өз қажеттілігін қамтамассыз етіп, таңдап алған жолында жетістікке жетуге мүмкіндік
алады.  Ал  мұғалімнің  негізгі  көңіл  аударатын  жайы  әрбір   оқушының  жеке  қызығуы  мен
мүмкіндіктерін ашу болмақ. Оқушының іс – әрекеті көптеген мінез – құлық параметрімен (іс – әрекет
сипаты, жеке интеллектуалды дамуы, сөйлеу мәдениеті, өз бетінше жұмыс істеу, жауапкершілігі, өз
еркімен ұсыныс жасауы т.б.) бағаланады. Оқушылардың өз нәтижелерін бағалай білуді үйренуі аса
маңызды.  Сонда  баға  оның жіберген қатесіне  берілген  жазалау  емес,  жеткен  жетістігіне  берілген
мадақтау, қызығуы мен қажетін көтермелеу құралына айналады. «Тек қана есте сақталуымен емес,
өзінің  терең   ойлануымен  игеріп  алған  білім  ғана  -  білім»  деп,  әйгілі  ғалымдар  айтқандай,  бұл
жүйенің  бір  ерекшелігі  –  кез  келген  ақпараттың  жан–жақты  ой  елегінен  өткізіп  барып
қабылданатындығы.
   Технологиялық білім сыныпта АКТ – ны қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды.
   Мектептегі технологияларға мыналар жатады:
 Теледидар бағдарламалары;
 Сандық теледидар;
 Интернет/ WWW;
 Ұялы телефон;
 Ұтқыр қондырғылар;
 Компьютер/ ноутбук.

Дәстүрлі педагогика Жаңа педагогика
Кітапта қанша бар болса, соша және мұғалім

қанша айтса, сонша білу.
Нені білуді және нені еске сақтауды шешу.

Мұғалім оқушыға білім береді.
Мұғалім оқушыларға ақпаратты бағалауға, таңдауға,

ұйымдастыруға және сақтауға көмектеседі.
Мұғалім оқу үшін оқушылар қағазға

жазады.
Оқушылар дискке жазады және желіде жариялайды.

Анық, қолмен жазылған есеп. Кәсіби, қағазға басылған құжаттар.
Оқушылардың ақпарат көздерін  таңдауы

шектеулі.
Оқушылар жеке таңдау жасайды деп күтіледі.

Оқушылар бір – бірінен жазбаны жасырады
және мұғалімге ғана оқуға болады.

Оқушылар өз жұмыстарын редакциялау және
тексеру кезінде пікір алмасады.

  
Ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың дамуы білімді бағалау және пайдалану жүйесін
де уақытылы өзгертіп отыруды талап етеді. Осыған байланысты оқытуда қолданылатын әдіс–тәсілдер,
әдістемелер, технологиялар жаңартылып отырады. Мысал үшін Ұлыбританияда мұғалім мамандығын
таңдап алған бүгінгі жастардың, өздерінің болашақ оқушылары сияқты, жеткілікті дәрежеде сандық
сауаты  бар,  себебі  олар  өмір  жағдайларының  барлық  аспектілерінде  жаңа  технологияның  бар
мүмкіншілігін пайдалана отырып, сандық технологиялармен үнемі өзара әрекеттесетін ұрпақ өкіліне
жатады1.
Жоғарыдағы сөздерді оқи келе Қазақстанымды салыстырмақ болдым. Бұл елдің біз қазіргі деңгейіне
жетіуге талпыныс жасап жатырмыз, ал ақпараттық технология күннен-күнге күрделенуде, жаңаруда.
Біз  қашан  алдыңғы  қатарлы  елдердің  біріне  айналамыз  деген  көкейімде  сұрақ  туды.  Осы  озық
елдердің  қатарына  қосылуда  мұғалімдер  үлкен  жауапкершілікпен  аянбай  еңбек  етсе,  осындай
қиындықтарды да еңсеріп, оң нәтижеге қол жеткіземіз деп сенемін.

  Пайдаланылған әдебиеттер:
7. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық. Астана, 2012 61,65,70-бет
8. ҚР «Білім туралы» Заңы
9. Бегалиев Т.Б. Педагогика – Тараз, 1999
10.Қоянбаев Ж.Б.,  Қоянбаев Р.М. Педагогика. – Алматы, 2000
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«Топтық оқу-оқушылардың табысты оқу әрекетінің кепілі»



Қазіргі  оқыту оқушылардың өз бетінше оқуына бағытталғандықтан,  олардың таным белсенділігін
көтеру  маңызды  деп  есептеймін.Сондықтан  мұғалім  оқушылардың  білімді  іздену,
пікірталас,проблемалық жағдайларды шешу, жоба құрастыру арқылы өз беттерінше алатындай етіп
ұйымдастыра  білуі  үлкен  шеберлікті  қажет  етеді.Оқушылардың  таным  әрекетін  белсендіретін
оқытудың белсенді түріне топтық жұмыс жатады.  Топтық жұмысты ұйымдастыру ұжымдық  өзара
әрекеттестікті  жүзеге  асырудың  бір  жұмыс  формасы  болып  табылады.Бұл  жерде  мұғалім
дидактикалық принципті ұстанғаны дұрыс деп ойлаймын, дәлірек айтсақ,күшті оқушылар мен әлсіз
оқушылардың барлығының дамуына ықпал жасайтындай мақсатты бағытталған жұмыс жүргізілуі
қажет
Дұрыс  ұйымдастырылған  жұмыстың  бұл  формасы  топ  мүшелерінің   ортақ  мақсатты
түсініп,жауапкершілікті сезінуіне, міндеттерді дұрыс бөлісіп, бақылау жүргізуге үйретеді. 
Топтық жұмыс барысында:

9. Оқушылардың өзара әрекеттестігі жүзеге асады
10. Оқыту мен оқытудың қажеттілігі туындайды
11. Білімнің бақылануы жүреді
12. Оқу тобында қолайлы орта қалыптасады

Топтық оқытудың артықшылықтары:
1.Қажетті маңызды дағдыларды үйренеді ( өзара әрекеттестік,тыңдай білу,пікірталастарды шешу,бір 
мақсатқа жету үщін бірлесіп жұмыс істеу)
2.Оқушылардың академиялық үлгірімі артады
3.Өзін-өзі құрметтеуге үйренеді
4.Оқушылар өзара көмектің маңыздылығын түсінеді
Мен  өз тәжірибемде топтың жұмыстың  мынадай түрлерін ұйымдастырамын.
1.Жұптық жұмыс
2.Бірге отырған топ
3.Кішкене команда
Топтық жұмысты ұйымдастыру мына міндеттерді шешуі тиіс:
Ортақ жұмысты орындау барысында оқушылардың тапсырмаларды өздігінен  өзара  дұрыс бөлісуі
Тапсырмаларды жауапкершілікпен орындауы
Топтық жұмыс ережелерін орындауы
Өзара ынтымақтастықта болуы
Өзінің көзқарасын еркін білдіре отырып,басқалардың пікірін тыңдай білуі
Топтық жұмысты ұйымдастыру барысында оқушыларды тапсырма мен міндеттерді өздерінің 
арасында дұрыс бөлісуге үйрету қажет.Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс әрбір оқушының 
дамуы мен қалыптасуына ықпал етеді.
Міндеттерді бөлісу кезінде оқушыларды бір - біріне бағынуға,тапсырманы жауапкершілікпен 
орындауға  үйрету тәртіптілікке шақырады.
Топтық жұмыс кезінде топ мүшелерінің саны  5-6 оқушыдан тұрса, әрбір топ мүшесі  ортақ  әрекетке 
барынша ат салысады деп ойлаймын..Оқушылар өзара әрекеттестікке үйренеді. Ол үшін топтың 
құрамын ауыстырып отыру қажет және топтағы рольдерді көшбасшылық,спикер ,сарапшы сияқты 
рольдерді ауыстырып отыру керек.Топтық жұмысты ұйымдастыру кезінде оқушының жеке тұлға 
ретінде қалыптасуын бірінші орынға қойған дұрыс деп есептеймін.Ол үшін меніңше, топтың әрбір 
мүшесінің өзіндің көзқарасын бағалау керек. Биология сабақтарында мен  топтық жұмыс формасын 
жаңа сабақ материалын өту барысында, бекіту және қайталау кезеңдерінде пайдаланамын.Әр топқа  
бірнеше күрделілік деңгейдегі карточкалар дайындаймын.
1 деңгей карточкасының  тапсырмасы  білімді тек жай ғана айтып беру немесе оқулықтан  оқып беру 
сипатында.Бұл көбіне оқулықтағы ұғымдар мен заңдылықтар болуы мүмкін.
2 деңгей тапсырмалары алынған білімді алгоритмдік әрекет арқылы қолдану.Мысалы, белгілі бір 
нәрсені сипаттау арқылы оның не екенін табу.
3 деңгей тапсырмалары бар білімді нақты жағдайларды қолдана білуді,салыстыру,қорытынды 
жасауды қамтиды.
Тапсырманы орындау барысында оқушылардың бірін-бірі тексеруі өте маңызды деп 
есептеймін.Тапсырманы орындап болған соң оның қорытындысын хабарлаймын.Кеткен қателер мен 
жетістіктері хабарланады.Рефлексия.
Сабақтағы жұмыс  реті:
1.Сабақтың мақсаты мен міндетін кою.
2.Топқа бөлу.



3.Топтың тапсырмаларын беру.
4.Уақытты бөлу
5.Топта жұмысты орындау
6.Топтың жұмысын бағалау
7.Рефлексия
Топтық жұмыстардағы оқушылардың ролін бөлу.
Көшбасшы – топтағы жұқмысқа толығымен жауап береді:
Спикер – топтың шешімі мен жауабын қорғаушы
Сарапшы – сараптама жасап, қайшы  пікірлер айтады.
Хатшы – топта айтылған пікірлерді жазып отырады
Топтық жұмыста нәтижені бірден күтпеу керек,барлығы да дағдымен келеді деп ойлаймын.
Топтың жұмысын бағалау критерийлері

№ топ. Тақырыпты
баяндаудың

жүйелігі

Тақарыпты
баяндаудағы

реттілік 

Тақырыпты
баяндаудағы

уақыт

Басқа топтардың
толықтыруы

Топтың
ұйымшылдығы

I           

II           
III           

IV           

Биология сабағында үй тапсырмасын тексеру  бойынша топтық жұмыс мысалы
Уақыты 15 мин.
Әр топқа 4 түрлі карточка беріледі, егер топта 4 оқушы болса.
Әр оқушы бір карточканы толтырады, мұғалімнің айтуымен  топ мүшелері карточкаларын 
алмастырады.Алған карточкаларының қатесін түзетеді немесе толықтырады.
Мысалы карточка 1.
Биологиялық диктант.
Тыныс алу жүйесіне – мұрын,жұтқыншақ,көмекей,..., кеңірдек...., бронхылар, .... , өкпелер жатады.Иіс
сезу жүйкелерінің ұштары ... орналасады. ... әрі тыныс алу ,әрі асқорыту жүйесінің мүшесі.
Карточка 2 
Мына ұғымдарға анықтама беріңдер.
Көмекей -  
Кеңірдек –
Өкпе – 
Ауа тамырлары – 
Карточка 3
Тынысалу мүшелерін ретімен орналастырыңдар.
Тапсырманы орындау барысында оқушылар бірімен –бірі сөйлеспейді, олар уақыттың тапшылығын 
түсінеді.Оқушылар өздерін бағалай алады,қателесуден қорықпайды.
Топтық жұмыстың артықшылығы:
Топта қызу талқыланудың болуы. Оқушылар алған білімдерін пайдаланады.
Топтық жұмыстар арқылы оқушылар бірін-бірі оқытады,жақын арадағы даму аймағы жүреді.
Оқушылар әңгімелесу арқылы ой-пайымдарының негізін құрып,мәнін ұғады,сыни тұрғыдан ойлауы 
жүзеге асады.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Алиева Акжан Абилдаевна

№132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің 
биология пәні мұғалімі  Сырдария ауданы

Биология  сабағында «Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдану» модулін пайдалану

Конфуций: «Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын, өзіме жасатсаң -
үйренемін»  демекші  қазіргі   таңда    "Оқыту  мен  оқуда  ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды  қолдану"    қажеттілігі   басым.  Сондықтан   заман   талабына  сай  ақпараттық-



коммуникациялық технологияларды  пайдалануға  назар  аударуымыз  қажет.  Қазіргі   білім  беру
жағдайында  электронды  құрал-жабдықтарға  негізделген ақпараттық-қатынастық  технологияларды ,
сандық   білім   қорының   біртұтас  жиынтығын,   интерактивті   тақта   мен   ғаламтор   желісі
мүмкіндіктерін,  т.б.  пайдаланбай,  солардың  көмегіне   сүйенбей  сабақ   беру  мүмкін   емес-деп
ойлаймын.   Сондықтан   АҚТ-ны   бүгінгі заманның орасан  зор  жетістігі  ретінде  биология  пәнінің
сабақтарында  да пайдалану маңызды және өзекті  мәселе.  
«Үш білім  саласының қиылысу  ортасында  Технологиялық,  педагогикалық және  мазмұндық білім
(ТПМБ) орналасқан.  Осы тәсілді  алғаш рет 2006 жылы Мишра және Кёлер қарастырды, олардың
айтуынша, егер жаңа технология оқуды жақсарту жағына өзгертуге қабілетті болуға тиіс болса, онда
жоспарлау  үдерісі  пәннің  ерекше  білімдерін  оқушылар  қалай  түсінетінін  біле  отырып,  осы
білімдердің ықпалдасуын қамтуы керек» (МАН, 65 бет). 
Мишра және Кёлердің пайымдауында білімнің осы үш саласын біріктіре білген қабілетті мұғалім –
жоғары деңгейлі мұғалім деп айтқан. Сондықтан мұғалім тек өз пәнін жетік білуден басқа, педагогика
және  психология  ғылымдарын қазіргі  заманғы ақпараттық технологиямен  ұштастыра  білуі  қажет.
Мұғалім оқушы бойына ынталандырушылық қасиетін дамытуда ақпараттық сауатты болу, ақпаратты
таба білу, бағалай білу, қажеттілігін сезінуді, содан кейін тиімді қолдану кезінде қауіпсіздік сақтай
білуге жетелеуі қажет болып отыр.
«Балалар  күннен-күнге  қолжетімділік  артып  келе  жатқан  анағұрлым  кең  коммуникациялық
үдерістерге тиімді  және ойдағыдай қатысуға мүмкіндік беретін сыни тұрғыдан ойлау мен зерттеу
дағдыларын дамытуы керек. (Вульв, Александр, 2008).» (МАН, 51 бет). Оқыту мен оқуда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдану оқушыларды диалог пен дәйектеуге, талқылауға тарту
керек. 
Орта  мерзімді  жоспар  құру  кезінде  мақсатым  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды
қолдану арқылы оқушылар бойында сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыру. Осы мақсатта
сынып оқушылары арасында ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру қажет. Оқушы бойында
бірін-бірі тану, түсінуді басты назарға ала отырып «Пилот-штурман», жұптық бөліну ұйымдастыру
үшін «Ақпараттық ақаулық» әдісін,  сурет қиындысы, түрлі-  шарларға сандар,  әріптер,   фигуралар
салынған ақ қағазды шиыршықтап шарға салып, үрлеп топқа бөлу, қайта топтастыру жұмыстарын
жүргіздім. Осы кезде бір-бірімен ортақ ештеңесі жоқ деп ойлайтын оқушылардың басқа әрекеттерін
байқадым. 
Мен  дәстүрлі  сабақ  өту  барысында  мұғалім  қанша  түсіндірсе,  оқушы  соны  біліп,  ұғады  деген
қағидамен жүргенмін. Бірақ қағиданың дұрыс еместігін, оқушы өзі оқыса, өзі зерттеу жұмыстарын
жүргізген жағдайда білім алатындарын түсіндім. Бұрын барлық оқушыға бірдей тапсырма беретінмін.
Тапсырма жауабын жазу кезінде бір-бірінен жасыру арқылы тек мұғалім ғана оқиды деген қағида
ұстанды. Жаңа технология арқылы оқы кезінде оқушыға жеке тапсырма беріледі,  бірақ түсінбеген
жерде бір-біріне көмектесу арқылы оқу керек екендігін түсініп, оқушыларға айтып өттім.  
Сабақ  барысында   «дейін,  кейін»  рефлексиясын толтыру  үшін  мынадай  сұрақ  қойдым.  «Жұмбақ
шешкенді  ұнатасыңдар ма?»,-деген сұрақ қойдым.  «Бізге  жұмбақ  шешкен  ұнайды,  себебі  біздің
ойлау қабілетіміздің жақсы дамуына жұмбақтар жақсы әсер етеді», - деп айтқан болатын. Интернет
қызметінен  тақырыпқа  сәйкес  жұмбақтарды  көшіріп  алып  презентация  жасауға  пайдаландым.
Жұмбаққа  сай  суреттер   көрсете  отырып  сұрақтар  қойып,  «мұғалім  –  оқушы»  арасында  қарым-
қатынас  жасау  кезінде  мұғалімдердер  оқушының  ЖАДА  аймағын  көтеруге  ықпал  жасайтынын
байқадым.
АКТ арқылы талқылау мен талдау арқылы диалогтық қарым-қатынас жүргізу арқылы сыни тұрғыдан
ойлауға дағдыланады. Сұрақтар қою кезінде оқушыларға мұғалімдер ақпарат көзі болу шарт емес,
мұғалім оқушылардан ақпаратты қайдан? қалай? іздеуге болатындығын бағыт-бағдар беру арқылы
сыни тұрғыдан ойлауға талпындырады.  Мысалы, биология сабағында әр түрлі  тамыр  түрлерін алып
келіп көрсетуге болады. Енді дәл осындай бір көрсететін жайт жеуге жарамды тамырлар және  жеуге
болмайтын  тамырлар  болатындығын  білгізу..  Сондай-ақ  сыныпта  орындауға  болатын  жаттығуды
оқушыларға орындату арқылы мектеп немесе үй жағдайында орындауға болатын тәжірибелер беруге
болады.
Сабақ  барысында  АКТ  -ны  пайдалану  арқылы  жаңа  материалды  меңгеру  дәрежесін  бағалауға
мүмкіндік береді. Бірақ сұрақ барлық оқушыға бірдей қойылғанымен, кейбір оқушы жауап бермей,
тыңдап отырумен шектеледі. Бұл сыныпта үнсіз оқушыларды көбейтеді. Сұрақтар жалпы қойылмай
жеке-жеке қойылуды алдағы уақытта жүзеге асыруға қолданамын.
Оқушылар электрондық оқулықты көрсету  барысында  теориялық білімді  практика  жүзінде  қалай
қолдануға болатындығын көреді. Бұл оқушылардың білімді тек лекция түрінде таныспай, визуалды



құралдар көру арқылы дамытады.  Визуалды бейнелер есте сақтау қабілетін жақсы дамытуға үлес
ұосады.  Сабақ  барысында  жұлмаса  көре  алмайтын  ,  тамырдың  түрлері,  типтерінің  суреттерін,
айырмашылығын ажырата білгізу  үшін көрсету қажет. 

   
Жаңа  сабақ  барысында  қолданған  «Джигсо»,  «Пилот,  штурман»,  «6-ойлау  телпегі»,  аяқталмаған
тезис» әдістері  болатын, осымен  қоса сабақ барысында постер қорғау ұсынылды. Постер қорғау
кезінде  оқушылардың  сөйлеу  қабілетін  ашу,  жүйелі  сөйлеуге  үйрену  арқылы  оқушы  бойында
сенімділікті  оятып,  көшбасшылық  қасиеттін  дамытады.  Оқушылар  дайындалып,  өзара  түсіндіру
жұмыстарын жүргізді. Постер құру кезінде  оқушыларда мынадай сұрақтар қойды:
Не жазамыз?
Немен саламыз?
Сурет салсақ болады ма? Өздері оқып болған соң түсіндіреміз деп бір-бірінен ақылдасып, постерге

сурет сала бастады. 
Топтар  түсіндіріп  болғаннан  кейін  оқушылар  бір-біріне  сұрақтар  қоя  бастады.  «Джигсо»  ойыны

кезінде  постер қорғауда  оқушыларға  «Екі  жұлдыз,  бір  тілек»  арқылы бағалау  жүргіздім.  Бұл
бағалау түрі оқушыларға таныс болмағандықтан бірінші өзім айтуды жөн көрдім. 

- Енді оқушылар бір-бірімізді бағалап жіберейік. Бағалау түрін «Екі жұлдыз, бір тілек» деп айтады.
Бірінші мен бастап 1ші топқа айтайын, сендер жалғастырасыңдар,-деп айттым.
- Топ тамырдың типтерін, «А»-деген оқушының айтқаны маған ұнады. Бір тілек плостер суреті қанық
емес бізге толық көрінбей тұр. Енді сендер айтып көріңдерші деп өтіндім. 
Оқушыларға  бұл  бағалау  түрі  ұнағаны  көрінді.  Ең  ұнаған  2  жұлдыз,  1  тілек  «М»  деген  оқушы
айтқаны болды. 
- Біздің топтарға берген бөлімде суреттер бар, біз соны салдық. Ал 1ші топ өз ойларымен салған
суретті, соны ұнаттық. Тілек дауыс ырғағын жоғарлатса.
Сабақ  барысында  концептуалды  кесте,  деңгейлік  тапсырма,  тесттер  түрлерін  пайдаландым.
Оқушылардан концептуалды карта алу үшін бірінші жұпқа бөліп алуды шештім. Оқушыларды жұпқа
«Ақпараттағы ақаулықтар» әдісі арқылы бөлдім.  
Оқушылар қолына бір-бір парақшалар тарқатып бердім. 
- Парақшаның ортасынан  бөліп, бір бетіне  сұрақ, ал екінші  бетіне  жауаптарын  жаздым
 -Тамыр
- жер асты мүше
-тыңайтқыш түрлері 
- органикалық және минералды
Оқушылар  тапсырмаларды  орындап  жұптарын   тапты.  Сұрақтары  мен  тапқан   жауаптарын  оқу
тапсырылды. Оқушылар реттеліп отырамын дегенше біраз уақыт кетті. Бірақ алдыңғы сабақтардан
гөрі жылдам қозғалып, түсініп жұмыс істеді. Оқушыларға ақпараттағы ақаулықтар әдісімен бөлініп
болған  соң, концептуалды кестені таратпа материал ретінде таратып беріп әр сұрақтың дұрыс жауабы
1  ұпайдан  алынатындығын  айттым.  Тапсырма  орындалып  болған  соң,  жауап  парағын  ауыстыру
тапсырылды.  Бірақ оқушылар бір-бірінің қателерін табу жұмыстарын жүргізе  алмады.  Сондықтан
концептуалды кестенің картаның дұрыс жауабын өзім оқуға тура келді. 
Егер жауап дұрыс болса маркермен қоршауға алып,  егер дұрыс болмаса дұрыс жауабын белгілеп

отыру қажет,-деп тапсырылды.
Концептуалды кестенің қорытындысы бойынша оқушылар ішінен тек 7  дұрыс жауабын берген 1
жұп, 2 дұрыс жауабын берген 1 жұп шықты. Қалған жұптар 4,5,6 дұрыс жауаптар берген. Сол арада
өзінің жауаптарына қанағатанбаған екі көшбасшы болып жүрген оқушылар болды. Мен оқушылар
еңбегін бағалау үшін смайликтерді пайдаландым. 
Үш сұрақтан  құралған  жеті  түрлі  тест  құрап,  оқушыларға  тарқатып бердім.  Бірақ  оқушылар  тек
таңдау тест түрлерімен жұмыс істеп көргендерін аңғартты. Суретті тестті көргенде оқушылар шошып
кетті. Бұны қалай орындаймыз? деген сұрақтар берді.



Оқушыларға «мақсат ағашы» бейнеленген қағаз тарқатылды. Осы суреттен өздерін сабақта қандай
дәрежеде  меңгергендерінді  білу үшін өздерінді  табыңдар дедім.  Оқушылар өздерін ағаштың орта
деңгейіне апарып қойыпты, бір-біріне көмектесу кездерін бейнелей біліпті. 
Қалыптастырушы бағалаудың бір түрі «Өзін-өзі бағалау және өзара бағалауды». Бұл бағалаудың түрін
«Қар үйіндісі» ойыны кезінде пайдаландым. Оқушыларға бағалаудың қалай жүзеге асыру ережесін
түсіндірдім.   Бірақ оқушылар бағалау түрін «Екі жұлдыз, бір тілек» айтып кетті. Мен оқушыларды
тоқтатып, қайта түсіндіру жұмысын жүргіздім. Өзгеріс көрінбеді. Барлық оқушы «Екі жұлдыз, бір
тілек» айттып кетті. Бұл бағалау түрі жүзеге аспағаны, мен бағалау қалай жүзеге асырылатындығын
көрсетпей, тек бағалау шартын айтып қана қойғаным.
Қорытынды, келешекте ақпараттық - коммуникациялық технологияларды сабақ барысында пайдалану
үшін Интернет желісі, кітапханадан материал жинау арқылы  өткен материалға топтық презентация
жасап жоба қорғауға тапсыруға қолдануға болады. Осы материалға жоба қорғау жұмыстарын жасау
кезінде  оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп  ізденімпаздыққа  тәрбиелеуге  болады.  АКТ арқылы
биолгиялық   құбылыстарын сандық бейнеде  (видеода)  көру  арқылы алған  ақпаратты сақтауы 20
пайызға артады.
Сабақ  барысында  ақпараттық  -  коммуникациялық  технологияларды  пайдалану  мұғалім  жұмысын
өнімді,  нәтижелі,  сапалы.  Оқушылардың жұмысы,  білім  алу  әрекетін  мәнді,  мағыналы,  қызықты,
пайдалы етеді.
«Ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың (бұдан әрі – АКТ) дамуы білімді бағалау және
пайдалану  жүйесін  де  уақтылы  өзгертіп  отыруды  талап  етеді.  Осыған  байланысты  оқытуда
қолданылатын  әдіс-тәсілдер,  әдістемелер,  технологиялар  жаңартылып  отырады.»  (МАН,  61  бет).
Осыған байланысты заман ағымына сәйкес  әртүрлі  АКТ құралдарын,  білім-білікке  байланыстыра
отырып оқушыларға сандық білім емес сапалық білім беруге талпыну. 
АКТ қолданылған  биология сабағының  нәтижелері  бойынша  мұғалім  де,  оқушы  да  ақпарат  пен
білімге  қолжетімділікте, шығармашылық  пен  идеялар  алмасудағы  әрекеттестіктегі АКТ ролін тани
жңне  бағалай білуі  тиіс. Олар сондайақ , өзгеріс  үстіндегі әлемде (жұмыс  орнында, демалу және
қарым-қатынас  жасау уақытында) АКТ-ның  ықпалын неғұрлым  көбірек  сезінуге  тиіс.(Қосымша
ресурстар)
Мен осы бағдарлама  бойынша үш айлық курста  білім  алғаныма  қуанамын.  Алдағы уақытта  осы
бағдарламаны басшылыққа ала отырып, оқушылармен жұмыс жасау маған тиімді әрі қызықты.
Яғни, осы бағдарлама бойынша біз бақылаушы, талдаушы, зерттеуші мұғалім болып қалыптасады
екенбіз. 
Осы сабақтар топтамасын  жасауда менің үйренгенім  сабақтар топтамасын  бір жүйеге келтіруді,
барлық оқушыларды сабақ үдерісіне тартуда  оқушылардың деңгейлеріне қарай әдістерді таңдауды,
жұптық, топтық жұмыстарда бірлдесіп жұмыс орындау үшін, формативті бағалау енгізу тиімділігін,
өз ойларын  ашық жеткізе білу үшін сабақтар топтамсын дұрыс құра білуді үйрендім. Орта мерзімді
жоспардың маған ұнағаны мұғалім мен оқушының сабақ үдерісінде  жасалатын іс-әрекеттері айқын
көрініп тұрады.
Сәтсіз  тұстарды  болдырмас  үшін  біз  үнемі  ізденісте  болып,  оқуды  жақсарту  үшін  өзіміздің
құзыреттілігімізді дамытып отыруымыз керек деп білемін.
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ФИЗИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫНЫҢ ПӘНДІ 

ТЕРЕҢ ТҮСІНУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

Бакуова Ж.Б.  (Қызылорда қаласы, 
Сырдария ауданы №210 орта мектебі)

Тәуелсіз еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақ. Сондықтан мектеп оқушыларының сапалы білім мен
саналы  тәрбие  алуы  ең  басты  мәселе.  Бүгінгі  ғылым  мен  техниканың  дамыған  ғасырында  жас
ұрпақты  ізденпаздыққа,білімділікке  және  шығармашылықпен  жұмыс  істеуге  дағдыландыру  үшін



заман талабына сай сапалы білім беру мұғалімнің ең басты міндеті. Қандай пәнді оқыса да оқушы
білімі  сапалы,  нәтижелі  болуы  керек.  Ендеше  оқушы  білімін  бүгінгі  күн  талабына  сай  дамыту,
тереңдету ғылыми түрде құзіреттілік деп түсіндіріледі.
Қазіргі  әлемдік  жаһандану  кезеңінде  білім  беру  идеялары  сәт  сайын  жаңара  түсуде.  Сондықтан
көштен қалмай ілгерілеудің негізгі тетігі мұғалім екенін естен шығармауымыз керек. Заман талабына
сай қазіргі білім беру үрдісінде түбірлі өзгерістер болып жатқаны белгілі.Әр мұғалімнің басты міндеті
– рухани бай,  жан-жақты дамыған, дарынды, бәсекеге қабілетті  ұрпақ тәрбиелеу.Оқу үрдісі  уақыт
талабымен қаншама өзгермесін, тек ұстаз ғана оның мазмұнын оқушы санасына сіңіре алады.Қазіргі
кезде оқушылардың білімге деген зейіндерін арттыру үшін көптеген жұмыстар ұйымдастырылады.
Сыныптағы оқушының ойлау қабілеті бірдей болмайды. Сондықтан физика сабағында әр сыныптағы
оқушының  жас  ерекшелігіне  қарай  және  білім  деңгейіне  сай  сабақтың  түрлерін  тауып,  сол
тақырыптарды игеруді мақсат ету керек. Мен физика сабақтарында оқушылардың білім деңгейлеріне
қарай деңгейлеп дамыта оқыту әдісін қолданғанды жөн көремін. Өйткені оқушы өзін қызықтыратын
нәрселерге  ғана  көңіл  аударады.  Физика  бұл  өте  күрделі  пән,  бұл  пән  математика,  тарих,
жаратылыстану  пәндерімен  тығыз  байланысты.  Оқушылардың  әр  тақырыпты  меңгеруі  әр  түрлі
деңгейде болады. Сол себепті жұптық, топтық жұмыс бұл пәнге сай келеді. Сабақта есепті шешудің
әр  түрлі  тәсілдерін  пайдаланғанда  жақсы  нәтижеге  қол  жеткізуге,  оқушының  пәнге  деген
қызығушылығын артыруға болады.  Осындай жұмысты бағалағанда тек нәтижеге емес,  оқушының
ынтасына да көңіл аударылады. Соңында жаңа материалды ғана емес,  ненің ұнағандығын, қандай
тәсілдердің  қолайлығын  да  талқыға  салып  отыру  керек.  Кейбір  кездерде  ережелерді,  тіпті
терминдердің мағынасын үнемі талдап түсіндіріп отыру қажет, оның себебі физикалық терминдерді
оқушылар үнемі  естіп  жүргенімен,  өз  ойларын түсіндіру  кезінде  жеткізе  алмайды.  Оқу  үрдісінде
оқушыларға бұрын өткенді қайталай отыра, сол материалды үнемі жаңалап отырып, басқа қырынан
көрсете білу керек. Өйткені бір айтқанды қайталай берген оқушыларды жалықтырып жібереді. Әрине
оқушыны қызықтыру үшін, алдымен мұғалім өз пәнін сүюі қажет. Ал қызығушылық танытқаннан
кейін,  оны  өшіріп  алмаудың  келесідей  амалдарын  келтіруге  болады:  физикалық  практикум,
салыстырулар,  қарама-қайшылықтар,  оқытудың  әр  түрлі  тәсілдері,  қызықты  тәжірибелер,  көрнекі
түрде  ұйымдастырылған  жалпылама  зертханалық  зерттеулер,  ойындар  (ойын  элементтері
кірістірілген сабақтар), жарыстар т.б.
Мұғалім басты тұлға, шәкіртке бағыт – бағдар беруші бағдаршам десек, оқушы өздігінен еңбек етіп,
талпынып,  жеткен  жетістігінің  жемісін  көруші,  мұғалім  мен  оқушы  үнемі  бір  –  бірімен  тығыз
байланыста болуы қажет.  Сапалы тиімді нәтижелі жүргізген әрбір сабақ – ұстаздардың тынымсыз
еңбегінің  нәтижесі  болмақ.  Мұғалім  шеберлігінің  көрсеткіші  әдістеме  саласындағы  ғылыми
жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгеру табиғат заңдарын күнделікті өмірмен байланыстыра
отырып физика пәнінен танымын арттыру. 
Физика  пәнін  оқытуда  интерактивті  әдістерді  пайдаланудың  тиімділігі  туралы  айтар  болсақ,
электрондық оқулық – бұл күнбе – күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны
әрбір  оқытушы  өз  педагогикалық  тәжірибесіндегі  материалдармен  толықтыра  отырып,  әрі  қарай
жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы үй тапсырмасын, жаңа сабақты түсіндіруге және тест
тапсырмаларын  орындауға  болады.  Электрондық  оқулықтың  тиімділігі  зор.  Қазіргі  таңда  мен  өз
тәжірибемде оқушыларға физика сабағында электрондық оқулықты пайдаланып келемін.  Онда әр
тарауда тақырыптың мазмұны, заңдары мен анықтамалары,  кестелер, ғалымдардың өмірбаяндары, 
жаттығулар мен есептер,  бақылау жұмыстары қамтылған.  Тараудағы оқу  материалдары бойынша 
берілген  анимациялық  тәжірибелер  оқушыларға  физикалық  құбылыстарды  көрсете  отырып, 
түсіндіруге  ыңғайлы.  Интерактивті  тақтаны  пайдалану  сабақты  жаңаша  әдіспен  түсіндірумен
оқушылардың назарын аударады, жалпы физикаға қызығушылығын арттырады. Оқушылар сабаққа
дайындалуға белсенді түрде кіріседі, бұл олардың оқу – зерттеу жұмыстарын да шығармашылықпен
жұмыс  жасауға  дағдыларын  дамытады,  тек  физика  пәнін  оқытуда  ғана  емес,  информатика  және
мультимедиялық  білім  алуда  жоғары жетістіктерге  жетуге  мүмкіндік  береді.Оқытудың жаңа  әдіс-
тәсілдерін пайдалану, үйлесімді тәжірибе ғана мұғалімді табысқа жетелеп, теориялық білімін шыңдай
түседі.  Ең қиыны оқытудың бүкіл әдіс-тәсілдерін белгілі  ізге  салып,  сабақтың құрылысын қазіргі
заман талабына сай қайта құру. Адамгершілігі жетерлік сауатты, білімді мұғалім өзінің әрбір сөзіне,
сөйлеміне,  сырт  көрінісіне  талғаммен  қарап,  шәкірттерге  де  талап  қойып,  үйретуден  жалықпай,
түсінбей қалса, оларды кінәламай, сабырлықпен сөйлеп, оқумен бірге тәрбие беріп отыру негізінде
мақсатқа жете алады.
Оқушылардың білімге ықыласын, ынтасын,қызығушылығын арттырудың ең жақсы жолының бірі саб
ақта ойындарды қолдану. Ойын, білім алу, еңбек етуадамның негізгі



қайраткерліктері. Ойын - әркашан кішкене білім, кішкене білім бола
отырып, баланы білім алуға, еңбекке дайыңдайды. Ойыңдар  қолданылған  сабақтарда  оқушылар
белсенділік  көрсетеді.  Бұлай  болу барлық  ойынға  тән  нәрсе,  оның  топтық  түрде
өтуіне байланысты.Балалар  бір-бірінің  ойларымен  пікірлерімен  алмасады,  дәлелдейді, қателеседі,  өз
ойларын ортаға салады, негіздейді, есеп жауаптарын бірге шешеді, тексереді, қателерін түзейді т. с. с.
Ойын барысындағы пікірлер алмасу нәтижесінде, оқу материалдарын жылдам және жақсырақ игереді,
қиындықтарды  бірге  шешеді.  Мұндай  жағдайда,  барлық  балалар  алға  жылжиды,  білімдері
терең балалардың тежелмеуін, білімі төмен балалардың алға ұмтылуына мүмкіндік береді.
Атақты француз ғалымы Луй де Брайль былай дейді: «ең қарапайым мәселені қозғайтын ойындардың
өзінде  ғылыми  жұмысқа  ұқсас  жалпы  элементтер  көп  кездеседі.  Екі  жағдайда  да  (ойын  мен
ғылыми жұмыс)  ең  бастысы койылған мақсаттың  болуы,  сонан  соң  қиындықтың  болуы,  оны  жеңу,
жаңалықты  ашу  қуаныш. Міне, сондықтан да,  бар адамдарды, жасына карамастан, ойын
өзіне тартып тұрады.»
Мұғалімнің ең басты мақсаты  сабақ мақсаты мен қолданылатын ойынның мақсатын ескере
отырып, сабақтар мен сыныптан тыс сабақтарда,  оны орынды қолдана білу.  Оқушылар  мен
мұғалімнің ойынға ынтасы болған жағдайда ғана, ойын жүруі мүмкін. Қазіргі  мұғалім  әрбір  сабаққа,
тақырыпқа  және  әр  кластың  өзіндік  ерекшеліктеріне  байланысты  оқушыларды
өзіндік жұмыска үйрету,  олардың ізденісін  ұйымдастыру  және  кейбір  материалдарды кең  көлемде
беріп,  тәрбиелік мақсатқа жету үшін де оқьіту формаларын тандай білу керек.  Бір сабақтың өзінде
қолданатын әдістерді кезектестіріп, оқушыларды шаршатпай, материалды қызықты жеткізе білуді де
ескерген жөн.Сабақта ойын түрлерін пайдалану сабақ түрлері  мен әдістерін жетілдіру жолындағы
ізденістердің  маңызды  бір  буыны.  Ойын  түрлерін  оқу  процесін  пысықтау,  жаңа  сабақты
қорытындылау  кезеңдерінде,  қайталау  сабақтарында  пайдалануға  болады.  Ойын  түрлерінің
материалдары  сабақтың  тақырыбы  мен  мазмұнына  неғұрлым  сәйкес  алынса,  оның  танымдылық
маңызы да арта түседі.
Физика  пәні  күрделі  пән  екеніне  ешкімнің  де  дауы  жоқ.  Оны  жаттап  алу 
мүмкін емес, түсіну қажет! Егер ол пән оқушыны қызықтырмаса, не істеу қажет? Міне осындай әр
түрлі  ойлардан  кейін  бала  жүрегіне  жол  тауып,  білімге  жетелеу  үшін  мұғалім  оқушыларды
қызықтыратындай  әр  түрлі  әдіс-  тәсілдерді  қолдануы тиіс.  Соның бірі-  «сын  тұрғысынан ойлау»
технологиясы.  Сындарлы  оқыту  бағдарламасында  көрсетілген  жеті  модульді  тиімді  пайдалану
оқудағы негізгі жетістік болып табылады. Бұл модульдер әр сабақта өзара тығыз байланыста және
үнемі қолданыспен көрініс тапса, мұғалімнің мақсатқа жетудегі жеңісі болмақ.
 Нәтижесінде: 
- сабақтың мазмұны, сапасы артады; 
- жауапкершілік, шығармашылық қабілеті қалыптасады; 
- оқушы өзін-өзі бағалап, білім деңгейін арттыра алады; 
- пәнге деген қызығушылығы артады. 
Сабақ сын тұрғысынан ойлау (СТО) –сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл бағдарламаны бірнеше 
стратегиямен жұмыс жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдіс мынандай мақсат қоя алады: 
-оқушыларды ойландыруға; -өз ойларын ашық айтуға; -пікір таластыруға /дебат/; 
-дұрыс сөйлей білуге; -өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге; -оқушылар шығармашылығын 
дамытуға; Сабақ СТО бағдарламасы 3 кезеңнен тұрады: 
I. Қызығушылықты ояту 
II. Мағынаны ажырату 
III. Ой толғанысы 
Қызығушылықты ояту кезеңі –мұнда өткен тақырыптан не біледі, не айта алады, өткенді еске түсіру, 
ой қозғап, әсер ету кезеңі болады. 
Мағынаны ажырату кезеңінде – нақты тақырыпты мұғалім сұрақ-жауап арқылы түсіндіре отырып , өз 
беттерімен ойларын ортаға салып, жаңа сабақ, жаңа идеяны жүзеге асыруға талпынады.Яғни 
оқушыға ескі мен жаңаны ұштастырып ойын кеңейтеді. 
Ой толғаныс кезеңінде оқушы не білгенін қорытып, саралап, бекіту арқылы білімін жинақтайды. 
Мен өз тәжірибемде көбінесе оқушылармен бірлесіп, ұйымдасып, топтасып жұмыс істеуіне көңіл 
бөлемін. Топта жұмыс жасауда алғашқыда оқушылар бір - бірін тыңдамай, сыныпта шу болатын. 
Барлығы да жазғандарын сабақтан соң топ мүшелері өз ойларын, жазған жұмыстарын талдау 
барысында жақсы жазылған жұмысты таңдай алатын болды. Бір - бірінің пікірін мұқият тыңдауға 
үйренді.
Оқушыларды топқа бөлу барысында мынандай жетістіктерге жетуге болады:



1. Оқушылар бір - бірімен пікірлесе отырып, ортақ қорытынды шығарады.
2. Тақырыптық түсініксіз жерлерін айқындайды.
3. Топтарының сұрақтарына жауап береді.
4. Барлық оқушылар жұмыс істей бастайды.
5. Қорытынды шығарады.
Осындай топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген оқушылардың білімдері нәтижелі болады, шыңдалады.
Оқушылар жұмыс жасау барысында бір - біріне көмектесіп, ойларын ортаға салады, ынталарына күш 
- қуат бере отырып, өздерінің білім алуын көтермелейді, оқуға, жазуға, тыңдауға, сөйлеуге кең 
мүмкіндіктер беретін ортада оқушы өз пікірлерін еркін жеткізуіне жағдайлар жасайды. Топ мүшелері 
өз ойларын ортаға салып және сол ойларды кесте арқылы көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап 
шығуға тырысады. «Сын тұрғысынан ойлау үшін оқу мен жазу» бағдарламасының қай әдісін алсақ та
оқушының белсенділігін, ойлау қабілетін, шығармашылығын жан - жақты дамытатынын байқадым.
Физика  пәніне  оқушының  қызығушылығын  арттырып,  түрлендіре  жүргізсе,  жақсы  нәтижеге  қол
жеткізуге  болады.  Ол  мұғалімнің  пәнге  сүйіспеншілігі  мен  қажырлы  еңбегі  арқасында  жүзеге
асатыны хақ.
Біздің міндетіміз – дүниежүзіндегі жаңалықтар мен дамуларды назарға ала отырып, одан да 
жақсысын, тиімдісін ұсыну. Өйткені ғасырымызда барлық салада даму өте жедел жүзеге асуда. 
Әрине, дамудың негізі – білімде.
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№132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің  

 қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Сырдария ауданы

Қазақ әдебиеті сабақтарында оқыту мен оқудағы жаңа
 (Диалогтік оқыту) тәсілдерді қолданудың тиімділігі

 Мұғалім  мен  оқушылардың бір-  бірімен  сөйлесуі,  емін-  еркін  ескертулерді  айтуы,  өз  пікірлерін
қысылмай білдіріп,сөз алмасуда өздерін шынайы ашу тәсілін, мен, мұғалімге арналған нұсқаулықты
басшылыққа  ала  отырып,  мектеп  жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін  өрістетудегі  басты  тұлға  –
мұғалім  екеніне  көзім  жетті.  Себебі  мен  өзімнің  мектептегі  зерттеу  кезінде  мұғалім  сабақ
жоспарлағанда сабақты  ұйымдастыру, жаңа материалды меңгертуді диалог түрінде жүргізгенді жөн
деп таптым.
Диаологтік оқыту, оқушы мен мұғалімнің, оқушы мен оқушының арасында жүреді.
 Сабағымда оқушыларды топқа бөліп, оқушылардың ой- өрісін байқау үшін  оқушыларға мынадай
сұрақтар бердім.
1.Атақты би- шешендерден кімдерді білесіңдер?
2. Неліктен осы би – шешендердің айтқан нақылдары осы уақытқа дейін ұмытылмай келеді? деген
сұрақ  қойып,  оқушылардың  не  білетінін   және  сыни  ойлауға  әрі  оқушыларды диалогке  тартуды
көздедім. Тапсырманы топ болып ақылдасып, ортақ шешімге келуді тапсырдым. Әр топты  бақылау
барысында оқушылардың арасында диалог жүріп жатқанын да байқадым. «Қ» есімді оқушы  топтағы
сыныптастарына би- шешендерден Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билерді білетінін айтты. Осы кезде
мотивациясы жоғары оқушы қазақ халқында есімі елге мәлім  Сырым Датұлы, Майқы би, Жиренше
шешен, Бөлтірік шешен т.б. би-шешендер бар екенін айтты. «Ш» есімді оқушы  олардың есімдері,
нақыл  сөздері  ел  жадында  қалай  сақталып қалғанына  топ арасында  жауап беріп  жатырғандығын
аңғардым. Берілген уақыт аяқталған соң, әр топтың баяндамашылары топ атынан шығып,өз ойларын
ортаға салды. Осы төрт топтың ішіндегі екінші топтың  «Д» есімді баяндамашысының жауаптарына
басқа топ мүшелері өз ризашылықтарын білдірді.  Дәл осы сәтте мен өзімнің тарапымнан «Д» есімді
екінші топтың баяндамашысына: 



-  Осы жоғарыдағы аталған би –шешендердің бірінің ұлағатты сөздеріне мысал келтіре аласың ба?
деген сауал қойдым.
Сонда баяндамашы кідірместен:
- Мәселен Майқы би туралы айтар болсам. Болашақты асқан көрегендікпен болжап айту да осы көсем
билер мен шешендердің еншісінде екенін білеміз.
Мысалы, Майқы би:
....Әлі заман өзгерер,
Өзгергенін көз көрер.
Мінгенің арба болар,
Бар құс қарға болар,
Жансыз арба ат болар,
Өз балаң өзіңе жат болар,
Темірден құс болады,
Ұрпағының көргені сұс болады.
Еркек жасып и болар.
Қатын тұлданып, би болар.
Сарысудан ас болар,
Жұрт пақыр болар,
Жер тақыр болар-
Осындай қилы заман болар,- деп толғаған. Нағыз  көрегендік пен кемеңгерліктің үлгісі осында  жатса
керек деп ойлаймын, ағай.
13. Жарайсың! Міне, тамаша жауап!- 
14. Ағай, қазақ халқында мына бір даналық сөзді айта кеткім келіп тұр.
15. Мақұл, айта ғой.
16. Майқы би атамыз туралы халық аузында «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы – Майқы би»  деген
даналық сөз бар.
17. Міне, табылған жауап!
Бұл оқушының  мотиватциясы жоғары екендігін іштей сезгеннен кейін, мен тағы да ол оқушыға: 
- Оқулықтағы нақыл сөздерден басқа өзің білетін нақыл сөздерден басқа мысал келтіре аласың ба?
деп сұрадым. Сонда оқушы:
 - Сырым Датұлы жастау кезінде атақты Қанай шешеннен бата алуға ат жалын тартып мініп, жолға
шығады.Сырым Қанай шешеннің ауылына келіп, шешенге сәлем беріп, бата алуға келгендігін айтады.
Сонда Қанай шешен тұрып: 
- Кімнің баласысың?
 Сырым: - Дат баласымын. 
Қанай  шешен:  -  Е,е  қой  жая  алмайтын  Даттан  қолақпандай  ұл  туды  деуші  еді?  Сірә,  сол  сен
боларсың? 
Сырым:-  Болсақ болармыз.
Қанай шешен: - Әкең қой жая алмаса да, анаң түнде келген қырық кісіні де, күндіз келген қырық
кісіні де ренжітпей қарсы алушы еді. Сірә анаңа тартқан ұл болдың –ау ?
Сырым: - Анам түнде келген қырық кісімен, күндіз келген  қырық кісіні қабағын шытпай қарсы алса,
«Қырықтың бірі қыдыр» деген, бәлкім маған қыдыр қонған шығар ата? – деп, айтқан екен деп, оқушы
жауап  берді.  Мен  бұл  оқушының  жауабына  ризашылығымды  айта  келіп,  саусақ  арқылы  өз
мадақтамамды  көрсеттім.  Осы  сәтте  басқа  топ  мүшелері  де  өз  мадақтамаларын  қол  шапалақтау
арқылы білдірді.
    Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен
Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар,
олардың  білім  деңгейінің  өсуіне  үлес  қосатындығын  атап  көрсетеді.  Зерттеулерде  ересектермен
интерактивті қарым- қатынас пен достарымен бірігіп  жүргізілген жұмыстың  балалардың  оқуына
және  когнитивті дамуына әсер ететіндігі  айтылған. [МАН, 39- бет].

Менің  сабағымда   диалогті  оқытуды  қолдану  өте  тиімді  екені  байқалды.  Оқушылардың
жұптық,  топтық  тапсырмаларды  орындауда  өзара  пікір  алмасуы,  тапсырманы  бірлесе  шешуі,
оқушыларды ұжымшылдыққа, ойлау қабілетінің өсуіне зор ықпал етеді деп ойлаймын. Топпен жұмыс
жасау барысында оқушылар бір- бірімен пікір алмасып, туындаған сұрақтарға жауап іздейді. Осыған
орай мұғалім оқушыларға  тақырыпқа сай сұрақ қоюдың да маңызы зор.  Сұрақ  оңтайлы қойылған
жағдайда  сабақ  берудің  тиімді  құралына  айналады.  Оқушыларға   тақырып  түсінікті  болуы  үшін
мұғалім тарапынан сұрақтың екі түрі қойылады. Бірі ашық сұрақ , екіншісі жабық сұрақ. Сабақта осы



сұрақтың екеуінде пайдаланған дұрыс , тек сабақтың мақсатына қарай өзгертіп отыру қажет. 
Мысалы оқушыларға мынандай жұптық жұмыс бердім.
                                 V.Жұптық жұмыс «Арнайы қатені табу»  (5-7 минут)
Арнайы қатені табу Дұрыс жауабын жаз

Шешендік сөздер мазмұнына қарай беске бөлінеді.
Шешендік арнауға :    жер дауы,  жесір дауы,  құн дауы,  ар-
намысқа байланысты тапқыр сөздер жатады ма?
Тәуке  ханның  «Жеті  жарғысын»  жасауға   Асанқайғы,
Жиренше шешендер қатысты ма?
«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы – Жиренше» 

Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың оқуының ажырамас бөлшегі болып табылады
және әңгімелесудің  үш түрі бар.
1. Әңгіме-дебат
2. Топтық әңгіме
3. Зерттеушілік әңгіме         [МАН, 40- бет]

Сабақ өту барысында сабағымда диалогтік оқыту моделі  оқушылардың  топ болып жұмыс жасау
кезінде  байқалды.  Бұл  сабағымда  оқушылар  тапсырманы  орындау  кезінде  өздерінің   пікірлерін
айтуға ұмтылып отырды. Кей топтарда 1-2 оқушылар жұптың жұмысына мән беріп қарамады.Топтар
арасындағы диалог оқушы мен оқушы арасында өтетін процесс. 
Жоғарыдағы суретте (фото № 1) мотиватциясы төмен оқушы топтық жұмысқа араласпай, өз бетінше
отырды.                                                
Осы сабағымда  жұптық тапсырма кезінде   де  диалогтік  оқыту  көрініс   берді.  Өйткені  жұптағы
оқушылар   өзінің  жұбымен  пікірлесіп,  тапсырманы  орындады.  Тек  екінші  топтағы   жұптың
оқушыларының  арасында диалог байқалмады. Оның себебі жақсы оқитын оқушының жұбы нашар
оқитын оқушы. Тапсырма орындау барысында  ой- пікір айтуға белсене араласпады, ал жақсы оқитын
оқушы одан ештеңе сұраған да жоқ. Келесі сабағымда осындай жағдайларды  болдырмауды ойладым. 
                                         
                                 Жұптық  жұмыс

Кейіпкер сөзі Қаршыға Хорен Жібек Төлеген
Мен бір сұлу табайын,
Патшамыздың жалғызы-
Аты Жібек сұрасаң,
 Кереметін барып көр.
«Бұл  Жібек  маған  үш  шақырсам,
ақымақ  адамдарға  ұқсап  жауап
бермейді, бұл қалай?»
Атаңа лағынет, ит қарақшы,
Көкжорға астыңдағы алдың қайдан?-
Қызыңды маған қалыңдыққа бересің,
бермесең еліңді түгел шабамын.

Менің іс-тәжірибемде диалог көбіне жұптық және топтық жұмыстарда көрініс тауып жүр. Жұптық
жұмыс барысында оқушылар бір-бірімен тығыз байланыста болып, талқылау әңгімелерін жүргізді.
Бірінің ойын бірі толықтырып отырды. 
Байқап қарасам сабағымның барысында зерттеушілік әңгіме түрін қолданған тиімді екен.
Өйткені  зерттеушілік  әңгіме  барысында  оқушылар  сыныптастарымен  шағын  топтарда  жұмыс
жасайды. Олар зерттеу әңгіме жүргізу үстінде: Әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады, әркімнің
идеясы  пайдалы  ретінде  болғанымен,  мұқият  бағалау  жүргізіледі,  тапсырмаға  қатысушылар  бір-
біріне сұрақ қояды, және айтқандарын дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме көрінеді. Топтағы
қатысушылар келісімге жетуге тырысады (олар келісімге келуі  де келмеуі де мүмкін,  ең бастысы-
келісімге ұмтылу).  [МАН, 40- бет].
Диалог  көрініс  табу  үшін  мұғалім  оқушыларды  сыни  ойлай  алатындай  белсенді  сұрақ  қоя  білу
керек.Себебі  тақырып  төңірегінде  қойылатын  сұрақ  оқушылардың  білім  алуына,  білім  аясын



кеңейтуге,көркем  де  шебер  сөйлеуге,  біреуді  тыңдай  алуға,  сыни  ойлана  отырып,  ойланатын
тапсырмаларды өздігінен орындай  алуына ықпал етеді. 
Диалогтық  оқытудың  нәтижесінде   оқушылар  арасында  білім  игеруде  бірлескен  іс-әрекет
қалыптасады және  жоғары деңгейде  ойлау қабілеттері  мен зияткерлік  қабілеттері  дамиды.  Сосын
менің бір түсінгенім мұғалім оқушылардың сұраққа берген жауабын тек олардың білімдерін тексеріп,
оған баға қою үшін емес, сонымен қатар оқушылардың сол сұраққа деген оз ойларын білдіруге және
оны одан ары дамытуға қолданса,  оқушылар сабаққа тек жаттап оқып баға алуға  бола емес,  сол
қырық бес (45) минут ішінде өздеріне қажетті білім алып кетуге тырысады деген ойға  келдім. 
Александер  (2004)  Оқытудағы әңгімелесу –  қарым -  қатынас  жасаудың бірсарынды үдерісі  емес,
керісінше, идеялар екі жақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға
жылжиды деп тұжырымдайды. Диалог барысында оқушылар (сонымен қатар олардың мұғалімдері
де)  келісілген  нәтижеге  жету  үшін  күш-  жігерін  жинайтын  және  Мерсер  (2000)   сипаттағандай,
білімді  бірлесіп  алуда  пікір  алмасу  барысында  тең  құқылы   серіктестер  болып  табылады.  Пікір
алмасу оқушылармен диалог құру арқылы іске  асады,  дегенмен оны оқушылар бірлескен зерттеу
барысында да анықтай алады. [МАН, 40- бет]. 
Осы  диалогтік  оқыту  моделі  менің  сабақтарымда  үнемі  көрініс  беріп  келеді.  Себебі,  «Жырдағы
кейіпкерлер әлемі» атты  тақырыпты өту барысында балалардың қызу пікірталасқа түсіп, диологтің
өрбіуі  пайда  болды.  Сабақтағы  диалогтің  жүру  барысында  осы  бағдарламаның  «Сыни  тұрғыдан
ойлау»  моделі  де  көрініс  тапты.  Оқушылар  өз  ойларын айту  барысында  сыни  тұрғыдан  ойлады.
Балалар  Қыз  Жібек  пен  Төлегеннің  арасындағы  сөйлеу  барысындағы  қарым-қатынасты  және  де
Бекжан мен Төлегеннің, одан қалды Қыз Жібек пен Бегежанның арасындағы диалогті өз тілдерімен
айтуларында байқалды. ІІІ топ мүшелері өздерінің арасында Қыз Жібек пен Төлегеннің арасындағы
кездесу сәтінен болған оқиғаны көрініс көрсету арқылы диалогтік сипатта қойылым көрсете отырып,
басқа  топ  мүшелеріне  көрсете  білді.  Осы  сабақтағы  ситуациялық  жағдайдан  шыға  білген  І  топ
мүшелері болды. Олар екі түрлі диалог дайындаған екен. Бірін ІІІ топ мүшелері көрсеткеннен кейін
олара  екінші  сюжеттерін  ортаға  салды.  Бұл да  болса  сыни тұрғыдан  ойлаудың бір  көрінісі  екені
даусыз. 
Сұрақты басқа оқушыларға  қайта бағыттау, Мысалы, «Көмектесе алатындар бар ма?» 
Диалогтік  тәсілін  дамытудағы  сұрақтардың  маңызын  қарастыратын  болсақ,  сұрақ  қою  арқылы
мұғалім:
Оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталандырады;
Оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды;
Білімге құштарлықты дамытады және зерттеуге ынталандырады;
Оқушыларды білімін қалыптастыруға және вербалдандыруға көмектеседі;
Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етеді;
Оқушыларға сыни тұрғыдан ойлауға көмектеседі;
Оқушылардың бір- бірінен үйренуіне,  басқа оқушылардың идеяларын құрметтеуіне және бағалауына
ықпал етеді.
Әңгімелесу  және  ой  елегінен  өткізу  көмегімен  ойын  жинақтауға  көмек  береді,  іс-  әрекеттерін
тереңдетеді және шоғырландырады;
Оқытудағы қиындықтар мен түсінбестіктерді анықтайды. [МАН, 41- бет].
Өзімнің пайымдауымша диалогті  оқытуда үнемі пайдалану керек. Себебі оқушылардың білімге деген
қызығушылығы оянады.Сабақ үдерісінде  диалогтің  жүргізілуі  білім  берудің  сапасына жақсы әсер
етеді. Менің іс-тәжірибемде диалог көбіне топтық, жұптық  жұмыстарда көрініс тауып жүр. Топтық
жұмыс кезінде оқушылар бір-бірімен тығыз байланыста болып, талқылайтын әңгімелерін жүргізіп
отырды. Бір-бірінің ойларын, толықтырды.   
Қорыта айтқанда, сабақ барысында оқушылар арасында, оқушылармен жүргізілген диалогтің білім
беру үдерісінің алға жылжуына көп пайдасын келтіреді. Осыған орай оқушылардың тілдік қарым-
қатынасының, сөйлеу мәдениетінің жоғарылауына көп үлес қосқанына көзім жетіп отыр.

      Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі) деңгей. 2012 жыл.
2. Дәріс материалдары бірінші бетпе- бет кезеңі
3. Интернет ресурстары [http:// кк.wikipedia. org/ Дарындылық]
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Жалағаш  ауданы, Жаңаталап ауылы № 119 орта мектептің
 І  деңгей    бағдарламасы  бойынша  

сертификатталған    бастауыш  сынып мұғалімі

                                                     Әдістемелік  баяндама

Тақырыбы      Тәлімгерлік  -   мұғалімнің  кәсіби   өсуі  мен  инновациялық  ойлау  жүйесін
қалыптастырушы  жұмыс әдісі.   2013 – 2014   оқу жылы

                                   Баяндама  тақырыбы

  Тәлімгерлік -  мұғалімнің кәсіби  өсуі мен  инновациялық  ойлау жүйесін қалыптастырушы
жұмыс әдісі
                                       
                                  Баяндаманың  мазмұны   
Кіріспе бөлім
Мектеп  тәжірибесіне  өзгеріс енгізу тетіктері   - тәлімгерлік  үдерісі
Негізгі бөлім
Жеті ұстанымға негізделген жүйелі тәлімгерліктің  оқу үдерісіндегі маңыздылығы
    Тәлімгерлік циклі     
 А)  1- қадам  Бастапқы  бақылау
Ә) 2-қадам   Сабақ  үстінде
Б) 3-қадам   Бақылаудан  кейін
Қорытынды бөлім   Табысты оқыту мен құзырлы мұғалім
      Педагогикалық шеберлік   орталығының Кембридж университетінің  бағдарламасы бойынша
әзірленген  мұғалімдердің  біліктілігін  арттыру  курстарында   мұғалімдер  оқу  көшбасшылары  деп
саналады. Бұл ретте оқу көшбасшылары қолданатын тетіктер  мектептің оқыту мен оқу тәжірибесіне
өзгеріс  енгізуге  назар  аударатын болса,  екінші  деңгей бағдарламасы бойынша оқыған мұғалімдер
коучинг  пен тәлімгерліктің көмегімен өз мектептеріндегі әріптестерін оқытып, солардың тәжірибесін
өзгертуге  күш  салады.  Ал  Бірінші  деңгей  бағдарламасы  оқытуды  басқару  мен  көшбасшылық
мәселелерін көтеруге бағытталған. Білімнің дәрежесіне, кәсібилік деңгейіне қарамастан кім болмасын
өзінің үздік  нәтижесін өз бетімен үнемі ұстап тұра алмайды, осы ретте Бірінші  деңгей бағдарламасы
мұғалімдерге әріптестерімен бірге жаңа тәсілдерді  пәнге енгізу үшін коучинг пен тәлімгерлік арқылы
жұмыс  істеуге мүмкіндік беретін дағдыларды ұсынады.
     Тәлімгерлік  -(mentoring)  ұзақ  уақытқа созылатын , тәлімгер  мен тәлім алушы арасында сенімді,
жеке  тұлғаға  бағытталған  қарым-  қатынас  құру  үдерісі.  Ол  тәлім  алушының  педагог  ретінде
қалыптасуы мақсатында өзінің білімін, ойлауын, тәжірибелік іс-амалдарының тиімділігін жетілдіруде
айтарлықтай  қарқын  алуына  көмектеседі.  Тәлімгерлік  ету  барысында  тәлімгер  өзінің  білімімен,
тәжірибесімен бөліседі, ал тәлім алушы еңбек жолында айтулы жетістіктерге жету мақсатында өзінің
кәсіби дағдыларын дамытып, проблемаларды шешу жолдарын іздейді. Тәлімгерліктегі басты ұстаным
қызмет емес, қарым- қатынас болып табылады, оның барысында тәлімгер объективті тыңдаушы  және
бағыттаушы  болады.  Тәлімгер  тәлімгерлік  үдерісіне  өзінің  тәжірибесін  үлес  етіп  қоса  отырып,
бірқатар міндеттерді орындайды:
18. Тәлім  алушыларға мүмкіндіктер мен проблемаларды қарауға мүмкіндік береді:
19. Стратегиялық деңгейде өзінің ноу- хоуымен алмасады;
20. Тәлім алушыға шынайы мақсат қоюға және оған жету жолдарын жоспарлауға көмектеседі.
  Тәлімгерліктің өзіне тән негізгі  сипаттамасы екі адам арасындағы оқу қарым қатынасын құруға
негізделген   және  түйінді  дағдыларды:  белсенді  тыңдай  білу,  тәжірибені  дамыту  үшін  бірқатар
күрделі  сұрақтар  қоя  білу  дағдыларын  дамытуға   бағытталған.  Тәлімгер  тәлім  алушыға  күрделі
тапсырмалар  беріп,  колдау  көрсетуге;соның  ішінде  қажетті  түйінді  қасиеттерді:  сенімділік,
ортақтастық, шынайылық, адалдық танытуға дайын болады.  Тәлімгерлік аяқталған соң тәлімгер мен
тәлім  алушының  арасында  орнаған  қарым-қатынас  біліктілігі  төмендеу  мұғалімнің  өзіне-өзі
көмектесуіне мүмкіндік алып, проблемалардың шешуін өзінше табуға көмектеседі, себебі тәлімгерлік
түзету  қағидатына  емес,  даму қағидатына  негізделген.    Бірінші  деңгей  бағдарламасы тәжірибелі
мұғалімдерді  өз  мектептерінде  құзырлы  коуч  пен  тәлімгер  болуға  үйретуге  бағытталған.  Бірінші
деңгей  бағдарламасы  бойынша  курсты  аяқтаған  мұғалімдер  оқу  қоғамдастығын  құрып,  жаңа
идеяларды іске асыру үшін өз мектебінде тәжірибеге өзгеріс енгізуді және әріптестерімен жүргізілетін



жұмысты ойластырып, оны жоспарлауды бастайды.
    Мектептегі коучинг пен тәлімгерлік негізгі жеті ұстанымға негізделеді.

1. Коучинг пен тәлімгерлік мұғалімдердің дамуы мен жетілуіне көмек көрсетудің айтарлықтай
тиімді тәсілі болып табылады.

2. Құзырлы  тәлімгер тәлім алушының оқыту мен оқудағы тәжірибесінің  сапасын арттыруға
ықпал етеді.

3.  Кәсібилігін жетілдіру мақсатында коуч пен тәлімгерге тренинг қажет.
4. Коучті жаттықтыру  тренерлердің басты міндеті.
5. Оқыту  мен оқу тәжірибесіндегі   болмашы қадамдар мен өзгерістер сыныптағы жағдайды

айтарлықтай  өзгертуге қабілетті.
6. Оқыту мен оқу тәжірибесі үшін ұсынылатын жекелеген тәсілдер мен әдістер, бір қарағанда

болмашы болып көрінуі мүмкін, бірақ жүйе ішінде жағымды өзгерістерге ықпал ететін қуатты
қозғалыс күші бола алады.

7. Коучингті іске асырудың бір ғана дұрыс  жолы жоқ.

Құзырлы тәлімгер тәлім алушыға  ол үшін нақты проблеманы  белгілеуге көмектеседі  және оның
жеке тәсіліне, нақты мәнмәтінге, жұмыс тәсілінің  ыңғайына  сәйкес келетін  іс  әрекеттің оңтайлы
бағытын таңдауға  септігін тигізеді.Тәлімгерлік  циклі  қалай жүзеге  асырылады? Тәлімгерлік  циклі
жүру үшін алдымен тәлім алушы өзіне тәлімгерді  белгілейді.  Тәлімгер өзінің тәлім алушысымен
жүргізетін  жұмыстарының  мақсатты  жоспарын  жасайды.   Таңдалған  сыныптағы   сабақтардың
жүргізілу  әдістерін  сабақ  жоспарлауды  өзгерту  арқылы  тәлім  алушының  қабілеті  мен  мүмкіндік
деңгейін  аша  отырып,  тәлімгер  өзінің  тәлім  алушымен  үздіксіз  жоспарлы  жұмысы  нәтижесінде
жоғары нәтижеге қол жеткізеді. 
Тәлімгерлікке даярлық кезеңінде тәлімгерлік отырысын дайындауға арналған  кесте жасалынады. Бұл
кесте  тәлімгерлік  жұмысының  мақсаттарын мен  нәтижесін  нақты  көрсетуге  арналған  нұсқаулық
ретінде көрсетіледі.( 1-қосымша) кесте бойынша  төмендегідей кезеңдер қамтылады.
Отырысқа  дайындық кезеңі  тәлім  алушымен  қай  бағытта   әңгіме  өрбітетініңізді  анықтайсыз.
Отырыс өткізілетін орын тәлім алушыны басқа еш нәрсеге алаңдатпайтын, өзін еркін сезінетін жер
болуын қарастырады.Өткен сабақтарды бақылау дереккөздеріне сүйене отырып, отырыс барысында
көтерілетін маңызды мәселені  анықтап алынады.   Отырыс кезеңінде  талқыланатын дереккөздерін
анықтап алу қажет.  (рефлексия,  кері  байланыс, оқушының пікірі,бейнежазбаны қарағаннан кейінгі
пікір)отырыс уақытында қандай тәсілдерді қолдануға болатынын анықтау қажет.
Отырысты өткізу  тәлім алушының өзін емін-еркін ұстауына мүмкіндік беріледі.Оқу мақсаттары
мен  сабақ  жоспарын  талқылау  және  үнемі  тәлім  алушының  жұмысына  оң  көзқарас  білдіру
көзделеді.Тәлім алушының жеткен жетістіктерін атап өтіп, одан әрі көрсетілетін қолдау талқыланады.
Тәлім  алушыға  жоспарды  одан  да  ұтымды  құру  үшін  өз  идеясын  жаңартуға  мүмкіндік  беру,
жоспардың тармақтарын талқылау жүргізіледі.Отырыстың соңында қол жеткен нәтижелерді анықтау.
Тәлімгерден қандай көмек қажет ететіндігін сұрау, келесі отырыстың күні белгіленеді.

мақсаты  Тәлімгердің  түсініктемелері/ cұрақтарының мысалдары
Көз жеткізу үшін Сабағыңызды маған көрсеткеніңіз үшін рахмет.

Сіздің пікіріңізше, не жақсы өтті .Неге?
Менің ойымша  , аса пайдалы болды.

Назарды  мұғалімнен
оқушыларды
оқытуға
шоғырландыру

Өзіңіз неге қол жеткізгіңіз келеді?
Сіз оқушыларға не үйреткіңіз келеді?

 Мұғалімнің сабақты
түсінуін  анықтау
және оны жетілдіру

Жоспар сізге қаншалықты  көмектесті?
Жоспарға қатысты не жақсы өтті? Неге?
Не жоспардан тыс өтті? Неге?
Қандай әрекетке  көңіліңіз толмады?
Сіз нені басқаша өзгертер едіңіз? Неге?
Өзгертер тұстарыңыз туралы көбірек айтыңызшы?
Сізге қандай қолдау қажет?
Сізге қандай жоспар құру қажет?
Сіздің ойыңызша, жағдайды қалайша түзетуге болады?

Тәлімгердің  тиімді Сіз басқаша әдістерді қолдануды қарастыра алар ма едіңіз?



педагогика  мен
балалардың  қалай
оқитындығын түсінуі

Қ  оқушыға қатысты не айтар едіңіз?
Деректер   сізге қандай әрекеттер жасауға көмектесті?

Қандай білім алынды
және одан әрі  оқыту
үшін  қандай  мақсат
тұжырымдалды?

 Егер сіз бұл сабақты қайтадан өткізсеңіз, нені басқаша істер едіңіз?
Сіз не істейсіз?
Мұны қашан жоспарлайсыз?
Сіздің алдағы қадамдарыңыз қанда?

Отырыстан кейін 
Талқыланған мәселелер қысқаша жазылады.тәлім алушымен қандай қарым қатынас жасау әдісі тиімді
екендігін бақылау, келесі жолы қалай  жұмыс жасау қажеттігін анықтау. Қандай бағытта кәсіби өсуін
жетілдіру қажеттілігін  анықтау және нәтижелі  жұмыс жасау үшін барлық ресурстарды пайдалана
отырып, бірлескен жоспар құру.  Тәлім алушының қандай жетістіктерге жететінін болжау.  Тәлімгер
мен тәлім алушының бірлескен жоспарының жүзеге  асуына бірігіп жұмыс жасау. Келесі отырысты
белгілеу.
Тәлімгерлік циклі  3-қадамнан  тұрады.
1- қадам    Бастапқы бақылау. Бұл қадам бойынша тәлімгер тәлім алушының бастапқы сабағына
қатысады. Әрбір оқушының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мұғалім сабақта қандай мақсаттар
қойған  және  сабақта  қандай  әдістерді  қолдануда,  бағалауды  қалай  жүргізеді.  Сыныптағы
оқушылардың сабақтағы белсенділіктерін  арттыру  мақсатында   қалыптастырушы деректер  жинау
жұмыстары жоспарланады.

Оқушыларды  оқыту мақсаты Қалыптастырушы деректер жинау
Оқушылардың   оқулықпен  жұмыс  жасау
кезіндегі  іс-  әрекетке  түсуі,  оқу  жұмысының
жүргізілуі.

Тәлімгер  топтағы  оқушылардың  жауаптарын
тыңдайды  және  оқуға  реакциясын  жазып
отырады.
Тәлімгер   мұғалім   пайдаланатын  білім
стратегияларын   және  оқушылардың  бұл
стратегияларын   және  оқушылардың  бұл
стратегияларға  реакцияларын  жазып  алып
отырады.

2- қадам  Сабақ үстінде. Тәлімгер сабаққа енгенде 
  Сабақ уақыты белгіленеді. Сабақ кезінде оқушыларды оқыту үдерісіне мұғалім қандай әдісті және
қаншалықты тиімді пайдаланды, оқушылардың оқуға деген белсенділігін арттыруға қолданылған әдіс
қаншалықты оң нәтижесін көрсете алды,әрбір оқушының жеке дара сабақтағы ойлау, сөйлеу, баяндау
қабілеттері бақыланады. Әрбір тапсырманы орындаудағы оқушының әрбір сөзі мен қарым-қатынасы
тәлімгер  үшін  өте  маңызды  өйткені   ол  деректер  сабақтан  кейінгі  кезеңде   қажетті  болатыныны
тәлімгер жіті қадағалауы қажет.

3- қадам   Бақылаудан кейін
Оқу стратегиялары Оқушылардың реакциялары  Кері байланыс/ сұрақтар
Сабақ  жоспарының
құрылымының  сақталуы,
уаықттың  тиімді  пайдалануы,
әдістердің  тиімді  тұстары,
бағалаудың  жүргізілуі,
мұғалімнің  оқушымен  қарым
қатынасы

Оқушылардың  оқыту
үдерісіндегі  жеке,  жұптық,
топтық  жұмыстарын  жүргізуі,
тыңдалым,  айтылым,  сұрақтар
қою  дағдыларының
қалыптасуы,әрбір  оқушының
ойлау  жүйесінің  дамуы,
қолданылған  әдістердің
оқушының  сыни  тұрғыдан
ойлау  қабілетін  дамытудағы
орнын көре алу

Сабақ туралы тәлім алушының
рефлексивті  есебін  талдау,
оқушылардың  кері  байланыс
жасауы,   дереккөздер  арқылы
кері  байланыс,  тәлімгер  мен
тәлім  алушының  арасындағы
кері байланыс

Қорытынды бөлім 



Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан мұғалімнің өз сабақтарын
оқушының идеясы мен білім біліктілігін  дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын
талап  етеді.  Бұндай  міндеттер  оқушылардың  оқыған  тақырып  бойынша  білімдерін  өз  деңгейінде
көрсетіп,  кейбір  болжамдар  бойынша  күмәнді  ойларын  білдіре  алатындай,  пікір  көзқарастарын
нақытылап,  жаңа  ұғым түсініктерін  өрістете  алатындай етіп орайластырылып құрылады.  Мұғалім
қызметіндегі  маңызды  дүние  жекелеген  оқушылардың  тақырыпты  қабылдау  ерекшеліктерін,
оқушылардың түсінігін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін
ұғынуы,  сондай  ақ  кейбір  оқушылардың  тақырыпты  өзіне  оңтайлы  бірегей  тәсілдермен
меңгеретіндгін жете түсінуі.
Құзырлы мұғалімдердің қасиеттері, икемдіктерді және олардың жұмыс тәртібі туралы зерттеулерден
білуге  болады.біз  сонымен  қатар  бұндай  қасиеттер  мен  жұмыс  тәртібін  мұғалімнің  кәсіби
дамуындағы  қандай  мүмкіндіктер  дамытатындығытуралы  да  көп  білеміз.  Зерттеулерден   көрініп
отырғандай,кәсібилік мұғалімнің өзін білім беру қоғамдастығының бір бөлігі  ретінде қарастаруын
талап  етеді.  Бұл  тәсілдің  аясында  көшбасшы  мұғалімдер  ұсынған  зерттеулер   мен  инновациялар
негізінде мұғалімнің тәжірибесі жетіледі. Кәсіби біліктілік пен білім жай қабылданбайды, мұғалімдер
оны өз қолымен жасайды. Адамгершілік мақсатты көздейтін мұғалімдер өздерінің әріптестері  мен
айналасындағыларға әсер ету үшін,көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді.Олардың  көңілінде үнемі
талапқа сай оқыту тұрады.  Әріптестеріне ықпал ету үшін,  сондай ақ оқыту мен оқудың дамуына
қолдау көрсету үшін құзырлы мұғалімдер коучинг пен тәлімгерлікке жүгініп басқа мұғалімдердің
идеяларын жүзеге асыруға өз тәжірибелерін зерделеумен айналысады және мақсат етеді.

Пайдаланылған  әдебиеттер:   Мұғалімге арналған нұсқаулық 
Қазақстан  Республикасы  педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы
І (ілгері ) деңгей
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Оразалиев Тимур Оразалыұлы   №132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің

технология пәні мұғалімі. Сырдария ауданы, Н.Ілиясов ауылы

Технология пәні сабағында  «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» 
модулінің оқушы  мотивациясын арттырудағы тиімділігі

Технология пәнінің тізбектелген сабақтар топтамасында «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау»
модулінің  идеясын  басшылыққа  ала  отырып,  Бағдарламаның  басқа  модульдерімен  қаншалықты
ықпалдастырылғаны туралы, сол кезеңіндегі қиыншылықтары және де сәтті тұстарын ескере отырып,
алдағы уақыттағы өзгерістері туралы зерттеу жұмыстарымды баяндама ретінде бастағалы отырмын.
Зерттеу жүргізер алдында  мені бірнеше сұрақтар мазалады.   
Мен неге «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулін  зерттеу тақырыбым ретінде таңдадым?
Аталмыш модуль бойынша формативті бағалау оқушы мотивациясын арттырады ма?
Бұл модульді таңдағанымның себебі бүгінгі таңда әрбір адам ең алдымен өзіне-өзі баға бере білуі,
қоршаған ортаны,  жолдастарын шынайы бағалай білуі қажет және де біздің  әрбір күніміз бағалаусыз
өтпейтінін барлығымыз жақсы білеміз. («Бағалау» термині «жақын отыру» дегенді білдіретін латын
сөзінен шыққандығы кездейсоқ емес, себебі бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не
айтып,  не  істегенін  немесе  өзін-өзі  бақылау  жағдайында  өзінің  дербес  ойлауын,  түсінігін  немесе
тәртібін мұқият бақылауы болып табылады /МАН 57-бет/).  
Біріншіден,  жаңаша  бағалау  жүйесі  мен  үшін  үлкен  жаңалық.  Олай  болса  формативті  бағаладың
оқушы  мотивациясына  ықпалы  зор.  Өйткені:  менің  байқағаным  бұл  бағалаудың  түрі  оқушының
мотивациясын арттырады. Себебі: формативті бағалау негізінде оқушы өзін–өзі бағалауды үйренеді.
Өзіне  тақырыпты  қаншалықты  меңгергеніне  баға   береді,  кері  байланыстың  әсерінен  сабақтың
соңында рефлексия жазу үстінде ненің қиын болғанын түсінеді. 
Оқытуды, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға
бағытталған бағалау формативті немесе оқыту үшін бағалау (ОүБ) болып табылады. [МАН 56-бет]
Осы кезге  дейін  дәстүрлі  оқыту мен сабақ  жүргізіп,  бағалап  келгендіктен  оқыту  үшін  бағалауды
сабағымда қолдану мен үшін алғашында «Қалай болады екен?; Оқушыларға өз деңгейінде түсіндіріп
бірін-бірі,  өзін-өзі  бағалауын  шынайы  жүргізуіне  қол  жеткізе  аламын  ба?»  деген  аз  да  болса
қорқыныш ұялағаны жасырын емес.
Мен Бағдарламаны игеріп келіп, алғашқы өткізген яғни, «Еденге және қабырғаларға плитка жапсыру



технологиясы» тақырыбындағы сабағында оқушылар сыныпқа кіріп келгеннен бастап менің іштей
оқушылардың бүгінгі көңіл-күйлері қалай, сабаққа деген ынталары бар ма екен деген бағалау процесі
жүріп  жатты.  Менің  оқушыларға  берген  алғашқы  тапсырмам  оқушылардың  ойлау  қабілетінің
жылдамдығы мен  күрделілікке  деген  сүйіспеншілігін  анықтап,  бағалау  мақсатында  оқушылардың
ортаға  келіп   үш  топқа  бөліну  үшін   алдарына  қағаздың   қиындыларына  плитканың  суреттері
бейнеленген және араластырылған  плитканың  бөліктері мен түстері таратылды, плитка түстері мен
формаларын таңдау арқылы 3 топқа топтасуларын сұрадым. Топтасу барысында «Н» есімді оқушы
өзінің  сыни тұрғыдан ұтқырлығы мен дарындылығы жағынан өзінің  икемділігін көрсетіп бірінші
болып өз тобын жинақтап үлгерді. Сол уақытта мен оқушыларды мадақтап «Жарайсыңдар! Өздерің
жылдам екенсіңдер», «Қандай тапқырлық» деп формативті бағалау жүргіздім. Өздерін мадақтағанды
жақсы көріп алдағы тапсырмаларда да алғашқы болып орындайтындарын қуанышпен айтты. Осы
сәтте  формативті  бағалаудың  қаншалықты  тиімді  екенін,  сонымен  қатар  оқушылардың
қызығушылығын арттыратынын байқадым. 
Келесі  үй  тапсырмасын  сұрау  барысында  оқушыларға  тізбектелген  сұрақтар  кестесі  таратылды.
Тізбектелген сұрақтарға оқушылар иә/жоқ деп және де неге екенін түсіндіріп дәлелдемелер арқылы
жауап берді. Өздерінің жауаптарын дұрыс жауаппен салыстыра отырып дұрыс белгілегендеріне қарай
өздерін «Бағдаршам» арқылы бағалауларын ұсындым. Он үш оқушының оны жасыл түс көрсетіп, ал
үш оқушы сары түсті көрсетті. Бұдан қорытынды жасайтын болсам үй тапсырмасын оқушылардың
«77%»  өте жақсы меңгергенін,  ал қалған «33%» орта деңгейде екенін анықтадым.  Жауап берген
кестелерін   талдау барысында    оқушылардың өзін–өзі  бағалауы шынайы емес  екенін  байқадым,
олардың  бойында  «мен  неге  басқадан  кем  боламын»  деген  ой  барын  көрдім.  Алдағы  уақытта
оқушылардың  өзін–өзі  бағалауы  мен  бірін–бірі  бағалауын  шынайы  жүргізуі  үшін,  оқушыларға
шынайы бағалау мен жалған бағалаудың айырмашылығын, егер шынайы бағалай білсек онда өзімізді
де  өзгені  де  оқуға  деген  ынта-ықыласымыз  артатынын  түсіндіріп,  шынайы  бағалауға
машықтандыруым қажет екенін түсіндім.  
Оқушылардың  өзін-өзі  қаншалықты  шынайы  бағалай  алатынын  байқау  үшін,  келесі  сабақтың
басында  үй  тапсырмасын  сұрау  мақсатында  оқушылардан  өткен  сабақ  бойынша  жеті  сұрақтан
құралған тест тапсырмасын бердім және де орындауға 5-минут, тексеріп бағалауға 2-минут берілгенін
ескерттім.  Тапсырманы  орындау  барысында  оқушылардың  қаншалықты  өткен  тапсырманы  есте
сақтағандарын (Есте сақтау және білім: олардың есте сақтау қабілеттері өте жоғары; олар ақпаратты
біліп  қана  қоймай,  оны  пайдалана  алады;   Montgomery  1996;  Freeman  1991;)  [МАН  73-бет]білу
мақсатында оқушылардың тестке қалай  жауап беріп жатқанын бақыладым. Бақылау барысында  «Ж»
есімді оқушы берілген уақыттан бұрын жеті сұраққа да жауап беріп, өзінің есте сақтау қабілетінің
жоғары екені және де дарындылығын көрсетіп, мені таңқалдырды. 
Оқушылар  сұрақтарға  жауап  бергеннен  кейін,  өздерінің  жауаптарын интербелсенді  тақта  арқылы
дұрыс  жауаппен  салыстырып,  қателерін  сызып  қоюларын  болатынын  айттым.  Жауап  берулеріне
байланысты өзін-өзі «Бармақпен» бағалауды, егер «6-7» сұраққа жауап берсе бармақтарын жоғары
қарай,  «3-5»  сұраққа  жауап  берсе,  бір  жағына  қарай,  ал  «1-2»  сұраққа  жауап  берсе  төмен  қарай
көрсететіндерін түсіндірдім.

1-2 сұраққа 3-5 сұраққа 6-7 сұраққа
1 - оқушы 3 - оқушы 9- оқушы

 Бағалаудың  шынай  жүргенін  бақыладым,  әр  оқушы  өзінің  жауап  беруіне  байланысты  өзін-өзі
шынайы бағалағаны мені қатты қуандырды.
Тізбектелген сабақтар топтамасында жаңа сабақты меңгертуде  жеке, жұптық және топтық жұмыстар
болды. Оқушылар топ болып мәтінмен жұмыс жасап, өз ойларын біріктіріп, алынған ақпараттарды
постер  арқылы тұжырымдамалық карта  жасауға  және  сарамандық жұмыстар  барысында  берілген
тапсырманы топтасып жасауға машықтанды. 
Формативті бағалау барысында оқушының дарындылығы көрініс тапқан ең бір сәтті шыққан тұсы,
тізбекетелген  сабақтар  топтамасындағы  екінші  сабақта  (Сарамандық  жұмыс.   Еденге  және
қабырғаларға  плитка  жапсыру)  көрініс  тапты.  Мұнда  оқушылар  өздеріне  берілген  тапсырманы
(қабырғаға  плитка  жапсыру)  орындап  болысымен,  бір  топ  екінші  топтың  жұмысына  баға  беру
мақсатында «Бармақ» арқылы бағалауды жөн көрдім. Бірінші топ баға беру кезінде екі оқушы жоғары
ал, екі оқушы бір бағытқа жартылай деп баға берді.
  Бағалауының себебі неде? –деп, сұрау кезінді І топтың «М» есімді оқушының ІІ топтың жапсырған
плиткаларының бір тегіс емес екендігін және де жік-жігінің үйлесімділігі ескерілмегені жөнінде өз
пікірін айтып, шынайы бағалауын жүргізді. Осы жерде «М» есімді оқушымның бойынан пайымды
(Сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрету;  Пайым:  дәлелдердің  деңгейі  мен  маңызын  мойындау;  балама



жорамалдар мен мүмкіндіктердің орынды екендігін немесе артықшылығын мойындау. /МАН 54-бет/)
көре білдім және де топ мүшелерінің ішінен суырылып алға шығуы, өзінің дарынды екенін көрсетті.  
 Мен  осы  топтық  жұмыстар  аясында  оқушылардың  бірін-бірі  яғни,  топ  мүшелерін  және  топтар
арасындағы критерийлер арқылы бағалауды жүргіздім. Мектептегі тәжірибе кезеңі болғандықтан мен
критерийлерді өзім айқындап, оқушыларға осы критерийлерді басшылыққа ала отырып бағалауларын
ұсындым. Алдағы уақытта бағалау критерийлерін оқушылармен бірлесе отырып айқындау керектігін,
критерийлерді оқушылардың өздері  ұсынған жобасы бойынша жасауды басшылыққа алуым қажет
екенін түсіндім.
Оқушылардың бірін-бірі бағалауы алғашқы екі сабақта  ұқсас түрде жүрді. Менің ойыма осы жерде
бағалауды  өзгертіп,  енді  өзінің  тобын  емес,  екінші  топты  «Екі  жұлдыз,  бір  ұсыныс»  арқылы
формативті бағалау жүргізуді көздедім және де ол өзінің жемісін берді. Осы жерде «Қалай?» деген
сұрақ туындауы мүмкін. Оның дәлелі ретінде «Ж» есімді оқушының бақылаушы болып сөйлеуі мені
таңқалдырды. Ол:
«Ағай, бағалау парағыңыздың кестелері кіші болғандықтан ІІ топты қалай бағаланымның барлығын
жазу  мүмкін  болмады,  сондықтан  жазғанымнан  бөлек  айтып  өтсем  болады  ма?»  –  деген  маған
ұсыныс-сұрағын тастады. Мен, «Әрине болады, менің көздеген мақсатымда осы, бір-біріңді шынайы
бағалап үйренулерің» - деп жауап бердім. 
Осы жерде оқушының  ұтқырлығын (Ұтқырлық: ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылу; үзілді-кесілді
жауаптарды  іздеудің  орнына  сұрақтар  қою;  дәлелдерді  талап  етіп,  кез-келген  дәлелді  есепке  ала
отыру;  эмоцияға  емес,  себепке  негізделу;  /МАН 53-бет/)  байқадым.  Бағалау  кезеңінде  өзінің  сөз
қорының бай екенін және шынайы бағалай білетінін көрсетті.
Бағалау  жүргізу  барысында  мен   дәстүрлі  сабақ  жүргізуде  тек  қана  белсенді  отырған  оқушы
бағаланып, көп жағдайда үндемей, сабақ барысына қатыспай шеттеп қалған оқушылар бағаланбай
қалатынын байқайтын болсам, ал оқушылардың бірін – бірі формативті бағалауында барлық топтың
мүшелері шынайы бағаланып, бүкіл оқушының сабақ барысында қамтылып, шынайы бағалануы өте
тиімді тәсіл екеніне  көзім жетті.

Үш айлық курста теорияны меңгеру барысында «Блум таксономиясының» тиімді жақтарына
көзім  жеткеннен кейін,  атап айтар болсам:  оқушыларды сыни тұрғыдан ойлай білуге;  оқушының
талантты және дарындылығын анықтауда; оқушылардың қай деңгейде білім алғандығын бағалауда;
сондықтан оқушыларға жеке жұмыс  және сабақты бекіту мақсатында «Блум таксономиясы» арқылы
деңгейлік сұрақтар мен тапсырмалар беріп, сыни тұрғыдан ойлау деңгейін, дарындылығын анықтау
мақсатында бірінші және үшінші теориялық сабақтарымда пайдаландым.

Сабақ үстінде тапсырманың орындалу барысын бақылау кезінде, өзімнің зерттеуімде жүрген
«А», «В», «С» деңгейлі оқушылардың тапсырманы қаншалықты орындап отырған зерттеп отырдым. 

                                     
    «А»                            «В»                           «С»

«А» деңгейлі «Н» есімді оқушының тапсырманы толық орындағанын көрдім. Ал, «В» деңгейлі «Қ»
есімді  оқушымның  тапсырмасын  тексеру  барысында,  бұл  оқушы  берілген  тапсырманы  толық
орындай алмағанын байқадым. 
 Зерттеуімдегі  «С»  деңгейлі  оқушымның  берілген  тапсырманы  орындауда  өзі  жауап  беруге
қиналып,  мотивациясы жоғары оқушыдан көшіріп  жазып жатқанын көрдім.  Қасына барып «Блум
таксономиясының» жеке тапсырма екенін айтып, бағыт бағдар беріп кеттім.
         Жеке-жеке берілген тапсырма «Блум таксономиясы» арқылы оқушылардың деңгейін анықтап,
бағалау мақсатында оқушылардың жұмыстарын тексеріп, әр деңгейге пайыздық мөлшерін шығардым.

  
       Тізбектелген сабақтар топтамасындағы алғашқы сабақта «Бағалау» деңгейіндегі тапсырманы бір

  Білу 13 100%
 Түсіну 13 100%
Қолдану 7 54%
Талдау 3 23%
Жинақтау 2 15.5%
Бағалау 1 7.5%



ғана оқушы орындаса, келесі сабақтарда 2 оқушы өздерін жоғары деңгейде көрсете білді.
 

«Блум таксономиясы» арқылы оқушылардың деңгейін анықтап, бағалау үшін әрбір оқушының жазған
жауаптарының мәнін  аша білуіне, нақты жауап бергеніне қарай саралап бағаладым. Алдағы уақытта
оқушылардың  берілген  сұрақтың  мазмұнына  мән  беріп,  түсініп  оқуларын  дағдыландыру  үшін
түсіндірме, арнайы сұрақтармен жұмыс жасауым қажет екенін түсіндім. Яғни осы тапсырма арқылы
сыныптағы дарынды оқушыны анықтауға мүмкіндік туды. «Блум таксономиясының» Бағдарламаның
жеті модулінің төртеуіне ықпалдасуына мүмкіндік тудырып, өзінің жаңа тәсілдер ішіндегі ең тиімді
екенін көзім жетті.

Әрбір  сабағымда  оқушылардың  сабақты  қандай  деңгейде  түсінгенін;  жартылай  түсінгенін;
түсінбегенін; кері байланыс (Жетістікке жеткендігін көрсететін кері байланыс; мұндай кері байланыс
«әсердің» бейресми бағалануынан бастап ресми жазбаша тестілерге жейін түрленуі  мүмкін,  бірақ
негізгі мақсат оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму, мысалы, білім, түсіну және дағды
туралы хабарлама беру болып табылады./МАН 56-бет/  )  арқылы бағалау үшін стикерлер таратып
беріп,  берілген стикерге  сабақты қандай дәрежеде  түсінгендерін  сыни тұрғыдан ойланып,  жазып,
тақтада ілулі тұрған плакатқа жапсыру керектігін айттым.  
Жалпы тізбектелген сабақтар топтамасында кері  байланыстың екі  түрлі  тәсілмен жүргізілді.  Яғни
өздерінің  бүгінгі  сабақтан  алған  әсерлері  мен  түсіну  деңгейлерін    стикерлерге  жазып,  арнайы
дайындалған плакатқа жапсыруларын ұсындым және де арнайы кесте «Түсіндім; Түсініксіз болған
не?;  Түсінбедім»   тәсілі  арқылы  жеке-жеке  таратып,  бүгінгі  сабақтан  алған  әсерлері  мен  түсіну
деңгейлерін    жазуды  ұсындым.  Осы  кері  байланысты  жинап  алып  текесеру  барысында  қанша
оқушының теория жүзінде түсінгендерін, практикада   қолданып көргеннен кейін  сабақты өте жақсы
меңгергендерін  жазыпты.  Тек  бір  ғана  «А» деңгейлі  «Н» есімді  оқушының барлығын түсінгенін,
алайда өзінің түсінігін жетілдіру мақсатында кестедегі «түсініксіз болған не» деген бағанына сұрақ
қойып, ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылыпты және де өзінің ұтқырлығын(Ұтқырлық: ең жақсы
түсініктемені  табуға ұмтылу;  үзілді-кесілді  жауаптарды іздеудің орнына сұрақтар қою;  дәлелдерді
талап етіп,  кез-келген дәлелді есепке ала отыру; эмоцияға емес,  себепке негізделу;  /МАН 53-бет/)
көрсете білгеніне мен өте қатты таңқалдым.
Әрбір сабақтың соңында оқушылармен кері байланыс орнату, өзінің жақсы нәтижесін көрсететініне
көзім жетті. Оқушылардың жазған кері байланыстарын оқу барысында олардың қаншалықты сабақты
меңгеріп, түсінгендерін, түсінбей қалған жерлерін жазып білдіруге мүмкіндік туғызатын бірден-бір
таптырмайтын тәсіл екенін түсіндім. Дәстүрлі сабақ жүргізуде сабақ соңында тек қана ауызша түрде
жабық сұрақтарды қоюмен шектеліп, бұл жағдайда көптеген оқушылар түсінбеген күйі қалып, сұрақ
қойып, өздерін қинамау мақсатында үнсіз отыратын және де сабақтың тез біткенін қалап тұратын.  Ал
қазіргі уақытта мен:

 Бүгінгі сабақта туындаған қиындықтар болды ма?
 Сабаққа байланысты қандай сұрақтарың бар? -  деген ашық сұрақтарды қойып, кері байланыс

орнату арқылы әрбір оқушының өзінің сабақтан алған әсері мен түсініп, түсінбегенін жазуға
мүмкіндігі туды. 

Пайдаланылған әдебиеттер:            
Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі) басылым, ІІІ деңгей

Технология оқулығы 9-сынып 2005 жыл

БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА БІЛІМ БЕРУ МЕН БІЛІМ  АЛУДА 
СЫНДАРЛЫ ТЕОРИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

Досмаганбетова Фарида Калдыбаевна

Білу 13 100%
Түсіну 13 100%
Қолдану 6 46%
Талдау 3 23,%
Жинақтау 2 15,5%
Бағалау 2 15,5%



Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, №44 орта мектеп
 ІІІ деңгейлі биология пәні мұғалімі

Бәсекеге қабілетті білім кеңістігін құруға бағытталған Қазақстандық білім беру реформасының басты
мақсаттарының  бірі  инновациялық  технологияларға  сүйене  отырып,  оқушының  бойында
шығармашылық ойлауды, тұлғаны үйлесімді дамуына қолайлы жағдай туғызу нәтижесінде оның өз
мүмкіндіктерін жоспарлы пайдалана білуіне қол жеткізу арқылы тұлға біліктілігін қалыптасытыру.
Осы мақсатта қазіргі білім саласында оқытудың озық әдістері, түрлі технологиялар көптеп енгізілуде,
солардың ішіндегі ең тиімдісі және бірегейі жаңа форматтағы  әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген
танымал сындарлы теориялық оқытуғы негізделген тәсіл болып отыр. 
Сындарлы  оқытудың  мақсаты  –оқушының  пәнді  терең  түсіну  қабілетін  дамыту,  алған  білімдерін
сыныптан тыс жерлерде, кез келген жағдайда пайдалана білуін қамтамасыз ету. (Мұғалімге арналған
нұсқаулық)
  Бұл бағдарламада сындарлы оқыту теориясына  негізделген жеті модуль  қамтылған. Бұл теория
бойынша  оқушылардың  ойлауын   дамыту,  бұрынғы  алған  білімдерінің   сыныптағы   түрлі
дереккөздерінен,  мұғалімнен,  оқулықтан   және   достарынан   алған  білімдерімен  астастырыла
жүргізуге  негізделген.  Сындарлы  теорияның  тиімділігін   қазіргі  таңда  дәстүрлі  сабақтармен
салыстыра отырып, көптеген ұстаздарымыз дәлелдеп отыр.
 Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние - жекелген оқушыларлың тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін
ескеруі,  оқушылардың  түсінігін  жетілдіру  немесе  жақсарту  мақсатында  олармен  жұмыс  жүргізу
қажеттігін  мойындауы,  сондай-ақ  жалпы  оқушылардың  тақырыпты  меңгеруіне  жағдай  тудыру.
Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылған екі көзқарас бар. Біріншіден, оқушының жеке
тұлға  ретіндегі  келешегі,  екіншіден,оқытудың  оқушы  мен  мұғалім  арасындағы  нәтижесі
қарастырылады.
Сындарлы  оқыту  териясы  төмендегідей  бағытта  жұмыс  жасайтын  мұғалімдердің  дамып,  жұмыс
жасауына жол ашады:
1)  жаңаша әдістермен оқыта  отырып,  зерделей ізденетін,  оқушыларға  белсенділік  пен қамқорлық
көрсетіп, ықпал етіп, бағдар беретін мұғалімдер;
2) әрбір оқушының пәнді түсінуін қалай құру керек екендігін ойлайтындығымен және білетіндігімен
санасатын,  осы  көзқарастар  тұрғысынан  білімі  мен  тәжірибесін  қалыптастыратын,  сондай-ақ
оқушының  білім  беру  бағдарламасы  деңгейлері  бойынша  ілгері  жылжуын  өрістету  мақсатында
мазмұнға сәйкес кері байланыс орната алатын кәсіби білімі мен түсінігі бар мұғалімдер;
3) оқытудың мақсаты мен сабақтың нәтижелі де табысты өту өлшемдерін білетін, бүкіл оқушылардың
бұл өлшемдерге тиісті дәрежеде сәйкес келуіне қолдау көрсететін, ағымдағы білім мен «Біз қайда
бара жатырмыз?»,  «Қандай іс-әрекет жасап жатырмыз?»,  «Одан әрі  не істеу керек?»-деген сияқты
оқушылар мойындаған табыстылық өлшемдері  арасындағы алшақтықты жою үшін не істеу керек
екендігін білетін мұғалімдер;
4)  бастапқы  идеядан  басқа  да  идеяларды   өрістете  байланыстыра  алатын  және  сол  идеяларды
оқушылары зерделеп, қарастырып, жандандыра алатындай мүмкіндіктерге жол ашатын мұғалімдер.
Біліктілікті арттыру курсы бағдарламасының мазмұны жеті негізгі модуль түрінде қамтылғанымен
оқыту барысында олар аралас түрде беріледі. 
Қазіргі таңда курстан алған теориялық және тәжірибелік білімдерімізді нақты сыныптағы тәжірибеде
қолдану  міндетіміз  болып  табылады.  «Білім  беру  мен  білім  алудағы  жаңа  әдіс-тәсілдер»  модулі
бойынша сыныптағы диалогтің маңыздылығы; сыныптағы диалогтік әңгімені дамыту; зерттеушілік
әңгіме;  сұрақ қою; оқушыларды тыңдау және оларға жауап беру мәселелері,  әлемдік тәжірибемен
танысып,  қолдану  тәсілдерін  меңгердік.  «Оқуды  үйретудің»  қозғаушы  күші  «метатану»  болып
табылады. Бұл үдерісте мұғалім оқушыға:
-    білім міндеті қоятын талаптарды түсінуге;
-    жеке ойлау үдерістерін және олардың жұмыс қағидаттарын зерттеуге;
2 міндеттерді орындау стартегияларын әзірлеуге және ойластыруға; 
2 нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі. 
Осы  жоғарыдағы      талаптар  орындалғанда  оқушы  ақпартты  енжер  қабылдамай,  оқу  үдерісіне
белсене  қатысады.  «Қалай  оқу  керектігін  үйрету»  модулі  барысында  өзімнің  қолданып  жүрген
тәжірибеммен  бөлісуді  жөн  көрдім.  Тақырыпты  өзігінен  меңгертудегі  тиімді  әдістерін  ұсынып
отырмын. 
                     Оқушыларға жадынама
2 Мәтінді мұхият оқып, оқу барысынды негізгі ойларды қысқаша түртіп алу



2 Мәтінге қатысты суреттер мен олардың бөліктерін түсінуге тырыс
2 Қысқаша жазуға тырыс
2 Бір ойды екінші ойдан бөліп ал
                              Оқулықпен жұмыс тапсырмалары 

11.  Оқу материалдарындағы жаңа терминдер мен ұғымдарды бөліп алуға тапсырмалар
12. Мәтінді талдау, басты ойды бөлу
13. Мәтінге сұрақтар құру
14. Конспектілеу
15. Оқулық мәтіні бойынша кесте құру
16. Мәтіндегі қателерді анықтауға берілетін тапсырмалар
17. Мәтіндегі басқа пәндерге де қатысы бар сөздерді анықтау

                   Бағдарламаланған карта құру
І кезең: мәтінді зерттеу және оған баға беру
ІІ кезең: мәтіннің құрылымдық- логикалық сызбанұсқасын құру
ІІІ кезең: бағдарламаланған карта құру
ІҮ кезең: бағдарламаланған картаға кілт құру
Ү кезең: тексеру тестісін құрастыру 
Мысалы: “Буылтық құрттар”тақырыбына арналған оқулықпен өзіндік жұмыс бағдарламалық 
картасын құру
1. (жеке тапсырма) Оқулықтың “жорғалаушылар класы” тақырыбын мұқият оқыңдар,  мәтінде қандай
жануарлар сөз етіледі? Олар туралы не білесіңдер?
2. (жұптық тапсырма) Танымдық сұрақ
  Күздің салқын күндерінің бірінде Вьетнамнан Ресейдің зоологиялық  орталығына 24 айдаһар жылан
әкелінді.  Жыландарды  қабылдап  алған  маман  қорықпай,  олардың  әрқайсысын  қарай  бастады.
Жыландардың тыныштық сақтағанына қарап, кедендегілер оларды зоолог сиқырлап 
қойған болар деп шешті. Айдаһар жыландардың осы мінез –құлқына дұрыс түсініктеме беріңдер 1-
топ: мәтнді оқып сұрақтар дайындау
2- топ: мәтінді оқып, жаңа түсініктер мен термин сөздерді жазып, анықтама беру
3-топ: мәтінді оқып, тірек сызбалар құрастыру
 Тек мәтіндермен шектеліп қана қоймай топтық тапсырмаларды орындауда түрлі тірек-сызбаларды
құрастыруды үйрету арқылы оқушылардың таным белсенділіктерін арттыруға болады. 
Тірек-сызбанұсқалармен жұмыс                  
2 Тірек -сызба нұсқалармен жүйелі түрде жұмыс оқушының пәнге қызығушылығын, оқу 
белсенділігін арттырады.
2 Білімін терең және берік меңгерілуін қамтамасыз етеді.
2 Оқушылардың ойлау қабілетін, жады мен сөйлеу мәдениетін дамытады.
2 Оқушыға оқу материалы жинақы, қысқаша беріледі.
2 Оқушы топпен және өзара бірлесіп жұмыс істеуді үйренеді.
2 Оқушы өзінің танымдық деңгейін біледі, өзін-өзі бағалауды үйренеді
Қорыта айтарым, оқушы оқу үдерісіне белсенде қатысқанда ғана берілген материалды терең меңгере 
алады,  мағынасын ажырата алады, өз- өздерін тексеруге және өзгені бағалауға қабілетті болады. Бұл 
кезекте сындарлы оқыту теориясының  маңызы өте зор.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық (үшінші басылым) 2012ж
2. Биология анықтамалығы (2012ж №4)

3. М.М.Жанпейісова «Модульді оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде» 2006ж
4. С.С.Мирсейітова «Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқыту ретінде» 2011ж

Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, Жасай берсін Елдігіміз Мәңгілік!

 №114 орта мектептің математика
 пәні мұғалімі А.Акимова 

17 қаңтар — қазақ елінің шежіресіне мәңгі енетін күн. Елбасы Қазақстан халқына жаңа «Қазақстан
жолы  — 2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір  болашақ»  Жолдауын жолдады.  Жолдаудағы  Нұрсұлтан



Әбішұлының әрбір сөзі жүрекке жылылық ұялатып қана қоймай, біздің болашаққа деген сенімімізді
еселей түсті.
«Қазақстан  2050  стратегиясы»  болашақта  бізге  жол  көрсетер  бағытымыз  екенін  барлық  жастар
біледі.  Жолдауда айтылған барлық бағдарлама біз үшін өте қымбат.  Көздеген мақсатқа жету үшін
қандай  қадамдар  жасайтынымыз  бізді  қатты  ойландырады.  Жастардың  қосар  үлесі  мол.  Бізді
қуантатын жағдай  ол  –  халқымыздың әлеуметтік  жағдайының жақсарғандығы,  ол  Елбасымыздың
халық жағдайын бірінші орынға қойғандығы. Қазір өрлеу жолында болғандықтан,  дамыған 30 елдің
қатарына кіру бәсекелесі — басты мақсат.
Жаңа  Қазақстанның болашағы — біздің  қолымызда!  Біздің  бойымыздағы патриоттық рух Отанға
деген  құрмет  сезімімізді  оятып,  әр  жастың  бойына  жігер  береді.  Біз  Болашақ  жастары  осы
міндеттерімізді атқаруды бір сәтте естен шығарған емеспіз.  Елбасымыздың «Мәңгілік ел» қатарынан
Қазақстанның өшпес орнын табу Елбасымыздың  дұрыс саяси бағытына байланысты. Елдігіміз бен
бірлігіміз  шыңдалған  бұл  шақта  Қазақстанды  мәңгілік  ел  болып  қалуына  өз  үлесімізді  қосамыз.
Сонымен  қатар  дамушы елдер  қатарынан  инновациялық  технологияларды  қолдана  алатын  жаңа
Қазақстан  құрамыз. Бұл жолдау біз үшін жүрегімізде үміт отын жандырды.Елбасы өз Жолдауында
студенттердің шәкіртақысы және білім қызметкерлерінің жалақысы өсетіндігі  жайлы айтты. Яғни,
білім және ғылымға аса зор көңіл бөлді.
ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Бұл үшін 
біз не істеуіміз керек?
Елбасы Жолдауында білім саласы қызметкерлерінің алдына үлкен міндеттер қойды. «Ұлттық білім 
берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға қарай 
Қазақстандағы 3 - 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту 
жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар 
ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 
мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 
білуге тиіс», деп атап көрсетті.
Осыған орай, үлкен жауапкершілік жүктеліп отырған мұғалімдерге жаңашылдықпен жұмыс жасауға 
тура келеді. Ең алдымен барлық пән бойынша білім сапасын арттыру керек. 
Білім беру саласының барлық жағына жаңаша көзқарас, жаңаша қарым-қатынас, жаңаша ойлау 
қалыптасуда. Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі құрылып, әлемдік білім беру кеңістігіне 
енуге үлкен қадамдар жасалуда. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген 
анағұрлым танымал білім беру әдістері арасында сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл 
кең тарап отыр. 
Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа сыныптағы 
түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған білімдерімен өзара 
әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделіп отыр.
XXI ғасырдың өзінде ақ білім берудің мақсаттары мен міндеттері түбегейлі өзгеруде, себебі 
ақпараттың көптігі, оқушылардың жүктемесінің артуы, осы тұрғыда педагогтің міндеті білімді 
қосындылау емес, оқушыларды осы білімді өздігінен игеретіндей қабілеттерді меңгерту болып 
табылады. Жаһандану заманында сындарлы оқытудың тәсілдерін ұтымды қолдана білу оң нәтиже 
бермек. 
Сындарлы көзқарас қалыптастыру арқылы ақпараттарды өңдеу, сұрыптау, жіктеу, ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын, маңыздылығы мен құндылығын  негіздеу, факторлар мен аспектілердің негізгі 
тұжырымдарын анықтауды меңгердік. 
Оқыту үдерісінің табысты болуы оқушылардың оқуды өздігінен меңгеріп, таныта білген білім 
дағдылары аясында жүзеге асады. Әр сабақ барысында жеті модуль қамтылып отыруы қажет. Оқыту 
барысында өздігінен білім алуға , білімдерін қолдануға , ізденуге, шығармашылыққа ұмтылуға 
оқушының өзі іс-әрекет жасауына, ұмтылуына бағыт бағдар беру көзделеді. Сабақ бойы 
оқушылардың барлығы дерлік іс-әрекет үстінде, жұмыс жасап, іздену үстінде болады. Сабақты 
жоспарлағанда оқушының өз бетімен білім алуға жетелеу көзделеді. 
Қазіргі заман талабы сандық технологияны меңгерген сауатты тұлға болмақ. Оқушының сандық 
сауаттылығын ашу үшін мұғалімнің де сауаттылығы маңызды дүние. Оқушыларға ақпараттық-
коммуникациялық технологияны жиі қолданып сабақ өткізу қызығушылықтарын арттырды және 
интерактивті тақтамен жұмыс жасауға дағдыланды. 
Ақпараттық технологияның көмегімен жүргізілетін сабақтарда оқушылар өзін белсенді және еркін, 
оқытушымен тең дәрежеде ұстай алады. 



Әр сабақта ғаламтор, электронды почта, электронды оқулық , ғаламдық ақпарат жүйесін пайдаланған 
тиімді.  Ақпараттық технологиялардың ішіндегі мультимедиялық құралдарды сабақ кезеңдерінде 
пайдалану кезіндегі бұл құралдардың тиімді тұстарын атап көрсетсек, олар:

1. Оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;
2. Танымдық қабілетін қалыптастырады;
3. Этнопедагогикалық тәрбие береді;
4. Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;
5. Оқытушының уақытын үнемдейді;
6. Оқулықтан тыс қосымша мәліметтер береді;

Математика-барлық ғылымдардың логикалық негізі-күре тамыры ретінде қарастырылады. 
Оқушылардың жеке тұлғасын, рухани әлемін, ынтасы мен қабілетін дамыту бүгінгі күннің негізгі 
мәселелерінің бірі. Көп жағдайда оқушылардың өз күшіне сенімін арттыру, шығармашылық қабілетін
дамыту үшін сабақта әр түрлі , жан-жақты болуы керек. Оқушының математикалық ойлауы дамуы 
үшін түрлі тапсырмаларды орындауы тиіс .
Сабақ жоспарын оқушылардың өз беттерімен меңгеруіне ыңғайлы етіп және олардың жас 
ерекшеліктерін ескере отырып құру-бұл оқушылардың жауапкершіліктерін арттырумен қатар, өзін-өзі
бағалаулары үшін де тиімді болмақ.
Мен өз тәжірибемде көбінесе оқушылармен бірлесіп, ұйымдасып, топтасып жұмыс істеуіне көңіл 
бөлемін. Топта жұмыс жасауда оқушылар бір-бірінің ойларын, жазған жұмыстарын талдау барысында
жақсы жазылған жұмысты таңдай алатын болды.бір-бірінің жұмыын мұқият тыңдауға үйренді. 
Осындай  топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген оқушылардың білімдері нәтижелі болатынына 
сенемін. 
Сыни ойлауға берілетін тапсырмалар, өз пікірін негіздеп, дәлелдеуді талап етеді. Математика нақты 
дәлелдермен тұжырымдалатын ғылым болғандықтан, ондағы амалдарды қолдану да дәлелді 
шешімдерге негізделген. Әсіресе Блум таксономиясына негіздей отырып тапсырма маңызын арттыру 
оқушылардың тақырыпты қаншалықты түсінгені туралы ақпарат алуыма көп көмектесті.
Алған білімді өмірде қолдана білу-бұл математиканың басқа ғылымдармен байланысын анықтап, жас 
тұлғаның қоршаған ортаға бейімделе білуіне үлкен әсер етеді. Мұны әрбір сабақта жүзеге асыру үшін
көптеген жұмыстар атқару қажет.
Мысалы төменгі сыныптарда «ас бөлмесінің ауданын өлше», жоғрғы сыныпта «құрылыста бөлме 
диагоналін есепте» т.с.с. қолданысқа қажетті, өмірге пайдалы білік пен дағдыларды сіңдіріп отырған 
дұрыс. 
Жасөспірімдердің  ойлау  қабілетін  арттырып,  шығармашылықпен  жұмыс  істеуін  қамтамасыз  ету,
логикасын  дамыту  жолында  түрлі  математикалық  ойындар  мен  жұмбақтар,  қызықты  сұрақтар,
таңғажайыптар мен жаңалықтардың орны бөлек.  Әрбір сабақтың мотивациялық кезеңінде логикалық
есептер, қызықты есептерді де бірлесе отырып шешуге үйретемін. Әр оқушының шешу процессіне
атсалысып,  қаймықпай  кірісе  білуіне  ықпал  жасаймын.  Қай  шаруаны  болсын  өте  қарапайым
дүниеден бастап, қиынға қарай жетелеп, адым сайын күрделіге қадам басуға үйретемін.
Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету бойынша тәжірибемдегі ізденістерді жалғастыра отырып, келешекте 
мынадай қағидаларды ұстануды ұсынар едім:
* Тапсырмадағы сұрақтардың маңыздылығын арттыру;
* Көзбен көретін және ауызша айғақтардың тиімділігін пайдалану;
* Оқушылар пікірлерін тыңдап, олардың рефлексиясын ескеруге көңіл бөлу;
* Жаңа тақырыпты түсіндіруде оқушылардың тәжірибесіне сүйену және өмірдегі өз тәжірибесімен 
байланыстыру;
* Өз тәжірибемдегі маңыздыны айыра білу және қиындықтарды мойындау;
* Кездескен қиындықтармен жүйелі жұмыс жүргізіп, шешу жолдарын іздеу;
* Өз қызметіме сыни көзқараста болу;
* Кез келген тұжырымды ұсынарда нақты дәлелдерге сүйену.
Елбасы  аса  көрегенділікпен,  жастарды  қолдады,  сенім  артты,  жастар  үшін  «Қазақстан  –  2050»
стратегиясын жасады.  Біз  жастар – қашанда ел көшін алға бастауда,  Елбасымен біргеміз!  Жастар
болашаққа бастайтын ең басты күш екені – бізді алға ұмтылдырады. Биылғы Жолдауда жастарға зор
сенім артылды, сенімнен шығу жолында аянбай еңбек ететін боламыз. Мәңгілік елмен бірге – жарқын
болашаққа бірге қадам басайық!
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қызылорда облысы  Сырдария ауданы



Шаған ауылы №37 орта мектеп
Әлайдар Айжан Кенесарықызы

ІІІ денгейлі ағылшын тілі  мұғалімі

Сыныбы:  6 «А»
Сабақтың тақырыбы:   Sightseeing
Блум таксономиясы бойынша мақсаттар жүйесі:
Білу : Лондон және Астана қалалары туралы мәтіндердегі жаңа сөздердің қазақша аудармасын білу
Түсіну: «Миға шабуыл» әдісі арқылы жаңа сабақтың ашылуы, Лондон және Астана туралы мәтінді 
оқып, түсіну
Қолдану: Алынған мәліметтерді «Венн диаграммасын» толтырғанда тиімді қолдану
Талдау:Мәтіндерге байланысты ашық сұрақтарды талдау
Жинақтау: Мәтінге байланысты жаттығулар орындап, ойды жинақтау
Бағалау: Лондон және Астана қалаларына байланысты «Бес жолды өлең» жазып, кері байланыс 
жүргізу

Сабақтың 
мақсаты:

1.Оқушыларға Қазақстанның астанасы Астана қаласы және Ұлыбританияның 
астанасы Лондон қаласы туралы кеңінен мәлімет беру. Сабақ мазмұнына 
байланысты еркін сөйлеу арқылы бір-бірімен ынтымақтаса жұмыс жүргізу. 
Мәтіннің мазмұнын ашқызу. Оқулық бойынша жаттығу жұмыстарын 
орындатқызу.Мәтінмен және сөздікпен жұмыс жасату. 
2.   Білімін,  сөздік қорын, тіл байлығын дамыту. Байланыстырып сөйлеуге,  ойын
жинақтап, жүйелі көркем сөйлеуге қалыптастыру.
3.  Бірін  –  бірі  сыйлауға,  қадірлеуге,  құрметтеуге  үйрету.   Ақылдылыққа,
білімділікке, мейірімділікке тәрбиелеу.

Негізгі 
идеялар:

Сабақ барысында оқушылар жаңа әдіс – тәсілдер арқылы  сабақты түсіну, оқушы
бағаны алуда өз- өзін  талдауға үйренуін және оқушының зерттеу ізденісін дамыту,
шығармашылығын әрі қарай шыңдай беруіне ықпал туғызу.

Күтілетін 
нәтиже:

Оқушылардың   тақырыпты  игере  отырып,   сыныпта   оқушының  топпен  және
жұппен  жұмыс  жасау  дағдысын  қалыптастырады,  сыни  ойлауын  дамытады,
белсенділігі  төмен  оқушылардың  ынтасын  арттады,  талдау  жасау  икемділігін
арттады.

Қолданылат
ын әдіс-
тәсілдер:

«Блум таксономиясы, екі жұлдыз, бір тілек , «Сурет қиындыларын құрастыру» әдісі
бойынша  топқа  бөлу,  АКТ   құралдарын  сергіту  сәтінде,  сабақ  презентациясын
көрсетуде  қолдану,  «ЖИГСО»,«Миға  шабуыл»,  «Галлереяға  саяхат»,  «Венн
диаграммасы»,  «Бес жолды өлең», топтастыру (ассоциация)

Көрнекі 
құралдар:

АКТ   құралдарын  сергіту  сәтінде,  сабақ  презентацияларын  көрсетуде  қолдану.
Постер, түрлі- түсті маркерлер, стикерлер, кестелер жазылған парақтар, оқулық.  

Мұғалімнің   іс -әрекеті Оқушылардың  іс-әрекеті
Сабақ барысы:
   Оқушылармен сәлемдесіп, журнал бойынша
оқушыларды түгелдеу, сынып тазалығына мән
беру, оқушы назарын сабаққа аудару.
 Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу.
(1 минут).

Оқушылар  мұғаліммен  сәлемдесіп,  сабаққа
дайындық жасайды. 

Оқушылар шаттық шеңберінде тұрып,  бір-біріне
жақсы тілектер айтады.

 Оқушыларды   «Сурет  қиындыларын
құрастыру» әдісі бойынша топтарға бөлу.
(1 минут).

Оқушылар арқылы топтарға бірлеседі.

Үй тапсырмасын сұрау.
Learn the new words by heart .
Bring  the  pictures  of  Astana  and  London  (5
минут).

Оқушылар  сурет  арқылы  жаңа  сөздерді  еске
түсіреді. Әкелген суреттерден көрме жасайды. 

Топтық жұмыс (мәтін бойынша).  (35 минут)- 1 мод.-ОмОЖТ, диалогтық оқыту,3 мод.-ОүБ , 2 мод.-
СТОү



Білу Pre-reading task
Ex 4. Study the new words. Pay 
attention to the pronunciation. 
Ex 5. Complete the sentences with the 
words from exercise 4.

Оқушылар жаңа сөздерді меңгереді.

Жаттығудағы сөйлемдерді аяқтайды.

Түсін
у 

 Brainstorming activity.
Ex 6. Look at the photographs on pages 
24-25 and answer the questions.
1. Where are they?
2. Do you know any of its famous 
buildings and monuments?
3. Why is this city famous?
4. What is your opinion of big cities? 
Work with texts (Jig-saw reading)
Ex 7. Work in two groups.
Group A.  Read about London.
Group B. Read about Astana.

Оқушылар  бір  –  бірін  тыңдай  отырып,  ашық
сұрақтар арқылы өз ойларын айту.
1.P1: It is in England
P2: It is in Kazakhstan.
2.P3 London: Big Ben, The river Thames
P4:  Astana  :  Baiterek,  Khan  Shatyr,  Duman
centre,mosque Aziret- Sultan
3. P5: London is the capital of GB.
P6: Astana is the capital of Kazakhstan.
4.P7: Most of them are not very wide. There are  a lot
of cinemas, theatres and museums.
Оқушылар  мәтінді  оқып,  аударады,  талқылайды
( слайд –шоу жасайды).

Қолда
ну 

Сергіт
у сәті

 Complete the Venn’s diagram.
Ex 11. Compare the two cities. Find 
similarities and differences.

Оқушылар әр түрлі физикалық 
жаттығулар жасайды.

London Both
It lies on the river

Thames.
They are both big.

Оқушылар Вен диаграммасын толтырады. Әр топ
өздеріне берілген қала туралы жазады. Топ болып
қорғайды және ортақ нәрселерді табады.

Талда
у 

 Comprehension check.
What are the popular buildings?
What is the name of its river?

Оқушылар бір- біріне сұрақ қояды.
P1: London is famous for its historic  buildings St.
Paul’s Cathedral,  the Houses of Parliament and Big
Ben.
P2: Astana is famous  for its modern buildings.

Жина
қтау 

Writing (Work with interactive 
board).
Ex 12. Complete the sentences  with the 
words from the texts.

 Оқушылар жаттығулар орындайды.
There  is  no  underground  in  Astana.  The  main
transport is buses.
I don’t want to live in the centre because it is noisy
and crowded.

Бағала
у 

Cinquain :”Astana”,” London”
Оқушылар бес жолды өлең жазады

London
Old, famous
To visit, to show, be famous for
London is the capital of England.
Capital
Astana
Modern, young
To visit,  be famous for, prosper
Astana is the capital of Kazakhstan.
Capital 

Үйге тапсырма:  Eх 13. Write about your village 
at home (1 минут). 

Бағалау.  Оқушылар екі жұлдыз, бір тілек жазады. 
(2 минут).

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҮЙРЕТУ 



Елеусинова У.М. №126 орта мектебінің II санатты 
математика пәнінің мұғалімі

Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылы.

Тәуелсіздік күні қарсаңында Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан-2050 стратегиясы:
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты мазмұны терең,  бағдары айқын,  стратегиялық
маңызы ерекше Жолдауын жариялады. Президенттің өзі айтқандай, мықты мемлекеттің жоспарлау
саясатымен,  ұзақ  мерзімді  дамуымен  және  экономиялық  өсуімен  ерекшеленетінін  ескерсек,  бұл
жолдаудың мән маңызы, берері арта түседі.
Елбасы Жолдауында жаңа саяси бағыттарға орын беріп, жедел өзгермелі тарихи жағдайлардағы 
Қазақстанның жаңа келбетін жасады. Қуатты да табысты мемлекеттің қай жағынан алғанда да өресі 
биік, мәртебесі үстем болатындығын айғақтады.
Елбасы 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің санатына қосылып, өзіндік жетістіктеріміз 
бен қазақстандық даму үлгісін ұсынды. Елбасы жолдауындағы тағы бір маңызды көтерілген тақырып,
ол – білім мәселесі. Білімді жоғары сапаға көтеру, міндетті мектепалды даярлықты енгізіп, мектеп 
жасына дейінгі балаларға білім беру, мектептер мен балабақшалар салу арқылы заманауи білім беруді
қалыптастыру.
    Еліміздің мәртебесінің биік болуы қоғам мүшелерінің, келешек ел болашағы – жас ұрпақтың 
белсенділігі мен іскерлігіне тікелей байланысты. Қазіргі заман талабына сай мұғалімнің негізгі 
мақсаты – сабақ сапасын көтеру, сабақ түрін жетілдіру, ақпарат және техникалық құралдарды 
пайдалану, оқушылардың сабаққа деген қызығуын арттыру, олардың ізденуін, танымын 
қалыптастыру.
 Білім берудегі  ескі мазмұнның орнына  жаңасы келуде. Я.А.Коменскийдің, И.Гербарттың дәстүрлі 
обьект- субектілі педагокикасының орнын басқасы басты, ол балаға оқу қызметінің субьектісі ретінде,
өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағдайда 
педагокикалық процестің маңызды құрамы оқу ісіндегі субьектілер – оқытушы мен оқушының 
тұлғалық-бағытталған өзара әрекеті болып табылады.
  Жаңа білім пардигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын  емес, оның тұлғасын, 
білім алу арқылы дамуын қойып отыр.\МОТ оқушыны дамыту құралы ретінде, 4-бет\
«Оқуды үйретудің» қозғаушы күші «метатану» болып табылады. Басқаша айтқанда,оқу бар 
бірақ сонымен бірге оқуды үйрету де бар. Адамдар ойлауға қабілетті және ойлау туралы 
ойлануға да қабілетті.. Тап осы сияқты танымдық қабілет бар да, сол сияқты танымды да тану 
да бар. «Метатану» деп индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, 
кейінгі оқу үдерісінде мұндай ойлаудың нәтижелерін саналы қолдану үдерісі ретінде сипаттауға 
болады. Бұл үдерісте мұғалім оқушыға:
- білім міндеті қоятын талаптарды түсінуге;
- жеке ойлау үдерістерін және олардың жұмыс қағидаттарын зерттеуге;
- міндеттерді орындау стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға;
- нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі.  \МАН,32-бет\  
  Сабақтың негізгі мақсатында балалардың өз оқуы туралы білетін және өзінің эмоцияларын, ынтасы 
мен әлеуметтік қарым-қатынасын басқара алатын, өзін өзі реттейтін оқушы ретінде қалай дамитынын
зерттеу. Нәтижесінде біз танымдық дамуға арналған дәлелдемелерді анықтауды үйреніп, өзін - өзі 
реттеуге көмектесу үшін өздерінің жағдайларында инновацияларды зерделеу.
 Менің зерттеу барысында байқағаным, кез - келген оқушыға сенім артып, өзіне өзі сенетіндей жағдай
жасаса, ол қандай жағдай болмасын күресіп, жеңіп шығады. Ол үшін, балалар оқу мен оқытудың 
маңыздылығын айқындап, өз пікірлерін жеткізгеннен кейін өзін – өзі реттеуге күш жұмсайтыны 
байқалады.



         1-сурет                                      2-сурет
Інжу ыстық орындықта                  Мұғаліммен оқушының арасында диалог 

Білім жүйесі өмірімдегі стратегиялық маңызды сала болып табылатындығы белгілі. Ал оқу 
процесіндегі дәстүрлі  әдістердің озық заман талабына жауап бере алмайтыны түсінікті жайт. Бүгінгі 
уақыт талабына сәйкес білім беруді одан әрі жетілдіру оқу тәрбие процесіне озық тәжірибені, ғылыми
жетістіктерді еңгізуді талап етеді.
   Математика мұғалімдерінің педагокикалық жұмыстарына қойылатын талаптарының  басқа пәндер 
мұғалімдерінің жұмысына қойылатын талаптарды іске асыру – мұғалімнің жұмыстарының 
мақсаттылығын күшейтіп, сабаққа және сабақтан тыс уақытында нәтижелі әрі құнды материалдарды 
ұйымдастыруна мүмкіндік туғызады.
   Тәрбие процесін ұйымшылдықпен жүргізуде мұғалім басты тұлға. Осындай талапқа сай қызмет 
істеу үшін алдымен мұғалім өзінің теориялық және әдістемелік білімін ұдайы толықтырып, үздіксіз 
ізденуі, өз мамандығын барынша жетілдіру және психология мен педагогика ғылымдары жайындағы 
жаңалықтар мен озық тәжірибелерді үнемі пайдаланып отыруы тиіс. Үздіксіз іздену – бүгінде 
мұғалімдерге қойылып отырған талаптардың бірі.       
   Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер 
мен Литлтон(2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын 
арттырумен қатар, олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді. 
Зертеулерде ересектермен интерактивті қарым-қатынас пен достарыммен бірігіп жүргізілген 
жұмыстың балалардың оқуына және когнитивті дамуына әсер ететіндігі айтылған.\МАН-39 
бет\
   Осы курсты оқымай тұрып дәстүрлі сабақ беру жүйесі туралы мен көп ойланатынмын, мұғалім емес
ендігі жерде оқушыларды қозғалысқа, ойлануға түсіретін қандай да бір әдістің керектігін. Мен сабақ 
беру барысында оқушы мен мұғалім арасындағы диалогты пайдалананып, бірақ оны бір әдіс деп 
қабылдаған жоқпын. Әрі үлкен маңызы бар екенін ескермеппін. Мен математикадан бергендіктен, 
көбірек есептер шығартуға көңіл бөлетінмін. Сондықтан енді мүмкіндігінше көбірек диалогты 
пайдалануға тырысамын. 
    Мен өз тәжірибеме сүйене отырып  монолог пен диалогтың айырмасы бар екенің байқадым. Менің
түйгенім  сабақты  монолог  етіп,  түгін  қалдырмай  айтуға  қабілетті  оқушыны  да  жалықтырады.
Сондықтан да сабақты диалог етіп жүргізген дұрыс, оқушылар  көп білім алатындай етіп жүргізу
керек. Әр топтағы өзара әңгімелесу барысында  көптеген оқушылар жақсы идеялар айта алады. Бірақ
тыңдай білудің өзі,  оған шыдамдылық  керектігін оқушылар оны толық түсінген жоқ.  Ал тыңдай
білуге  үйренсе,  онда  сен  де  тіпті  нашар  түсіндіретіндердің  өзінен  жақсы  бір  пікір  тыңдайсың.
Балалардан жақсы жауап алғым келсе, дұрыс сұрақтар қоюға тиіспін. Оқушыларға бір-біріне дөрекі
сөйлеспеуге, яғни айтқан сөзің қандай болса, еститін жауабың да сондай болмақ деймін және ақылды
болғың келсе,  орнымен сұрауға, көңіл қойып тыңдауға,  байсалды түрде жауап беруге және басқа
айтар ештеңең жоқ кезде сөйлеуді доғаруға үйренуге шақырамын. Мектеп тәжірибиесінде  өзімнің
байқағаным  диалогтік  оқыту  барысында  оқушылар  сол  сұрақ  барысында  тек  бір  ғана  жауаппен
шектеліп қалмайды екен. Ол жерде оқушылар сұраққа жан-жақты жауап берумен қатар өз ой-пікірін
айтады,  сол сұрақ барысында топта,   жұпта талдап,   жіктеп және сол сұраққа баға бере отырып,
қазіргі  қоғамдағы  әлеуметтік  маңыздылығын  айтады.   Сонымен  қатар  бұл  диалогтік  оқытудың
маңыздылығы  сұраққа  жауап  беру  барысында  оқушылар  ойланады,   ізденеді,  бір-бірінің  пікірін
тыңдау арқылы сыйластығы,  бір-бірімен санасуы артады. Мысалға алатын болсам, өзімнің №126
орта мектебімдегі  22 қазан күні 5 сыныпта математика пәнінен бірінші сабағымды өттім. Сабақтың
тақырыбы: Щеңбер. Дөнгелек . Топты санамақ арқылы үш топқа бөлдім. Сөйтіп балалар 1,2,3- деп үш



топқа бөлінді.  Оқушыларға сабақтың мақсаттарын айтып өттім. Сабақтың  мақсаты оқушылардың
щеңбер, дөнгелек, диаметр, радиус,   доға туралы түсініктерін қалыптастыру. Дөнгелекті тұтас дене
ретінде  «1бүтін»  деп  қабылдауға  дағдыландыру.Оқушылардың  өз  білімдеріне  деген  сыни
көзқарастарын дамыту. Өзін – өзі бағалауға үйрету болып табылады. Сондықтан бастауыш сыныпта
алған  білімдерің  ұштастыра  отырып,  оқушыларға  сабақ  барысында  осы  жаңадан  түсініктерің
қалыптастырдым.  Сыныпты  түгендегеннен  кейін,  жаңадан  әдістерді  қолдануға  тырыстым.  Сабақ
барысында  мынадай  әдістерді  қолдандым: «ыстық  орындық»,  жұптық  жұмыс,  топтық  жұмыс,
диалогтық  оқыту,  АКТ  көмегіне  жүгіну,  ассоциация  әдісі,  формативті  бағалау.  Сабақтың  кезінде
оқушыларым таң қалды. Өйткені сабақтың барысында мен оқушыларға осы тақырыпты жұптасып,
талқылағаннан  кейін  әр  топтан  бір  оқушыдан  шығып  ыстық  орындыққа  отырып  қорғады.
Оқушыларымыз  сабақты  отырып  айтуға  болады  екен  ғой  деп  таң  қалды.  Осы  курсқа  дейінгі
сабақтарымызда  тек  қана  мұғалім  сөйлегеніне,  бағыт  бағдар  бергеніне  оқушылар  үйренген.
Мұғаліммен оқушының арасында диалог жүргіздім.  Оқушылардың щеңбер, дөнгелек,диаметр,радиус
доға туралы түсініктерін қалыптастыруға тырыстым. Көбінесе жабық сұрақтар бердім.
    Мұғалім  -Тақтаға қандай фигура сызылған? 
    Оқушы  - Щеңбер.
     Мұғалім – Дұрыс. Щеңбер деген сөзді естігенде есіңе не түседі? 
     Оқушы  - Дөңгелек.
     Мұғалім  - Жарайсын. Дөнгелек деген не?
     Оқушы – Жазықтықтың  щеңбердің ішіндегі бөлігі (щеңбердің өзімен
                      қоса)     дөңгелек деп аталады
     Мұғалім - Өмірде дөңгелекке ұқсайтын қандай мысалдар келтіре
                      аласын?
     Оқушы - Машинаның дөңгелектері, сақина, монета, табақшалар, доп,
                     жер шары, кесенің түбі деп ойлаймын.. 
    Мұғалім  -Циркульмен щеңберді қалай сызамыз?
    Оқушы – Білмеймін.
    Мұғалім – Кім көмектеседі алады?    
    Оқушы -  Мен. Дәптердің бетіне бір нүктені белгілеймін. Содан кейін
                      циркульдың бір ұшын сол нүктенің үстіне қоямын. Ал  екінші
                      ұшымен сызып  шығамын.  
Сөйтіп  мұғаліммен оқушының арасында диалог болды деп ойлаймын. Әрі қарай оқушылар есептер 
шығарады. Сөйтіп оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу 
және қайта бағыттау сияқты әртүрлі техникаларын пайдаландым. 
24  қазан  күні үшінші сабағым болды. Сабақтың тақырыбы «Үлестер. Жай бөлшектер».  Сабақтың  
мақсаты: оқушыларға жай бөлшек,үлес,алым,бөлім  туралы түсініктерін есептер шығару барысында 
қалыптастыру. Оқушыларға сыни көзқарастарын дамыту. Өтілген сабақтарды оқушы санасына бекіту.
   Мұғалім  -Үлес деген не?
   Оқушы - Үлес дегеніміз дөңгелекті тең бөліктерге бөлінгерді
                  атаймыз. 
   Мұғалім - Дұрыс. Ал жай бөлшектің бөлімі нені көрсетеді?
   Оқушы - Бөлшек сызығының астындағы сан неше үлеске бөлінгенің
                  көрседі.
   Мұғалім - Жарайсын. Енді жай бөлшектін алымы нені көрсетеді?
   Оқушы - Апай, бөлшек сызығының үстіндегі сан неше үлестің
                   алынғанын көрсетеді.
   Мұғалім - Қандай бөлшектерді бірлік бөлшектер  деп атайды?
   Оқушы - Алымы 1 саны, бөлімі 1-ден өзге натурал сан болатын
                   бөлшектер бірлік  бөлшектер деп атаймыз.
  Мұғалім - Дұрыс.Жарайсындар.
    Бұл жағдайда мен сыныпқа сұрақ қоюдың үлгісі «бастама-жауап-кейінгі әрекет» (БЖӘ) нысаны 
бойынша сұрақтар қойдым.
    Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың оқуының ажырамас бөлшегі болып 
табылады және әңгімелесудің үш түрі бар.
Әңгіме- дебат барысында ой- пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде 
қалады, орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке бағытталған. Ал топтық әңгіме кезінде айтылған 
пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе береді және идея қайталанады 



бірақ үнемі мұқият бағалана береді.
  Зерттеушілік әңгіме жүргізілген жағдғайда әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады, әркімнің 
идеясы пайдалы ретінде бағаланады.      Оқушылар бір-біріне сұрақтар қояды және айтқандарын 
дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме «көрінеді».
Ал енді сыныпта топтық әңгімені дамыту үшін топтық тапсырмалар бердім. Сол кезде балалардың
өздерінің  ұйымшылдығымен  көзге  көрінді.  Мысалы   оқушыларға  міңсіз  оқушының  қасиеттерін
анықта  деген  тапсырма  бергенімде.  Оқушылар  әрқасысының  өздерінің  жақсы  қасиеттерін  және
дамытатынын бір-бірімен пікірлер алмасып отырды. Қандай да болсын идеяларын шыдамдылықпен
тыңдай білді. Және де әр топтың идеялары қайталана берді.
   Зерттеушілік әңгімеге талқылауға Қалжан ахун бабамыздың 150- жылдығына байланысты тапсырма
бердім.  Сол  кезде  оқушыларым  қызығушылық  танытып  мәліметтер  жинады,  кітапханадан,
оқулықтардан және т.б. Сөйтіп бірлесе отырып идеяларымен пікір алмасып, бір-бірінің идеяларын
талқылады,  баға  берді.  Топтық  білім  мен  түсінік  қалыптасты.  Оқушылар  бірге  ойланып  жатты.
Талқылау  кезінде  оқушылар  өз  ойларын  дауыстап  айтып  жатты.  Тіптен  кейбір  оқушылар  еш
қысылмастан өз ойларын ашық әрі еркін айтуға тырысып жатыр.   
   Менің бір түсінгенім ұстаз оқушылардың сұраққа берген жауабын тек олардың білімдерін тексеріп, 
оған баға беру үшін емес, сонымен қатар оқушылардың сол сұраққа деген өз ойларын одан ары 
дамытуға қолданса, оқушылар сабақтан өміріне қажетті білім игеріп кетуге тырысады деген 
тұжырымға келдім. Болашақта осы диалогтық оқыту әдісін сабақта дамыта отырып,  жақсы 
нәтижелерге жетемін. Осылай бірінші сабақтан кейін келесі сабақтарда бағдарламаның әдіс 
тәсілдерін қолданып оқу процесін зерттедім. Келешекте осы бағдарламаның модульдері арқылы сабақ
барысында жақсы нәтижелерге жетемін деген  сенімдемін. 
   Қорытатын  болсам, диалогтік оқытудың  мұғалім мен оқушы үшін  маңызы зор. Бұл білім беру мен 
білім алудың жаңа тәсілдері арқылы мұғалім жұмыс жасайтын болса, біздің шәкірттеріміз жаңа заман
талабына сай білімді, дарынды, зерек ойлы және терең ойлана білетін жеке тұлға болып қалыптасады 
деген ойдамын.
 
      Болашақта нені өзгертемін:

1. 7 модуль идеяларын барлығын сабаққа енгіземін.                                                                              
2. Сыни тұрғыдан ойлауға дамытамын.
3. Таланты және дарынды балаларды оқытуды дамытамын.                                              
4. Келешекте осы  кемшіліктерімді жөндеуге тырысамын.

 Пайдалынған әдебиеттер:
1. Математика және физика №3(63),2012
2. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық,
3. Интернет желісі 
4. М.М.Жанпейісова  «Модульдық  оқыту  технологиясы   оқушыны  дамыту  құралы
ретінде /Аударған Д.А.Қайшыбекова/-Алматы,2006.-180 б.
5. Мирсеитова  С.  Оқыту  ізденіс  ретінде  және  ізденіс  оқыту  ретінде:  Оқушылардың
тұрғысынан ойлауын дамыту нысандары мен әдістері:/С.Мирсеитова. Қазақстан  Оқу Ассоциациясы.
– Қарағанды: 2011 – «Кәсіби даму мектебі» сериясы
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Сыныбы  6   Қазақ тілі   
Сабақ атауы Еліктеу сөздің түрлері

Сілтеме
Білім стандарты, пән бағдарламасы,  «Қазақ  тілі»  оқулығы ,     
 6-сынып , интернет  материалдары   



Жалпы мақсаты
Еліктеу сөздердің басқа сөз таптарынан ерешелігін 
таныту,өмірден түрлі мысалдар келтіре отырып,еліктеу 
сөздердің түрлерін ұғындыру

Міндеттері
Оқушылардың ізденіспен топта жұмыс істеу қабілеттерін 
дамыту,басқаларды тыңдау, өз көзқарасын дәлелдеп қорғай 
білу қабілетін,сонымен бірге сөйлеу тілін , ой жүйелеу 
шеберлігін дамыту.

Күтілетін нәтиже
Айналада болып жатқан құбылыстардың сырын 
танып,олардың дыбыстарына ,қимыл –әрекеттеріне еліктеуден 
туатын сөздерді тани алады,түрлерін ажырата біледі.

Негізгі идеялар
Материалдарды талдау барысында    еліктеу сөздердің 
атқаратын қызметтерін анықтай   алады. 

Тапсырмалар 
материалдары

 Ғаламтор, Power Point,эстафеталық кеспелер,түрлі-түсті 
суреттер. 

Сабақ бойынша мұғалім
жазбалары

Кіріспе

 

Тұсау кесер

Уақыты Мұғалім іс-әрекеті Оқушы іс-
әрекеті

10 минут 

5 минут

І.Ұйымдастыру кезеңі
а) сәлемдесу
Салеметсіңдер ме , 
балалар?!
Бүгінгі сабақ басқа 
сабақтардан өзгерек,
Біздерге бүгін ерекше 
көңіл-күй керек.
Тапсырмаларды 
ықыласпен орындап,
Анықтайық 
сыныбымызда кім зерек?
б) сабаққа дайындығын 
тексеру
в) оқушылар назарын  
аудару  үшін Жамбыл 
Дүйсеновтың өлеңін 
тыңдатып,сұрақтар қою.
1.Өлең жазатын кісілерді
кім дейміз?
2.Өлеңге ән жазатын 
кісілерді кімдер деп 
атаймыз?
3.Қара сөздің 
шеберлерін кімдер 
дейміз?
Г) Топ басшыларына 
бағалау парақшаларын 
таратып,таныстырамын
«Миға шабуыл»
1.Қазақ тілінде неше сөз 
табы бар?
2.Еліктеу сөздер 
дегеніміз не?

Ақындар,са
згерлер,жаз
у -шылар
болып үш

топқа
бөлінеді.

.

Оқушылар 
пікірі 
тыңдалады.



Негізгі бөлім

Қорытынды

20 минут

10 минут

3. «Дыбысты қай сезім 
мүшесімен 
қабылдадың?»ойыны
Интерактивті тақтадан 
түрлі табиғат 
құбылыстары 
көрсетіледі.
Құстың қаңқылдауы-
құлақ
Найзағайдың 
жарқылдауы-көз
Судың сылдырап ағуы-
құлақ
Аюдың қорбаңдауы-көз
4. «Тәжірибе алаңы»
От қалай сөнді?
Жанып тұрған оттықты 
суға салып өшіремін.
Шам қалай жанды?
Шамды жағып 
сөндіремін.

1-тапсырма
«Көріп,таныс.Түсіндір»
«Ақындар» тобына: 
Еліктеу сөздер дегеніміз 
не?
«Сазгерлер» тобына: 
Дыбыстық еліктеуіш 
дегеніміз не?
«Ағылшын тілі» 
тобына:
Бейнелеуіш сөздер 
дегеніміз не?
 
2-тапсырма
«Ойланып 
,орналастыр»
Әр топқа еліктеу сөздер 
қатысқан бірнеше 
сөйлемдер беріледі.

Сергіту сәті

3-тапсырма
«Болмасаң да ұқсап 
бақ...»(Шығармашылы
қ тапсырма)
«Ақындар» 
тобына:Еліктеу сөздерді
қатыстырып,кез-келген 
тақырыпта өлең шығару.
«Сазгерлер» 
тобына:Еліктеу сөз 
қатысқан кез-келген әнді
нақышына келтіре 
орындау.

Оқушылар 
оны қай 
сезім 
мүшесі 
арқылы 
қабылдаған
дығын 
айтып 
отырады.

От быж ете
қалды.

Шам жарқ
ете қалды.

Әр  топ
тапсырман
ы постерге

түсіріп
немесе

презентаци
я  жасау
арқылы

қорғайды 

Топтар
бейнелеуіш

сөздер
қатысқан

сөйлемдерд
і бір

бағанға ,
еліктеуіш
қатысқан

сөйлемдерд
і бір

бағанға
орналастыр

ады.

. 

Топтар 



«Жазушылар» 
тобына:Еліктеу сөздерді
қатыстырып белгілі бір 
тақырыпта шағын 
шығарма жазу.

Жұмыс  барысын  
бағалау

7. Сабақты қорыту, 
бағаларды 
хабарлау

тапсырман
ы дәптерге 
орындайды.

Топ 
басшысын
ың 
бағалауы 
тыңдалады,
қосымша 
сұрақтар 
қоя отырып
, оқушы 
білімдерін 
бағалаймын
.

.
Сабақтың жабдықтары Мультимедиа,  интерактивті тақта, маркер, қарындаш
Келесі тапсырмалар/портфолио/  «Көрікті көктем» эссе 
Келесі оқу Тақырыпты оқып келу   
Сабақты талдау 1.

 2.

Күні:  11.03.2014ж  Сыныбы: 6 «а»
Пәні: Қазақ тілі

Пән мұғалімі: Нұрланқызы Алтынай

1.Сабақ тақырыбы: «Еліктеу сөз туралы түсінік»

2.Сабақтың  түйінді
мақсаттары және
 Оқыту талабына
 қол жеткізу
 тәртібі: 

1.Танымдық: Тіл білімі туралы түсініктерін қалыптастыру, оның салаларын
үйрету,  еліктеу  сөздер  туралы  түсініктерін  қалыптастыру,  қазақ  тілінің
мәртебесі туралы түсінік беру 2.Эмоциялық: Оқушылардың ой-өрісін, сана-
сезімін, белсенді ойлау дағдыларын жандандырып, сыни тұрғысынан ойлау
материалдарын қолдана отырып, қызығушылығын арттыру, білімін дамыту
3.Әлеуметтік:Ұқыптылыққа, шапшаңдыққа, көркем жазуга тәрбиелеу. Тілдік-
эстетикалық сезімдерін тәрбиелеу.



3.Белсенді сабақ
 беру тәсілдері
 мен сабақтағы
 жұмыс түрі: 

Жеке жұмыс, жұптық жұмыс, топтық жұмыс

4.Сабақтың
нәтижелері : 

21. Морфология  тарауының   бір  саласы  «Еліктеу  сөздер»  жайында
түсінік алады.

22. Жеке танымдық қабілеттерін кеңейту мүмкіндіктеріне қызығады.
23. Психологиялық жағымды орта табысты оқуға ықпал етеді.
24. Өзара әрекеттесу арқылы білім, білік дағдылары кеңейеді.

5.  Бағалау.  Оқыту
үшін бағалау : 

Мадақтау,  өзін-  өзі  бағалау,  топтарда  өзара  бағалау,топ  бақылаушысының
бағалауы

6.Жоспарлау
барысында әр 
оқушының 
сұраныс-талабын 
есепке алу:

Мен тапсырма мақсатына қол жеткізуге көмектесемін. Сондай-ақ қатарларды
аралап жұмыс бағытын анықтап беремін.

7.Ресурстар мен 
жабдықтар:

Интербелсенді тақта, оқулық, бейнелі суреттер, бағалау парақшалары

                                                                Сабақ барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Жұмыстың мазмұны Мұғалімнің
 іс-әрекеті

Оқушыларның 
іс -әрекеті

Мотивация-
лық
кезең

 Амандасу.
1.Жұмыс  парағын  тарату,
толтыру 
2.Бағалау түрін анықтау
3.Сабақ барысымен таныстыру

Салемдесу.  Сабақтың
барысын түсіндіру
Бағалау түрін, 
шарттарын түсіндіру, 
бағалау парағын 
тарату

Кестені толтырады.
Топ  бақылаушысын
сайлайды.
Бақылаушы  өз  топ  мү-
шелерінің   ұпайларын
бағалау  парағына
түсіріп отырады.

 «Ой  қозғау» арқылы  сабаққа
ену сұрақтарын ортаға салу

Ой қозғауға арналған 
сұрақтарды оқиды.
Дұрыс жауаптарды 
мадақтау
(әрбір дұрыс жауапқа 
1 ұпай беріледі)
 Сағат, қонжық, 
орамал секілді 
бұйымдарды таратып 
шығып, сипаттама 
беруді ұсыну

Сұрақтарды
тыңдау,шапшаң әрі
 дұрыс жауап беру.
Белсенділік
танытып,ұпай жинау.

Берілген заттарға
 морфологиялық
тұрғыда сипаттама
 жасайды.

Опера-
циялық
кезең

№ І тапсырма
  Үй жұмысын тексеруге 
бағытталған топтық жұмыс
   Әр топ берілген сұрақтарға 
жауап береді

№ ІІ тапсырма
Үй жұмысын пысықтауға 
бағытталған жеке жұмыс

№І тапс. б\ша әрбір 
топқа үш сұрақтан 
беріледі.

№ ІІ тап
Топ атауы бойынша 
сөйлем, сөз тіркесіне 
талдау жасауды 
ұсынады

№ І тапс.
Жылдамдық таныта 
отырып, сұраққа жауап 
беру.

№ ІІ тапс. 
 Жазбаша талдап, 
дәлелдеу.



Жаңа сабақты түсіндіру 

№ ІІІ тапсырма
Жаңа сабаққа бағытталған 
тапсырмалар

 

 Жаттығу жұмыстарын орындау

а)  322-жаттығу.  Жеке жұмыс

ә) 323-жаттығу. Ауызша, топпен 
жұмыс

б) 324-жаттығу. 
Жұптық жұмыс. 

Кесте сызбалар 
арқылы жаңа сабақты 
түсіндіру

№ ІІІ тап
Топтың  
ұйымшылдығы осы 
кезде байқалады. Топ 
мүшелері бірінін 
ойын бірі 
толықтыруға 
үйренеді. 

Жаттығу жұмыстарын
орындаудың 
шарттарын 
түсіндіреді

Жаттығуды орындау 
шартын түсіндіру
ә) Шарты 
түсіндіріледі

б) жаттығуды 
орындау шарты 
түсіндіріледі.

Оқушылар сұрақ-жауап 
қойып, өз ойларын 
айтып  отырады

№ ІІІ тапс.
Топ ақылдаса келип , 
ортақ тапсырмаларды 
орындайды

Жаттығу жұмыстарын 
орындайды

Жеке өз бетімен отырып
орындайды, ойын 
дәлелдейді.

ә) Ұйымдасқан түрде 
дұрыс жауабын, 
дәлелмен айтып береді

б) Жұпқа бөлініп, 
диалог құрады.
Шығармашылықпен 
айналысатын, дарынды 
оқушылар танылады.

Рефлек-
циялық
кезең

Қорытынды 

Сергіту сәті

№ ІV тапсырма
«Ой қорыту» мақсатында 
беріледі

Белсенді топты және топ 
мүшелерін  анықтау

Ең жоғары ұпай жинаған 
оқушыларды анықтау

«Досыңа телефон 
шал» ойыны арқылы 
сабақты 
қорытындылауды 
ұсыну

Тапсырма шартын 
түсіндіру 

Сабақ барысында 
әрбір оқушының 
деңгейін аңғару,сабақ 
соңында қосымша 
сұрақтар беру

Оқушы пікірлерін 
тыңдау

Бір –біріне сұрақ қоя 
отырып, білімдерін 
пысықтайды

Қолдарындағы бейнелі 
суреттерге еліктеу сөз 
тіркестіріп, айту

Қорытынды сұрақтарға 
жауап береді.
Өзге оқушылар 
толықтырып отыруына 
болады.

Сабақтан алған әсері,
қиындығы,ұтымдылығы
жөнінде пікір айтады.



Бағалау парағы және 
жекелеген тапс.ұпайы 
бойынша белсенді 
топты,белсенді 
оқушыларды 
анықтайды.

Тапсырма
Үй тапсырмасы:  
325-жаттығу.
 Бес сөйлемге 
морфологиялық талдау
 жасау. Қосымша тапсырма:
Абай өлеңдерінен еліктеу
 сөздерді тауып, олардың
 мағынасын көрсету

Кестені толтырып,
 суреттелген оқиғаға
 байланысты еліктеу
 сөздерді қалай
 қабылдағандарың
жөніндегі өзіндік
 түсініктеріңді
жазыңдар

Есназарова 
Жулдыз- 
бастауыш сынып 
мұғалімі 

 Пәні: Математика
Сыныбы: 4 

 Қызылорда облысы, 
Сырдария ауданы 
И.Тоқтыбаев атындағы 
№35 мектеп-лицей

1апта  4 күн 2-сабақ

Сабақтың аты Жылдамдық.Уақыт.Қашықтық
Сілтеме 4 сынып, Математика 2011ж, жоспар, 
Жалпы мақсаты

Міндеттері

*Жылдамдық,уақыт,қашықтық  өлшем бірліктері туралы мағұлмат беру
*Есептердің шығару жолдарын түсіндіру. 
* Өзгенің пікірін тыңдауға  үйрету.

Күтілетін нәтиже 16. Жылдамдық,уақыт,қашықтық өлшем бірліктері туралы мағұлмат 
алады.
17. Есептің шығару жолын түсінетін болады.. 
18. Өзгенің пікірін тыңдауға үйренеді.

Негізгі  идеялар Жылдамдық,уақыт,қашықтық туралы ұғым беру, есептердің шығару 
жолдарымен меңгерту.

Қажетті құрал - 
жабдықтар

 жұмыс парақтары,постер, оқулық, интерактивті тақта,қима қағаздар,бағалау 
парақшалары,бағдаршам түстері  т.б.

Тапсырмалар 1.Жеке жұмыс 
2. Жұптық жұмыс
3. Топтық жұмыс

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың
іс-әрекеті

2 минут
 
 
 
3 минут

1 минут

І. Ұйымдастыру кезеңі
- Оқушыларды шеңбер бойына жинақтау.
Сергіту жаттығуы: Балаларға «Қаңқа » биін билету.
-Балалар,  көңіл күйіміз қалай? 
-Өте тамаша!Ендеше,әрі қарай сабағымызды 
жалғастырайық.

Топқа бөлу
1 таңбалы,2 таңбалы ,3таңбалы,4 таңбалы арқылы 
топтарға бөлу.
-Ал,балалар ,топ ережесін құрып алайық.

Оқушылар 
шеңбер бойына 
жинақталады.
Оқушылар мен 
мұғалім бірлесіп 
билейді.
Оқушылар топқа
бөлініп, өз 
үстелдерінің 
басына 
жиналады,топ 



4 минут

3 минут

3 минут

2 минут

5 минут

8 минут

5 минут

-бір-бірімізге деген сыйластықтың болуы,
-өзгенің пікірін тыңдау,
-достық қарым-қатынасты нығайту.
-Жарайсыңдар, балалар!Ендеше ,математика еліне 
саяхатқа шығуға дайынсыңдар ма?
-Ендеше,ұранды айтайық.
Біз ақылды баламыз,
Есеп, жұмбақ ойынның
Жауабын тез табамыз                      
Туын ұстап білімнің
Саяхатқа шығамыз.
Үй тапсырмасын сұрау.“Тізбек бойынша сұрау” әдісі:
Әр топтан 2 -3 оқушыдан есептің жауабын сұрау. 
Оқушылар қол көтеріп жалғастырып айта береді.  
Цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын неше үш 
таңбалы сан бар?Нешеу және кім көп жазды?

Түсіндірулер арқылы бағалау(өте жақсы, тырысқансың, 
бірақ дайындалу керек, тамаша)
Бағалау критерийлері : есептің дұрыс шығарылуы,
                                        Көптеген мысалдың жазылуы.
                                     
Тұсаукесер: «Бейнелі сөзді»  шешу.

ˀˀ
да 

ˀˀˀˀ ˀˀˀˀ

Уық 
ˀˀ

ақ ˀˀˀ ˀ Т

ˀˀˀˀ ˀˀˀ Бастық ˀˀˀ

Тұсаукесер:

Жауабы:Жылдамдық,уақыт, қашықтық.

«Ой қозғау» әдісі
Жылдамдық туралы не  білесіңдер? 
-Жылдамдықты қалай табуға болады?
Жүріп өтілген жол нені білдіреді?
Қашықтықтағы жылдамдықты қалай табуға болады?
-Өлшем бірліктері туралы білеміз ба?
-Дұрыс, ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы   қандай?
-«Жылдамдық,уақыт, қашықтық»
-Жылдамдық,уақыт, қашықтық туралы не білгілерің 
келеді ? (оқушылар ойын білу)

І.Жеке жұмыс: Оқулықтағы ережесімен,формуласымен 
танысу.

ІІ .Жұптық жұмыс : Оқушылар жұптасып ережені 
талдап, өзара пікірлесу.

«Кел, ойланайық»  № 2 есеп бойынша 
1 жұп шығару 
тәсілі

2  жұп шығару тәсілі 

ережесін 
құрады,ұранды 
айтады.
-Әрине ,саяхатқа
шығуға 
дайынбыз.
(хормен)Барлығ
ы ұранды 
айтады.
Әр бала 
кезектесип 
жазған  
есептерін 
оқиды,қанша 
мысал 
келтіргендерін 
айтады.

Оқушылар 
топтаса отырып, 
сыни ойланып 
дұрыс жауабын 
табуға 
тырысады,бейне
лі сөзді шешеді.

Оқушылар 
тақырып 
бойынша сыни 
тұрғыдан 
ойланып жауап 
береді,өз 
түсініктері 
бойынша 
сөйлейді.Өлшем 
бірліктер 
жөнінде айтады.
Еережемен 
танысады.

Жұптасып өзара 
пікір алмасды.
Өздері білетін 
мәліметтер 
бойынша 
ойланып есепті 
шығарып  
жазады. жұппен 
талқылауда 
бірінің қатесін  
бірі 
тауып,толықтыр
ады,дұрыс 
жауабын жазады.



4 минут

  

  3 минут

  1 минут

  

 1 минут

Жұпта бір оқушы тұрып оқиды.  Жұптарда өзара бағалау
Смайликтер арқылы бағалау.Бағалау парақшалары.
Аты-жөні

Өте жақсы  Жақсы Жаман
Зейнолла А
Балғабаев Ә

ІІІ.Топтық  жұмыс: Жылдамдық,уақыт, қашықтық 
туралы топта талдайды.,танысады.

1-топ – Қашықтықты табу, ережемен 
таныстыру,есептің шығару жолын түсіндіру.
2-топ –уақытты табу,есептің шығару жолымен 
таныстыру,
3-топ –жылдамдықты  табу,есептің шығару жолымен 
таныстыру,
4 топ –сәйкес жылдамдықты анықтау..
Топтар өзара бағалау «Екі жұлдыз, бір ұсыныс»
 Бағалау критерийі:  а)ереженің дұрыс таныстырылуы
ә)есептің шығару жолы;     б)эстетикалық талғам
“Қоянға  көмектесейік!”тапсырмасы

2
1100-984
2000-377

2000-564
2000-742

1100-683
1100 -725

“Қоянға көмектесейік!”

375

417

1436

116

1623

1258

І-топ

ІІ топ
№ 3. Есепте. Километрді метрге айналдырады.
1). 2 125 : 5 = 425 (м) – үйден мектепке дейінгі жол.
2). 2 125 – 425 = 1 700 (м) – кем

ІІІ -топ
№ 4. Есепті шығар.
Шешуі: (5 550 – 30 ∙ 65) : 60 = 60(тг)
Жауабы:60 тг

IV-ТОП
Кесте бойынша есепті шығару
105*50=5250тг
18900-5250=13650тг
13650:210=65 дана

Түзетулер орындау арқылы бағалау.
ІV.  Жеке жұмыс.Құзырлылық тапсырма
Оқушының аты-
жөні________________________________
Сыныбы ____________
Сабақ тақырыбы ________________________

Тапсырмалар Ия\ жоқ Дәлелде
999+9:9 =1000 шығару 
жолы дұрыс па?

Әр топ өзіне 
берілген 
тапсырмаларды  
постерге жазып, 
іледі, 
дәлелдейді. 
Бірін-бірі «Екі 
жұлдыз, бір 
ұсыныс» арқылы
бағалайды.

Берілген 
есептерді 
шығарады,шыға
ру жолын бір-
біріне 
түсіндіреді.

Түзетулер 
арқылы 
есептердің 
жауабын 
салыстырып,баға
лайды.

Әркім жеке 
жұмыс жасайды.
Өз жауабын 
дәлелдеп жазуы 
керек.

Оқушылар өз 
түсінігін,сұрақта



1111+111=1000 қосу амалы
дұрыс орындалған ба?
Шөпте қояндар тығылып 
отыр, тек 10 құлағы ғана 
көрініп тұр.Қанша қоян 
тығылып отыр?Бесеу 
ма,алде он ба?
Қозғалыс  жылдамдығын 
табу үшін ,қашықтықты 
уақытқа бөлу керек.
S=V*T формуласы дұрыс 
жазылған ба?

V.Қорытындылау. «Сұрақ-жауап» әдісі
Жақсы балалар, енді айта қойыңдаршы ,сендер бүгінгі 
сабақта нені білдіңдер?Ережесін айтыңдаршы?
- Өлшем бірліктерін ата?
-есептің шығару жолын түсіндіңдер ма?
-Қандай әріптермен формуласын белгілейміз?
-Тамаша,өте керемет жауап бердіңдер.Бүгінгі сабақты 
бекіту, қорытындылау.
V І. Кері байланыс  
Сабақ соңында «Бағдаршам»  арқылы  бағалайды.

---5

---4

---3
Кейінгі тапсырма.Жылдамдық,уақыт,қашықтық туралы 
мәліметтер
Кейінгі оқу. № 5 есеп

р арқылы жауап 
береді,ойланады,
өзжауаптарын 
арқылы сабақты 
қорытындылайд
ы.

Бағдаршамның 3
түсі арқылы 
түсінгендігін 
көрсетеді. 
Жасылдар 
сарыларға, 
мұғалім 
қызылдарға 
көмектеседі.

Үйге берілген 
тапсырманы 
күнделіктеріне 
жазып алады.

СЫНДАРЛЫНЫҢ СИҚЫРЛЫ СЫРЫ                                                       
 

Қызылорда облысы Сырдария ауданы  Шіркейлі ауылы
№129 мектептің еңбек пәнінің мұғалімі

Г.Байғараева
                                                                                                                                   
Адам  баласы  дүниеге  келгеннен  бастап  әрбір  күніне  қуанышпен,  ойында  қалатын  оқиғалармен
өткізуге  тырысады.  Оның  бәрін  есте  сақтау  мүмкін  емес.  Дегенмен  өміріңді  өзгертуге,  ерекше
қуантуға  немесе көңіліңді  құлазытуға ықпал еткен оқиғалар жадыңда   мәңгі  сақталары хақ.  Мен
бүгінгі күнімді өмірімді өзгертуге, мұғалім деген ұлы мамандықтың жаңа бір қырын білуге басталған
алғашқы қадамым  деп айта аламын. Алтын күздің біресе түнеріп, біресе мамыражай қалыпқа түскен
күніндей  алабұртып  отырғанымызда,жаныңды  жадыратып,  нұрын  шашқан  көктемнің  күніндей
ұстазымыз аудитория есігін ашты. Тренеріміздің шеберлігі  болар мен алғашқы күннен бастап бұл
оқудың  мақсаты мен мәнін ұққандай болдым.
Өйткені, шынында да Жанар апай  айтқандай, біз алдыңғы аға ұрпағымыз салып берген сара жолмен
келе жатыр екенбіз. Кішкентай ғана өзгертулер енгізіп, соған жаңалық ашқандай боламыз. Ал, енді
бүгінгі сабақты тыңдап отырсам, мүлде басқаша. Әрбір тұлғаға жеке дара қарау, әрбір оқушының
ешкім көре алмаған қабілеттерін ашу деген үлкен көрегенділікті талап етеді. Бірақ, мұндай дәрәжеге
жету үшін қажырлы еңбек етіп, өз-өзіңді шыңдап, әрдайым шынықтырып отыруың керек екен. Әрбір
тұлға өзінше бір өмір  сол  өмірді  жалпылама қарауға  болмайды.  Қазақтың бұрыннан келе жатқан
тәрбие үрдісінде «баланы-алты жасқа келгенше-ханыңдай күт, он бірге келгенше-құлыңдай жұмса, он



үштен бастап досыңдай сырлас» деген нақыл сөзін ғылыми тұрғыдан  тұжырымдап бергендей. Олай
дейтінім, баланы тілі шығар-шықпас былдырлағанына қарамай,ойын түсіне білу, өз еркімен жұмыс
жасауға ықпал ету керек. Тілі ерте шыққан баланың өзіне тән дарындылығы болады. Бізде мұндай
баланы  ертең  өскенде  мықты  шешен  немесе  жезтаңдай  әнші  болады  деп  болжаймыз.   Ал  осы
баланың болашақта мықты экстраверт болуы үшін оның бойындағы дарынын әрі  қарай дамытып,
ашуымыз керек  жәнеде балаға сол дарынының бар екенін өзіне мойындатып, алға даму стратегиясын
да өзі  таба алатындай мүмкіндік беру.  Міне,  СОТ–да біздің салт санамыздан алшақтамай,  тәрбие
үрдісінің жүйелі қамтылғаны маған қатты ұнады.
 Бұл оқытуда СОТ-ның жеті модулін басшылыққа ала отырып жұмыс жасаймыз.Біздің кейбір кезде
«болмайды,  дұрыс  емес,  ұят  болады»  деген  ішкі  сенімсіздігімізді  жойып,  өзіңнің  мен
тұжырымдамаңды қалыптастыруың абзал. Бұрын қолымнан келмейді-ау деген істердің қаншалықты
қиын екенін айқындап, оны жеңу жолдарын табу міндетін енді мұғалім емес оқушы өзі іздеу қажет.
Пажарестің (1992) мұғалімнің ұстанымы болуы керектігі сол ұстанымға көзқарасы, шешімі, іс-әрекеті
маңызды  роль  атқарады  дегені  тәрбиені  ең  алдымен  өзіңнен  баста  деп  тұрғандай.  «Әлем
өзгергендіктен, сіз өзгересіз,, және қазіргі сәтте өзгеіссіз қалу өте қауіпті екенін білесіз» (С Бич,1012)
Біз балаға бағыт –бағдар беруші қызметіндеміз.Дегенмен бағыт беріп отыру соншалықты оңай да
емес, алдымыздағы кез-келген оқушыны алдымен түрлі әдістер арқылы барынша зерттеп алуымыз
керек.Мысалы, Малс сауалнамасы арқылы дарынды балаларды анытасақ, Блум таксономиясы арқылы
берілген тапсырманың қаншалықты игерілгенін біле аламыз. ББҮ немесе сабақ соңындағы рефлексия
бұл  оқушыға  ненің  қиын  және  ненің  оңай  болғанын  сол  арқылы  мұғалімге  сауал  тастай  алу
мүмкіндігі керемет қарастырылған.
Мен дәстүрлі сабақ беру үлгісін жоққа шығармаймын,алайда мына өзгермелі заманда көштен қалуға
болмайды.
 Жақсының аты өлмейді, Ғалымның хаты өлмейді,-дегендей бүгінгі ашылған жаңалық ертеңгі тарих,
келер ұрпаққа аманат. Әр саланың өз ғылыми тұжырымдамасы болады.Сонымен бірге ғылым,білім
саласында  да  көптеген  реформалар,өзгерістер,  тың  жаңалықтар  ашылды.  Сол  реформалардың  өз
жақтаушысы, өз тыңдаушысы болады. Ал, қазіргі оқып отырған Сындарлы оқыту теориясында да
көптеген  ғалымдар  мен  педагогтардың  еңбектері,  тұжырымдамалары  жинақталған  екен.  Мені
қызықтырғаны қазақта  жеті  санын киелі  деп айтады.СОТ-дағы жеті  модуль оқыту мен тәрбиелеу
үрдісін  кеңінен  қамтыған.  Оқытуды  түрлі  әдіс-тәсілдер  арқылы  жеңіл  қызықты  етіп  жүргізу
қамтылған,мен  тұжырымдамасын  орнату.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  баланың  ақыл-ой  ұшқырлығын
шыңдай түседі.Сабақтың тақырыбын бірден айта салғаннан гөрі бірнеше жауабы бар сұрақтар ойлау,
біздің қарапайым жұмбақтармен ұқсас екен. Сұрақтар әлемін мен өзімше былай елестеттім: «Көрікті
құлпырған гүлдермен, тәкәппар, әдемі ағаштармен әртүрлі аңдар мекендеген ғажайып орманда келе
жатқандаймын.  Өйткені,  әр  қадам  аттаған  сайын  саған  мүлде  жат  жер  болғандықтан   тосырқап,
қорқып бірақ, таңғажайып көрініске тамсанып келемін. Осы орманнан шығу үшін бір емес бірнеше
жол тауып шығу керек.  Мен сұрақ қоюды мұншалықты қызық та қиын болады деп ойламаппын.
Ендігі модульдің ерекшелігі оқушыны шынайылыққа тәрбиелеу. «Тура биде,туған жоқ, туғанды биде
иман жоқ» деп халық даналығында айтқандай, әрбір балаға өз ойының құндылығын ұқтыра отырып,
өзін-өзі  бағалауда  және  өзгені  бағалауда   барынша шынайы,  адал  көзқараста  болуына ықпал ету.
Әрбір сандық технологияны орынды, тиімді пайдалану арқылы өзінің өзгенің ойымен санаса отырып,
алынған ақпаратты саралап,талдап өңдей білу. Ал,төртінші модульді әрбір жеке тұлғаның даралығын
анықтайды және сол тұлғаның өзін-өзі реттеп дамыуына жол ашатын мүмкіндік дер едім. Мен үшін
модульдердің ішіндегі ең қызықтысы- жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту. Әдетте біз жас ерекшелік
дегенде   5  жас  пен 10  жас  дегендей жас  айырмашылығын айтамыз,бірақ бұл жерде  мінез-құлқы
айқындалған.Осы  сабақты  оқыған  кезде,  бізге  өзіміздің  бойымыздағы  жағымсыз,  жағымды
мінездерімізді жазу тапсырылды. Жазылған мінез бойынша екі топ болып отырдық,жағымыз мінезін
көбірек жазғандарға қағазып умаждатып тастатты, Демек адамдар өздерінің жағымсыз мінездерінен
осылайша арыла  алады.  Бір  ғана  парақпен өз  мінезін  жұлып тастау мүмкін  емес,  бірақ  әркім өз
санасына шабуыл жасап, жақсы мінезді болуға өзін бағыттайды. Бұл жерде оқушыға бір сағат лекция
оқығаннан гөрі өзін-өзі басқаруға жол ашатынын түсіндім. Өзімізді дер кезінде реттеп, мен осылай
жаратылғанмын деген ойдан арылып, тек жақсылыққа ұмтылуымыз абзал. Оқушы үшін де мұғалім
үшін де ең маңыздысы-көшбасшылық. Өзі аты айтып тұрғандай көш бастау. Тағы да қазақы салт-
сананы алсақ,  көшті  кез-келген адам бастамайды.  Досбол шешеннің  «Көш бастау қиын-артыңнан
ерген елің  болмаса,сөз  бастау  қиын тауып айтсаң –мереке  қылады,таппай айтсаң-келеке  қылады»
деген нақылы ойға оралады. Көшті аман –есен алып жүру үшін асқан шеберлік, данышпандық,мықты
ділмарлық,  тосын болған жағдаяттардан ұтымды іс-әрекет  жасап алып шығатын адам таңдалады.



Оқыту теориясында да оқушыларды рөлдерге бөлу әрбір іс-әрекеттерді мұқият жауапкершілігіне алу
керек.
 Мен әрбір сабағымнан ерекше әсермен қайтамын, себебі тың жаңалықтар,түрлі әдіс-тәсілдер маған
екінші тынысымды ашқандай болды. Осы қарқынмен тоқтап қалмай әлі де болса үйреніп, барынша
ыждағаттылықпен оқу қазіргі таңда менің басты мақсатым болмақ.
1.Оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер,            
Қалай оқу керектігін үйретер.
Александер дайындаған бес үлгі,
Диалогтік оқытуға жетелер.
Топтық, дебат, зерттеуші әңгіме,
Топтық, жұптық жұмыстарда көрінер.
Жақын ара дамуының аймағы,
Оқушылар бір арнаға бірігер.
  2.Сыни ойлап, талқылау мен талдауды,
Үйренеді тереңінен ойлауды.
Ашық, қалың сұрақтарды  жауабы,
Әжем айтқан жұмбағына ұқсады.
Дьюи менен Шонның айтсам еңбегін,
Зияткерлік идеясын дамытты.
Педагогтың проблемасын анықтап,
Ұлы ғалым екендігін танытты
3.Оқыту мен оқуды дәл бағалау,
Әр жұмыстың нәтижесін саралу.
Екі жұлдыз, бір ұсыныс берілсе,
Топ ішінде болмас дер ем үлкен дау.
4.Мұғалімдік даярлықтың сапасы,
Теория мен тәжірибенің аясы.
Технология білімдерін жинақтап,
Ұстаздардың көпке жетер шамасы.
5.Дарынды мен таланттыны оқыту,
Бар баланы қабілетті деп ұғу.
Фриманның өлшемдерін негіздеп,
Дарындылық қасиетін дамыту
6. Қабілетін тұлғаның зерттеген,
Мантессори, Пиагет, Пиажемен.
Жасына ерекшелік лайықты,
Тапсырмалар түрлерін әзірлегем.
7. Көш бастауға ұмтылардай шамасы,
Болса егер оптимист көзқарасы.
Білімімен төгіп тұрған шуағын,
Ол ұстазға кімнің болар таласы. 
Әр күнімді қуанышпен қарсы алам,
          Әр күніме шүкіршілік деп айтам.
          Сындарлыны сіңірген бір санаға,
          Ұстазыма алғысымды және айтам.
          Әріптестер,шаршамаңдар,шалдықпа,
          Кеудеңізді мақтанышпен тік ұста.
          Біз таңдаған ұлы ұстаз тұлғасы,
          Ешкім бізге тең келетін болмасын!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Айтанова Парасат Шайзадақызы-

Қызылорда облысы Сырдария ауданы №35 И.Тоқтыбаев атындағы 
мектеп – лицейінің ІІІ деңгейлі информатика пәні мұғалімі 

Қысқа мерзімдік жоспары

Информатика 6 сынып



Сабақ тақырыбы:  Пернетақта
Жалпы мақсат: Енгізу құрылғыларының бірі пернетақтамен жете танысады, оның 

бөліктерін қалай қолдану жөніндегі білімдері кеңейеді.

Сілтеме: 1. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық  
2. Информатиканы оқыту әдістемесі 
3. Интернет желілері 

Оқушылар үшін 
оқу нәтижелері:

 Өткен сабақта алған білімдерін бүгінгі сабақпен байланыстыра отырып, 
жұмыс жасай алады.

Пернетақта функцияларын ажыратады.
Сабақта 
қолданылатын 
материалдар:

18. Плакат, стикер, маркер
19. Интернет, оқулық, проектор
20. Электрондық оқулық

Сабақ бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті:
І. Оқушыларға 
психологиялық ахуал 
туғызу 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Сергіту жаттығуы
 (2 минут)

«Қызыл өрік» Жұппен бірге орындау

ІІ. Үй тапсырмасын 
сұрау      (5 мин)         

 Үй тапсырмасын тексеру 
бағытында мына ақпарат 
мұхитындағы кемеге отырып, 
әлемге саяхатқа аттанамыз. Саяхат 
кезінде біз бір керемет қазынаны 
іздеу жұмысын жүргіземіз, ол үшін 
мұндағы әр материкке тоқталып, 
ондағы тапсырмаларды 
орындаймыз. Осы тапсырма 
орындау барысында біздің іздеген 
қазынамызда табылып қалар. Әзір 
болсақ, алға, балалар!
Ұзақ сапарымызда:
Бірінші аялдамамыз – Австралия
материгі. 
Сұрақ: Компьютердің ең басты 
бөлігі, миы, жүрегі?
Сыйлық: Информатика оқулығы.
Екінші аялдамамыз-Африка 
материгі. 
Сұрақ: Бұл құрылғы арқылы 
интернетке шығуға болады?
Сыйлық: Жүйелік блок.
Үшінші аялдамамыз – Оңтүстік 
Америка материгі. 
Сұрақ: Монитордың қызметі мен 
негізгі сипаттамаларын айтып 
беріңіз?
Сыйлық – Монитор
Төртінші аялдамамыз – 
Солтүстік Америка материгі.
Сұрақ: Компьютердің қосу, өшіру, 
қайта жүктеу батырмалары қай 

Әр аялдамаға келгенде 
сұрақтарға жауап береді.



құрылғыда орналасқан?
Сыйлық: Тышқан тетігі.
Бесінші аялдамамыз – Еуразия 
материгі. 
Біздің осы ұзақ сапарымызда 
іздеген қазынамызды өз өлкемізден,
кең байтақ Қазақстан жерінен 
таптық. Енді балалар, мына 
сандығымызды ашып, ішіндегі 
қазынаны тамашалайық. Алтын 
тиындар арасынан біз 
пернетақтаны таптық.

Сабағымыздың тақырыбы: 
Пернетақта

Топқа бөлу
(2 минут

Қазақша, орысша, ағылшынша 
сөздер беріледі.

3 топқа бөлінеді (қазақша, 
орысша, ағылшынша терминдер 
бойынша)

ІІІ. Жаңа тақырып    
1-тапсырма

Пернетақта туралы видео 
көрсету.
Тапсырмалар беру:
1. Символдық пернелер
2. Цифрлық пернелер және 
функционалдық пернелер
3. Нұсқаушы пернелер

1.Осы тақырып бойынша 
кітаптан, интернеттен іздеу 
арқылы тақырыпты оқиды.
2.Тақырыпты қорғау.
3.Екі жұлдыз, бір ұсыныс

Сергіту (2 минут) Қол саусақтарына арналған 
жаттығулар
Алақанды уқалау.
Қолды қысу
Білезіктен айналдыру
Көзге арналған жаттығулар.
Көзді бірнеше рет жыпылықтату.
Көзіңмен ақырын оң жаққа қарай 3-
4 рет айналым жаса. Соншалықты 
айналым солға қарай жаса.

Барлығы бірге жасайды.

2 – тапсырма
(5 минут)

Жеке жұмыс. 
Арнайы пернелердің қызмет 
кестесін толтыру

Берілген кестені толтырады.

3-тапсырма Жұптық жұмыс. «Жұмбақтар 
әлемі» 
1. Пернетақта ауылында 
тұратын, 
Пернелік деген атаның
Бар екен 12 ағайынды
Немерелері алғашқы.
Есімдері де өздерінің бір қызық, 
Тек қана “F”(эф) әрпінен 
басталады.

(функционалдық пернелер)

2.Экранның бетінде оның тұрағы,
Қашан болсын жыпылықтап 
тұрады

(меңзер)
3.Төртбұрышты әйнек,
Тұнып тұрған әлек. 

(монитор)

Берілген жұмбақтардың шешімін
тауып, компьютермен жұмыс 
жасау



4.Кемірушіге ұқсайды сырт бейнесі,
Түсі оның  сұр, құйрығы   ұзын.
Ойланып, білгіш болсан жауап 
берші,
Қалай деп аталады аты оның  

(тышқан)
5. Ұзынтұра Жалқаубек, 
Тұрмай ылғи жатады.
Қозғала қалса артынан,
Ешбір белгі қалмайды.

(бос орын)
6. Бұтақ орынында мын инесі,
Комьпютер  жаны  мекені 

(кактус)

7. Ақпарларды қағазға шығарады,
Бұл құрылғы  қалай деп аталады.

(принтер)
8. Бір сарайда тұрады екен,
Бес атаның балалары 
Қыдырмашы біреу,
Бір күн бар да, бір күн жоқ 
Соны есепке алсақ, 
Ұзын саны жүз бір.

(пернелік)

ІV. Қорытындылау   
(3 мин)   

Сұрақ - жауап:
1. Пернетақта қандай 
құрылғыға жатады?
2. Пернетақтаның қандай 
функциялары бар екен?
3. ДК мен ноутбуктын 
пернетақтасының айырмашылығы 
бар ма?
4. Арнайы пернелердің 
қызметтері

 Сұрақтарға жауап береді.

V. Үй  тапсырмасын  
беру  (1 мин)  

 3 тілде мәтін теру Өздері туралы мәліметті 3 тілде 
жазып келеді.

VI. Бағалау   (4 мин)   «Бағдаршам» арқылы бағалау

VII. Рефлексия   
 (3 мин )  

1)Барлығын түсіндім
2)Жартылай түсіндім
3) Түсінген жоқпын

Оқушылар стикерге өз 
жауаптарын жазып, іледі

                                  
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 

Шаған ауылы № 37 орта мектептің бастауыш сынып
 мұғалімі, ІІІ деңгей Амзеева Калдыгул  Рысбаевна                        



Сынып 3 «В» Уақыты: 11.10.2012 жыл 
Сабақ 4-сабақ
 Сабақтың 
тақырыбы

Шегіртке мен құмырсқа         

Сабақтың жалпы 
мақсаты

 Оқушыларға мысалдағы негізгі ойды түсіндіріп, жаңа білімді меңгерту, ойын
жүйелі айтуға үйрету.Ойлау қабілетін, тілін, сөздік қорын дамыту.

Сілтеме Оқулық 3сынып, интернет жүйесі, ғылыми-әдістемелік журнал

Күтілетін нәтиже Оқушылардың сабақта алған білімдерін сын тұрғысынан ойлау әдісі бойынша
берілген тапсырмалар арқылы білімдерін тексеру 

Негізгі идеялар Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей.

Тапсырма көздері Жеке 
жұмыс

Жұптық жұмыс  Топтық жұмыс

Мысалд
ы оқу

Жеке мысалды оқып 
жұп бойынша бір-
біріне түсіндіріп 
талқылау.
сұрақ - жауап

Ітоп : Шегірткені сипаттау
ІІ топ:Шегіртке мен құмырсқаны 
салыстыру
ІІІ топ:5 жолды өлең құрастыру
 

Сабақтың 
көрнекілігі

Суреттер, интерактивті тақта, слайд, мультфильм.

Ұйымдастыру 
кезеңі

Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеужәне оқушылардың дайындығын тексеру, 
сабақтың жалпы мақсатын ашу

Үй тапсырмасын 
сұрау 

Күзгі орманның көріністері
Күзгі орманнан тағы не көрдіңдер?
Мәтінді әрі қарай жалғастырып әңгімелеу.
Мәтінге сүйеніп, тиінді, қоянды, борсықты сипаттау.

Жаңа сабақ Шегіртке мен құмырсқа.
Ітоп : Шегірткені сипаттау
ІІ топ:Шегіртке мен құмырсқаны салыстыру
ІІІ топ:5 жолды өлең құрастыру
 

Кейінгі 
тапсырмалар
Қорытынды

Мысалды рөлге бөліп оқу, шегіртке мен құмырсқа туралы пікірлерін айту, 
күрделі сұраққа жауап беру.
Мысалға сүйеніп шегіртке мен құмырсқаны салыстыра сипаттау.
Сен құмырсқанын орнында болсаң, не істер едің?
Өмірде шегірткеге ұқсас адамдар бола ма?Өзің шегіркеге ұқсап қиналып 
қалмас үшін не істер едің?

Бағалау Білім: Түсіну; қолдану; Талдау; Жинақтау; Бағалау
Кейінгі 
тапсырмалар
Үйге тапсырма

Шегіртке мен құмырсқаның  іс-әрекетін сипаттайтындай мақал-мәтел 
жинастыр.

Шегіртке мен құмырсқа
Сабақтың  мақсаты: 
Білімділік:   Оқушыларға мысалдағы негізгі  ойды түсіндіріп,  жаңа білімді меңгерту,ойын жүйелі
айтуға  үйрету. 
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін,  тілдік,   сөздік қорын дамытып, өздігінен жұмыс
жасай білу дағдысын қалыптастыру. 
Тәрбиелік:   Оқушыларды эстетикалық тәрбиеге баулу,  еңбекқорлыққа,  адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: топпен жұмыс, Венн диаграмма, ассоциация, бес жолды өлең, рөлге бөліп оқу.



Сабақтың  көрнекілігі: А.Құнанбаев,  шегіртке  мен  құмырсқаның  суреті,  үнтаспа,  интерактивті
тақта.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
Мұғалім: Әрбір адам Оқушылар: досым, сыныптасым
Мұғалім: Әрбір ісің Оқушылар: тірлік, тірек, адамдық
Мұғалім: Әрбір сөзің Оқушылар: шындық, бірлік, адалдық
Мұғалім: Әрбір сабақ Оқушылар: үйрену, оқу, іздену.
II. Үй тапсырмасын тексеру.
«Жеміс бағында» әңгімесін сұрау. 
(Ыстық орындық )
III. Жаңа сабақ.
(Қызығушылығын арттыру)
Жұмбақ шешу.
Өзі қара, шекілдеп,
секіреді, селкілдеп. 
Бұл не?
Қылдай белі бүгілген,
Өзіненде жүгі үлкен. 
Бұл не?
-Оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда Абай Құнанбаевтың «Шегіртке мен құмырсқа» мысал өлеңімен
танысамыз. Бұл өлеңді ақын орыс жазушысы Иван Крылов шығармасынан аударған.
Топтастыру стратегиясы.
1.Балалар, Абай Құнанбаев кім және қай жерде, қай жылы дүниеге келген?
2.Қандай шығармалары мен өлеңдерін білесіңдер?
3.Тағы не білеміз?

Ой қозғау. Оқулықпен жұмыс.
1.Суретпен жұмыс.
2. Сұрақ-жауап арқылы талдау жұмысы.
3.Рөлге бөліп оқыту.
Сергіту сәті.
Біз қандаймыз, қандаймыз,
Шұғылалы таңдаймыз.
Күлімдеген күндейміз,
Еш уайымды білмейміз.
Ой толғаныс.
I топ
Шегірткені салу, сипаттау, мінездеме беру.
II топ
Құмырсқаны салу, мінездеме беру, сипаттау.
III топ
Венн диаграммасы. Шегіртке мен құмырсқаның ортақ қасиетін жазу, суретін салу.
(Әр топ өз жұмысын қорғайды)
IV. Қорытынды.
Шегірткеге мінездеме беру. 
Сендер шегірткеге ұқсағыларың келе ме?Неге?
Құмырсқа сендерге ұнай ма? Оған ұқсағыларыңыз келе ме? Неге?
Сен құмырсқанын орнында болсаң не істер едің?
Өмірде шегірткеге ұқсас адамдар бола ма?
Өзің шегірткеге ұқсап қиналып қалмас үшін не істер едің?
V. Үйге тапсырма: Өлеңді жаттап келу, шегіртке мен құмырсқаның іс – әрекетін сипаттайтындай
мақал – мәтел жинастырып келу. 
VI. Бағалау.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Енсебаева Гульжан Урлешевна  Бастауыш сынып мұғалімі
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Табысты оқыту – білім кепілі

Әрбір бала мектепке   мағлұмат алсам, білсем, үйренсем деп келетіні анық. Сол оқушыға жан-жақты
білім, тәрбие беру әрбір ұстаздан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өз бетімен білім алатын, жан-
жақты ізденуге талпынатын , болашақтағы өмір жолын өзі таңдай алатын тұлға тәрбиелеу – ұстаздың
қолында. Ал қазіргі қоғамдағы жаңа өзгерістер ұстаздардың кәсіби біліміндегі жаңашылдықты талап
етіп  отыр.   Қазіргі  жаңа  білім  беру  жағдайында  оқыту  үрдісіне  қойылатын  талаптар  да,  одан
алынатын нәтижелер де өзгерістерге бағытталған.    
Алдымызда  отырған әр  оқушы – жеке  тұлға.  Сол оқушының өзіндік  жеке  ерекшелігін,  қабілетін
айыра біліп, оны әрі қарай дамыту ұзақ та үздіксіз жұмысты қажет етеді.  
Мұғалімнің сыныптағы негізгі жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оң нәтижеге жетуге ықпал
етуі. Білім үдерісінің нәтижелі болуы мұғалімдердің оқушы өздігінен меңгеріп, таныта білген білім-
дағдылары  мен  амал-қөзқарастарын  зейін  қойып,  зерделей  білген  білім  модельдері  аясында  ғана
жүзеге  асады.  Мұғалімдер  өз  кезегінде,  өзінің  сабақ  беруіне  емес,  оқушылардың  оқу  ептілігін
дамытуға назар аударуы тиіс.
Табысты оқу үшін ептілікті жетілдіру маңызды. Оқыту мен оқуда болып жатқан өзгерістермен бірге
мұғалім мен оқушы арасындағы өзара қарым-қатынас пен әрекеттер де өзгеріп тұруы тиіс. Осыған
дейінгі  дәстүрлі  сабақ  барысында  сыныптағы  қарым-қатынасты    мұғалім  –  ұйымдастырушы,
оқытуды басқарушы, оқу материалын ұсынушы болды. Сындарлы оқытудың нәтижесінде оқытуды
оқушы мен мұғалім бірігіп ұйымдастырады, оқушы белсенді серіктес болып табылады, оқушылар
бірлескен жұмысты ұйымдастыруы, оқушы оқыту үдерісін өздері басқару, оқыту зерттеу мен жаңаны
ашуға негізделіп, оқушының оқуға белсенділігін жоғарлатады.       Оқушы оқу үдерісіне белсенді
қатысқанда  ғана  материалды  терең  меңгеруге  қол  жеткізеді.  Егер  оқу  үдерісі  оқушы  мен  оқу
материалын қосатын «көпірді салуға» негізделсе, онда осы үдерісті үйлестіретін мұғалімдер көпірдің
екі  жағын да қадағалай білуі  тиіс.  Мұғалім оқушының нені  білетінін және нені жасай алатынын,
сондай-ақ олардың қызығушылықтарын білуі қажет . Сөзімді түйіндесем, білім мен түсінік оқушы
бойында қалыптасады, ал мұғалім – бұл үдерісте көмек көрсететін жан.
Жаңа  инновациялық  іс-әрекетпен  қаруланған,  психологиялық-педагогикалық  диагностиканы
қабылдай алатын шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім ғана осы мақсатқа жете алады. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қалхоразова Маржан Қайқыбекқызы
Қызылорда облысы Сырдария ауданы 
№35 Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Қысқа мерзімді жоспар

Мұғалімнің аты-
жөні:

Қалхоразова Маржан Қайқыбекқызы

Пәні : Қазақ тілі

Сыныбы : 6

Күні : 19.02.2014.

Сабақ № 63

Сабақ тақырыбы: Етістіктен өткенді қайталау
Жалпы мақсат: Етістік,оның тұлғасы, құрамы, мағынасына байланысты түрлері мен басқа

да ерекше түрлері, олардың жасалуы жайлы өтілгендерді қайталап, бекіту.
Сілтеме: 25. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық  

26. Пәнді оқыту әдістемесі 
27. Интернет желілері 

Оқушылар үшін оқу 
нәтижелері:

Етістік түрлері мен жасалу жолдарын біледі; оны сөйлем ішінде қолдана 
алады.

Негізгі идеялар: Оқушылардың етістік бойынша өтілген материалдарды қалай 



игергендерін байқау; оны сөйлем мен мәтін ішінде дұрыс қолдана білуге 
дағдыландыру

Сабақта 
қолданылатын 
материалдар:

21. Постер, стикер, маркер,слайд, сурет
22. Интернет, оқулық

І. Оқушыларға 
психологиялық ахуал
туғызу 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Амандасудың түрлері
(2 минут)

Оқушыларды шеңбер бойынша 
тұрғызамын. Амандасу түрлерін 
жасатамын:
Қазақтар-қол алысады
Италияда –құшақтасады
Бразилияда-бір-бірінің иығын 
қағады
Зимбабада-арқасымен
Македонияда-шынтақпен
Никарагуада –иықпен
Австралияда-
шапалақ,секіру,бөксемен.

Жұппен бірге орындау

Топқа бөлу
(2 минут)

Етістік түрлері бойынша топтарға 
бөлемін:
 1."Етістік" тобы:  етістік түрлері, 
негізгі және туынды, дара және 
күрделі, болымды және болымсыз, 
салт және сабақты; 
2."Етіс" тобы: өздік, өзгелік, 
ырықсыз, ортақ;
3. "Есімше" тобы: –ған,-ген,-қан,-
кен; -р,-ар,-ер,-с; -атын,-етін,-йтын,-
йтін; -мақ,-мек,-пақ,-пек;
4 ."Көсемше" тобы: .-а,-е,-й; -п,-ып,-
іп; -ғалы,-гелі,-қалы,-келі, көсемше;
 5. "Тұйық етістік" тобы:  ба-ру,ке-
лу; жи-нау,сөй-леу; та(п)бу,та(қ)ғу, 
тө(к)гу; 
жуу,буу,жию,жою;оқ(ы)у,ер(і)у;

Өздерінің алған стикерлері 
бойынша топтарға бөлінед

ІІ. Үй тапсырмасын 
сұрау      (3 мин)         

 Диалогқа түсіру(сұрақ-жауап):
-Біз қазақ тілінің қай саласын өтіп 
жатырмыз?
-Сөз таптары нешеге бөлінеді?
-Етістік қандай сөз табы?

Берілген сұрақтарға топ болып 
жауап беру

ІІІ. Жаңа тақырып   
 1-тапсырма. 
(15 минут)

Әр топқа өздерінің тобына берілген 
атау бойынша етістіктің түрлерін 
талдап,түсіндіру, постерге салып 
қорғады тапсырамын.

1.Сыни тұрғыдан ойланады, 
сұрақтар бойынша жауап 
іздестіреді.
2. Постерге салу
3. «Кім жылдам» 
4.Тақырыпты қорғау.
5. Критерий    бойынша 
топтардың бірін-бірі бағалауы 
«Екі жұлдыз, бір ұсыныс» 



2-тапсырма. 
(10 минут)

Жұптық жұмыс. «Суретпен жұмыс»
Жұптаса отырып етістіктің түрлеріне 
өз тобының атына байланысты 
сөйлем құрастыруды тапсырамын

Жұптаса отырып етістіктің 
түрлері мен жасалу жолдарына 
қарай сөйлем құрастырады

ІV. Қорытындылау   
(3 мин)

Оқулықпен жұмыс. Жеке жұмыс.
Оқулықтың 194-195-бетеріндегі тест 
сұрақтарына жауап беруді 
тапсырамын.
Дұрыс жауаптары: 1.б; 2.б; 3.б; 4.а; 
5.б; 6.ә; 7.а; 8.а; 9.в; 10.б.

 Таратылған парақшаларға тест 
сұрақтарының дұрыс нұсқаларын
жазады.

V. Бағалау   
(2 мин)  

Өзін-өзі бағалау:
Берілген  бағалау  критерийлерін
пайдаланып  өздерін  бағалауларын
тапсырамын:
«5» - 9-10 балл, «4» - 7- 8 балл, 
«3» - 4- 6 балл, «2» - 1- 3 балл.
 Соңынан  парақшаларын  жинап
аламын.

Өздерінің дұрыс жауаптарын 
есептеп, өздерін бағалайды

VІ . Үй
тапсырмасын  беру  
(2 мин)  

Етістіктің түрлері мен жасалу 
жолдары бойынша мақал-мәтел, 
нақыл сөздер жазып келу. Мысалы: 
Оқу инемен құдық қазғандай.т.б.

Үй тапсырмасын түртіп алу

VII. Рефлексия   
 (3 мин )  

1 ) Барлығын түсіндім
2)  Жартылай түсіндім
3) Түсінген жоқпын

Оқушылар стикерге өз 
жауаптарын жазып, іледі

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ

Жаңабатырова С.Ә.
№126 орта мектебінің II санатты  ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Қалжан ахун ауылы 

Бағдарламаға  сай,  сабақ  барысында  «Сабақ  беру  мен  оқытудағы  жаңа  тәсілдерді»-  қолдануда
«диалогтік оқыту» тәсілін басшылыққа алдым. Ағылшын тілі сабағында диалог үлкен рол атқарады.
Сабақты ұйымдастыру, жаңа материалды меңгерту, жаңа сабақты бекіту, қорытынды рефлексия, эссе
барлығы  диалог  арқылы  жүзеге  асады.Сонымен  қатар,  диалог  сабақта  оқушылардың
қызығушылығын арттырады, сабақтың жоғары дәрежеде өтуіне әсер етеді.
Диалог  әдісін  қолдана  отырып,  атап  айтар  болсам  жұп  аралық  топ  аралық  талқылаулар,  өзіндік
идеялар ұсынуда,  баға беруде,  түсіну  дағдыларын  қалыптастыруда  оқушылардың білім сапасын
жетілдірдім.  Диалогтік  оқыту  арқылы  мұғалім  баланың  өсіп-өнуіне  бағыт беріп қана  қоймай,
жан-жақты  ойлауына , дамуына  үлес  қосады. Өз пәнім бойынша  диалогтік оқытуды пайдаланудың
маңызы зор екенін  білемін, бірақ бұрын дәстүрлі сабақтарымда диалог барысында оқушыларыма тек
жабық  сұрақтар  мен  ғана  шектелетінмін,  оқулықтан  асып  кете  алмайтынмын,  яғни   оқулықтағы
материалды ғана қамтитынмын. Осы сындарлы оқыту курсының бір айын оқып тәжірибе өткізуге
мектепке барған кезде, сабақтарымда оқуда қолданылатын әңгімелесу түрлерін пайдаландым.
Мерсердің зерртеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың оқуының ажырамас бөлшегі болып табылады
және әңгімелесудің үш түрі бар.

 Әңгіме –дебат
 Топтық әңгіме
 Зертеушілік әңгіме (МАН  40 б)

Әрбір сабақта оқушыларға сұрақтар қою арқылы, тақырып бойынша өз ойларын айтуға мүмкіндік
бердім. Өзара талқылау арқылы, түрлі ойлардың болатындығын, бір - бірінің түсінуіне көмектесетінін
көрсетті. Сұхбаттасу арқылы өз ойларын дәлелдеуге тырысты. Оқушылардың қандай деңгейде екенін
түсінуге көмектесті. Диалогтік тәсілдің оқушылардың ашылуына, ойын жеткізуіне, сөздік қорының



молаюына  көмектесетінін  түсіндім.  Оқушылардың  көбірек   білуіне,  басқа   адамдармен  диалог
жүргізуіне  көмектесетін  сыныптастары мен   мұғалімі  болып табылады.  Мұғалім  мен   оқушылар
бірін-бірі тыңдап, өз  ойларын ортаға  салады. Тәжірибе кезінде   сабақтарымда  оқушылардың бір-
бірімен   еркін  ойлау   қабілетін  дамытып,  бір-бірімен   пікірлесуге,  тиянақты   ой   түюге,  ашық
сұрақтар  арқылы   диалогты   қолдандым.  Диалогтік  оқыту   әдісінің   менің  сабақтарымда  өз
дәрежесінде өтілуі  өте зор көмектесті.
Мен    сабақтарымда  ЖИГСО  әдісі  бойынша  оқушыларды  топқа  бөліп,орындарын   ауыстырып
отырдым. Бірінші  сабағымда  түрлі- түстер арқылы, екінші сабағымда қиылған суреттер арқылы,
үшінші  сабағымда  көкөніс суреттері, төртінші  сабақты  жеміс суреттері  арқылы топтарға бөлдім.
Бірінші сабағымның тақырыбы «Мен астанаға барғым келеді» Жаңа материал тақырыбына келу үшін,
оны игеруге оқушылардың қызығушылығын арттыруды көздедім.  Төмендегі ашық сұрақтарды қоя
отырып,  топтық  әңгіме   түрін  орнаттым.   Оқушыларға   бүгін  біз  Астана  қаласына   саяхатқа
шығатындығымызды айтып, төмендегі сұрақтарды қойдым.
-What is the capital of our republic?
-The capital of our republic is Astana.
-What are the popular  buildings?
-The popular buildings are Baiterek, Duman center, Khan Shatyr.Theyarefamousfortheir buildings.
Балалар  барынша тырысып сұрақтарға ағылшын тілінде  жауап берді.
- Біздің еліміздің астанасы қай қала?
-Біздің еліміздің астанасы Астана қаласы- деп жауап берді Нүркен деген оқушым. Менің қуанғаным
Нұркеннің ағылшын тілінде жауап бергені. Алдыңғы сабақтарда  Нүркен ағылшын тілі түгілі қазақ
тілінде де жауап бермейтін. Нүркен менің зерттеуге алған белсенділігі төмен оқушым. Сабаққа онша
ынтасы жоқ, тақтадан көшірумен ғана шектелетін. Нүркеннің ағылшын тілінде жауап бергені мені
қуантты және таңкалдырды.
Осы тақырып төңірегінде балалар «Өкіл» әдісі  арқылы топтық әңгіме жүргізді.  Оқулық бойынша
«Колин, Омар, Асель, Дмитри демалыс күндеріне қандай  жоспарлары  бар екен?» тақырыбында  әр
топ бір кейіпкерді зерттеп  топта талқылау жұмысы орын алды. Осы кезде топта зерттеушілік әңгіме
жүрді. Себебі мәтінмен жұмыс жасағанда сөздік қорының аздығынан оқушылар  оқулықтан таппаған
сөздердің аудармасын интернетке кіріп аудармаларын тауып жатты. Бір жағынан бұл жерде әңгіме-
дебат  барысы  да  жүрді  деп  ойлаймын,  себебі  интернеттен  тапқан  сөздері  әр  түрлі   мағынада
қолданылады, сол кезде жоқ бұл сөздің аудармасы «  ия бұл солай», «жоқ олай емес» деген бағытта
болып жатты.
Жаңа сабақта «Where are you going to spendy our holidays?» негізінде ой түрткі және қайта бағыттау
сұрақ  түрлерін  пайдалана  отырып,  окушылардың  өзіндік  ой  пікірлерін  айту  арқылы  диалогті
қалыптастыра алдым.
-Қай жерлерде демалыс күндеріңді  өткізесіңдер? 
Оқушылар көптеген керемет жерлерді айтып жатты.  PresentPerfect шағын пайдаланып оқушыларға
ашық, жабық сұрақтар беру  арқылы диолог барысы жүрді. 
Мысалы,  мен  оқушыларға  «goingto»  құрылымына  байланысты  жұп  болып  дайындап,  сосын  топ
болып талқылап диалог құрыңдар деп тапсырма бердім. Оқушылар топ болып құрған диалогтарын
топта талқылап оқыды.
№2 топ оқушылары
-Erbol:HaveyoueverbeentoMexico?
-Nurken:No, I haven’t
-Erbol: Have you ever been to Spain?
-Nurken:Yes, I have.
-Erbol: When did you go?
-Nurken:Two years ago.
Құрған диалогтарын оқушылар оқып берді. Жарайсыңдар деп отырғыздым. Бұл жерде менің айтарым
зерттеуге  алған екі  оқушым (Ербол,  Нүркен)  бір  топта  отырып қалыпты диалогті  өздері   құрып,
(жабық сұрақтар арқылы) апай біз оқып берейік деп тақтаға шықты.
Сабақ барысында мұғалімнің сұрақ қоюы  маңызды  болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған
жағдайда сабақ берудің тиімді құралына айналады, оқушылардың білім алуына қолдау көрсетіп, оны
жақсартады және кеңейте алады. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізуі  үшін мұғалімдер
қолданатын сұрақтардың екі  түрі  бар:  төмен  дәрежелі  сұрақтар  және  жоғары дәрежелі  сұрақтар.
Сұрақтарды  оқушылардың  қабілетіне  қарай  құру  керек.  Қойылған   төменгі  дәрежелі  сұрақтарға
қабілеті  жоғары оқушылар  оңай,  әрі  тез  жауап беріп  жатты,  ал  кейбір  деңгейі  төмен оқушылар



ағылшын тілінде  жауап бере алмай қиналып қалды. Оқушылардың жауаптарын тыңдауда менде біраз
кемшіліктер, қателіктер болды, әсіресе білмей қалып жатса шыдамай басқа балаға бағыттап немесе
өзім айтып қойған кездерім болды. Келешекте мен өтетін сабақтарымда ең алдымен шыдамдылық
танытуым керек деген ойға келдім.
«Демалыс  күндері  немен  шұғылданасыз?»  Топ  болып  жұмыс  жасағанға  оқушылар  біраз  үйреніп
қалды. Сабақ басталысымен апай біз қалай бөлінеміз деп сұрады. Алғашқы сабақтағыдай емес,осы
сабаққа  оқушылар  қуанып  келіп  апай  бүгін  қандай  сабақ  өтеміз?  –деді.  Жаңа  сабағымда
оқушыларыма сыни  сұрақтар қою және оған жауап беру арқылы мұғаліммен оқушыарасында диалог
көрініс тапты.
T: How do you think about holiday?
P: We think it’s  celebrations.
P: We think it’s  birthday.
P:  We think it’s  a having rest.
P:  We think it’s  a relax.
P:  We think it’s  a visiting museums.
P:  We think it’s  a visiting villages.
T: Why we need a holiday?
P: We need a holiday because we must to have rest.
«Диснейлендке  қош  келдіңіздер!».  Үш  топтада  тапсырманы  орындап  келген  оқушылар  болды.
Диалогты Аружан және Назым деген оқушыларым айтты.
Aruzhan: Hello!
Nazim: Hello!
Aruzhan: How are you?
Nazim: I’m fine, thank you. And  you?
Aruzhan: I’m OK. Where are you going to spend your holiday?
Nazim: I’m going to Astana.
Aruzhan: Are you going with somebody?
Nazim: With my parents.
Aruzhan: What are you going to do in Astana?
Nazim: We are going to see a lot of interesting sightseeing.
Aruzhan:  What are they?
Nazim:  They are Baiterek, center of Duman, Khan Shatyr.
Aruzhan: Oh , very good, have a nice holiday.
Nazim: Thank you.
Aruzhan:Good bye!
Nazim:Good bye!
Бастама-жауап –әрекет бойынша мына сұрақтарды қойдым
Диснейленд  жайлы  естігендерің  бар  ма?  Қайдан  естідіңдер?   Диснейлендте  болдыңдар  ма?
Барғыларың  келе  ме?  -  деген  сұрақтар арқылы оқушылармен  диалог  құрдым.  Оқушылар жақсы
жауап  беріп  отырды.  Олардың  берген  жауаптарына  қарай  әрекет  жасай  отырып,  сұрақтарды
жалғастырдым.  Диснейленд жайлы оқушыларды біледі деп ойлаймын, себебі мультфильм көрмейтін
бала жоқ шығар.
(БЖӘ) Бастама-жауап-әрекетін қортындылап, бағалап жібердік. Оқушылар бірін-бірі қол сигналдары
арқылы бағалады. 
Келесі тапсырманы оқушыларыма «конверт-сұрақ » әдісі арқылы бердім. Бұл жерде оқушыстикерге
өзінің  атын және сұрақтың жауабын жазды, содан кейін  конверт келесі оқушыға берілді, осылай бұл
2-3  сұраққа  барлығы  жауап  берді.  Стикерлерді  жинап,  бірнеше  жауапты  оқып,  топ   белгілі  бір
сұрақтың қаншалықты дұрыс болғанын оқып берді 
T: How old is Disneyland?
A: Disneyland is 58 years old.
T: Who created this park?
A: Walt Disney created this park.
T: What kind of place is Disneyland? 
N: Disneyland is a place where people find both happiness and knowledge .
Бұл сұрақтардың жауабын оқығанда Аружан деген оқушымның қатесін сол мезетте жөндедім. Осы
жердегі менің кемшілігім баланың жауабындағы бір сөзден жіберген қателігін ашып айтқаным болды.
Келешекте осындай сәттерде шыдамды боламын. 



Диалогті  тек  жекелеген  тапсырмаларда  ғана  емес,  жаңа  тақырыпты  ашуда,  топтық  жұмыстарда,
талқыланған тақырыпты бекітуде тиімді қолдану жақсы нәтиже беріп отырды.
Қорыта  айтқанда, диалог  оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын  арттыра  отырып  жұмыс
жасау, білімді жақсы игеретіндігімен қатар, оларды жан – жақты дамыта түсетіндігін байқадым.
  Сабақтарымда диалогты дамыта түсуге оқушыларыма қиындық туғызғанымен, алдағы уақытта осы
бағытта жұмыс жасауды жалғастырсақ, ол белестен де өтетінінімізге сенімдімін.  Сабақ барысында
оқушы мен оқушы арасында диалог болғаны оқушының білімінің тереңдеуіне көп септігін тигізді.
Диалогтік оқыту арқылы оқытудағы қиындықтарды жеңіп, оқушыларымнан сыни тұрғыда ойлайтын,
қабілетті жеке тұлғалар шығатынына көз жеткіздім.
Диалогтік оқытуды енгізу маған не берді?
Сабақтар оқушыларды  жалықтырмай өтті;
Оқушылар белсенді болып, қызығушылық танытты;
Диалог  арқылы оқу сабақтарды түрлендіріп өткізуге мүмкіндік берді.
Дарынды балалар анықталды;
 Сыни ойлау әрекетін қалыптастырды.
Оқушыларға не берді? 
Білімге деген  құштарлықтары артты;
Тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге үйретті;
Ойын жинақтауға көмектеседі;
Оқушылардың танымдық қабілеттері дамиды.
Нені дамытар едім?
Түрлі әдіс – тәсілдерін енгізу (үш қадамды сұхбат,   салыстыру, талдау ) 
Диалогтік оқытуды жүзеге асыруда АКТ –ні (электронды оқулық, бейнекамера, интерактивті тақта,
бейнепроектор  арқылы бейнематериалдар  көру т.б.)  пайдалану,  Диалогтік  оқыту туралы білімімді
одан әрі жетілдіру;

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық Астана 2012
2. Интернет желісі (www.google.ru)
3. English 6  сыныпқа арналған оқулық.   Т.Аяпова, З. Әбілдаева, Алматы 2011. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Көмір өнеркәсібі және электр энергетикасы шаруашылығы     

                            
                                         Г.Қ.Жанахметова, №42 орта мектептің география пәні мұғалімі

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға көмір өнеркәсібі, электр қуаты, Қарағанды көмір алабы, Екібастұз
көмір алабы, Майкүбі көмір алабы, МАЭС, ЖЭС, ЖЭО, СЭС, АЭС туралы толық мағлұмат беру.
Сілтеме: «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы» Е. Ахметов, Н.Кәрменова,
Ш.Кәрібаева, Б. Асубаев. Алматы «Мектеп» 2013.
Күтілетін нәтиже: Сыни тұрғыдан ойлау, есте сақтау, салыстыру қабілеттері дамиды.
Тапсырмалары:  танымдық  тапсырмалар,  кеңейтілген  сұрақтар,кескін  картамен  жұмыс,  тест
тапсырмалары.
Пәнаралық байланыс: геология, химия, экология.
Сабақтың жабдықтары. Қазақстанның физикалық, әкімшілік карталары, дүние жүзінің физикалық
картасы, электронды оқулық, видеолар, карточкалар т.б

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастырушылық кезең. Оқушылармен амандасу, оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру,
назарларын сабаққа аудару, топқа бөлу.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрап бекіту:
Әр     түрлі әдістер арқылы оқушылардан сабақ сұрау.
1-тапсырма: Мұнай өнеркәсіптеріне  презентация арқылы түсінік беру.
2-тапсырма: Газ өнеркәсібіне тірек сызба арқылы түсінік беру.
3-тапсырма: Кескіндеме арқылы отын-энергетика картасын құрастыру.
ІІІ. Өткен сабақты шолу.
2 Қазақстан аумағындағы мұнай өндіретін кен орындарын  картадан көрсетіп,     



    оған қатысушы шетел компаниялары жайлы мысал  келтіріңдер 
2 Газ өнеркәсібінің даму жолдары мен болашағы қалай деп ойлайсыңдар? 
2 Отын – энергетика кешенінің шаруашылықта маңызы қандай?
Сергіту сәті. Стрестік жағдайды жеңуге арналған видео қойылады.
ІV.  Жаңа сабақ.  Мұғалім жаңа тақырыпты презентацияларды көрсете отырып түсіндіреді. 
Осы сабақта кездесетін ұғымдар:
1. Көмір өнеркәсібі, Электр қуаты
2. Қарағанды көмір алабы, Екібастұз көмір алабы, Майкүбі көмір алабы
3. МАЭС, ЖЭО, ЖЭС, СЭС, АЭС
4. Атомдық отын циклі
5. Қазақстандық энергия жүйесі

Отын-энергетика кешені
Отын өнеркәсібінің салалары

28. Мұнай және мұнай өңдеу
29. Газ

30. Көмір

Электр қуаты
23. ЖЭС
24. СЭС
25. АЭС

Электр
энергетикасы

Шикізатқа нені
пайдаланады?

Қоршаған ортаға
әсері

Қай жерге
орналастыру

тиімді?

Жыл
бойы

қалып
ты

электр
қуатын
өндіре

ме?

Өнімі
арзан

ба?

ЖЭС

ЖЭО

Көмір, мұнай,
газ

Экологияға үлкен
зиян келтіреді

Отынға,
тұтынушыға

+ Арзат
элект

р
қуаты

н
береді

МАЭС

Көмір, мұнай,
газ

Экологияға үлкен
зиян келтіреді

Отынға,
тұтынушыға

+ Арзат
элект

р
қуаты

н
береді

СЭС

Су қуаты Ауаға лас газдарды
бөліп шығармайды

Табиғат
жағдайына, өзен

құлау
бұрышына,

судың қуатына

+ Арзат
элект

р
қуаты

н
береді

АЭС

Уран отыны Аса сақтықты қажет
етеді

Отынды аз
пайдаланады, кез

келген жерге
салуға болады

- -

Электр стансысының түрлері
Электр

стансысыны
ң типі

Орналасқа
н орны

Шикізаты Электр
қуатын

өндірудегі
–дық үлесі

Ірі
стансылар

Қолайлы
жағы

Қолайсыз
жағы

ЖЭС
СЭС
АЭС



V. Қызығушылықты ояту. Видео тыңдау арқылы сұраққа жауап (жаңа тақырып бойынша):
1. 99,9%  толық жанатын таза көмір жасаған ел
2. Ең сапалы көмір түрі
3. Көмірдің түрлері және қасиеттері
VІ. Бекіту тапсырмалары:
1) Топтық жұмыс:  1 топқа
Бір көмір кен орнына төмендегі жоспар бойынша сипаттама беріңдер
 Географиялық орны
 Қоры
 Түрі және көмір сапасы
 Жағдайы және өндіру әдісі (шахталық және ашық түрде)
 Өзіндік құны
 Жергілікті жерде немесе еліміздің басқа аймақтарындағы пайдалану мүмкіншіліктері
(Екібастұз,Қарағанды немесе Майкүбі кен орындарының біріне сипаттама береді).

2-топ  Жабық тест:
1.Отын-энергетика кешенінің салалары
2.Электр энергиясының түрлері
3.Ең үлкен СЭС-
4.87,7% энергияны береді
5.Мазут,көмір,газбен  жұмыс жасайды
6.Қарағанды,Екібастұз көмірін пайдаланады
7.ЖЭС 2 –ге бөлінеді.
8.Ыстық сумен,бумен қамтамасыз етеді
9.12,3%-ы тиесілі
10.Өзіндік құны төмен 

3- топ  Жабық тест:
1.Шағын СЭС –қуаты
2.Маңғыстау облысындағы электр стансасы
3.Теңіздердің суын тұщыландырады
4.Қуаты 350кВт
5.Кокс-
6.АЭС-ның отыны
7.АЭС қандай жерлерге салынады
8.Егер өндірілсе арзан,тиімді,таза энергия
9.Жүйедегі ысырап электр энергиясы
10.Өз  тұрған  аймақтарындағы  электр
энергиясы

2)  Ойды түйіндеу.  «Біздің ойын» сұрақтары:
1. Гиннестің рекордтар кітабына енген, жылына 50 млн т көмір өндіретін «Богатырь»  
     кесіндісі орналасқан алап  (Екібастұз)
2. Жоғары температурада ауа жібермей қыздыру нәтижесінде алынатын энергетикалық   
     құнды отын түрі  (Кокс)
3. Бассейннің ауданы 3 мың км2, тереңдігі 50-300 м, көмір алабы  (Қарағанды) 
4. 1831 жылы Апақ Байжанов тапқан көмір кен орны  (Қарағанды көмір алабы)
5. Елімізде өндірілетін электр станцияларының 80-90%-ын беретін электр станциясы (ЖЭС) 
6. Қазақстандағы газбен жұмыс жасайтын ең ірі ЖЭС-сы орналасқан қала  (Тараз)
7. Екібастұз көмірінің күлі көп, алыс жерге тасымалдау тиімсіз болғандықтан, көбінесе.... 
      пайдаланылады  (ЖЭС-терде)
8. Ертіс өзені бойындағы СЭС-терді атаңыз (Өскемен, Шүлбі, Бұқтырма).
VІІ. Бағалау. Өз-өздерін бағалау, топтық бағалау, мұғалімнің бағалауы. (Бағалау    
   парақшаларына топтық, жұптық бағалайды. Көңіл-күйді білдіретін смайликтер арқылы өз- 
   өздерін бағалайды).
Келесі тапсырмалар.
-Мәтінмен, кескін картамен жұмыс.
- Өз қалауыңыз бойынша қосымша мәліметтер жинақтау.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы

Аманкелді ауылы №42 Қ.Баймағанбетов атындағы 
орта мектебінің  «Бейнелеу өнері және сызу» пәні мұғалімі 

Ахметова Қазына Тыныштықбайқызы

Пәні:           Бейнелеу өнері
Сыныбы:  4
Сабақтың тақырыбы:    Өнер және бейнелеу өнері 
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың бейнелеу пәнінен алған білімдерін, өнерлерін ортаға сала отырып, 
танымдық, сезімталдық қабілеттерін арттыру. Өнер  әлеміне саяхат жасау.



Білімділігі: Оқушыларды бояу түстерін тиімді пайдалана білуге,бейнелеудің  заңдылықтарын ескерте 
отырып, суретті нақты бейнелеуге,әдемілікті көре  білуге баулу .
Дамытушылығы: Бояу түстерін бір-біріне үйлесімді байланысын табуға бейімдеу және есте сақтау 
қабілетін дамыту
Тәрбиелігі: Эстетикалық тәрбие беру, өнерді сүюге, өзге өнер саласын құрметтеуге және   
тиянақтылыққа тәрбиелеу
Сабақтың түрі: саяхат сабақ
Сабақтың әдісі: Топпен жұмыс, сұрақ-жауап
Көрнекілігі: ғаламтордан алынған бейне фильм,ән дискі,ұлы суретшілердің репродукциялық 
картинасы, тақырыпша, сұрақ-жауап плакат,акварель,  гуашь қарындаш,суреттер.

 Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру кезеңі
а) Оқушылармен амандасу,
ә) Оқушыларды түгендеу, құралдарын тексеру,
б) Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
2.Сыныпты  түрлі- түсті карандаш түстері арқылы топтастыру 
Оқушылар ең алдымен өзі қалаған бір бояу карандашты алады.Әр түстер бес-бесеуден.
1-топ . Жасыл түс-5оқушы
2-топ.  сары түс-5оқушы
3-топ.  қызыл түс-5оқушы
4-топ.  көк түс-5 оқушы болып бөлек топ-топ болып орналасып отырады
ІІ.Жаңа сабақ
Миға шабуыл
-Балалар, сендер «Өнер»  деген сөзге қандай пікір білдірер едіңдер?  
-Өнер саласында еңбек етіп жүрген кімдерді айта аласыңдар? 
«Өнер» сөзіне топтастыру әдісі  арқылы, әр топ өз пікірлерін,ойларын  арнайы таратылған плакатқа 
жазып, ақылдасып қорғайды
Бейнелеу өнері өнердің бір түрі болып табылады. 
1.Белгілі бір уақыт мезгілі ішінде кеңістікте көзбен көріп, құлақпен тыңдап қабылдайтын өнер түрі. 
Олар: театр ,кино, опера, балет, би т.б. интер белсенді тақтаның көмегімен бейнефильмнен үзінді 
көрсетіледі
2.Белгілі бір уақыт мерзімі ішінде кеңістікте көрінбейтін, тек қана құлақпен тыңдап, елестетіп 
қабылдайтын өнер түрі. Оларға ән-күй, синфония, әдебиет, поэзия т.б.Интер белсенді тақта арқылы ән
тыңдатылады
3.Уақыт мезгілге байланысты емес, кеңістікте тұрақты болып, көзбен қабылдайтын өнер түрі. Оларға 
бейнелеу өнері, қолөнер, дизайн өнері т.б.Плакатқа бояу көмегімен сурет салынып көрсетіледі
Тапсырма. «Өнерлінің өрісі кең»  әр топқа бір суретті карточка таратылады
(ішінде әр өнер саласы көрсетілген) 1 топ 2-топқа сол суретті ыммен,ишара арқылы жұмбақтайды. 
Бұл қай өнер саласына жататындығын табу керек.
 ІІІ.Практикалық кезең: «Сиқырлы дақ» (бұл уақытта балалар,гуашь бояуын ақ параққа қылқалам 
көмегімен шашыратады.бояудан құралған түрлі бейнелерді әр тұсынан қарай отырып қиялға ерік 
береді.)оқушылардың ойлау қабілетінің дамуына көп көмегін тигізеді
ІV.Бекіту кезеңі: «Кім жылдам?» Бұл қай өнер саласында  кездеседі, сайкестерді табу .
Кәне, балалар,әр топ  алдымыздағы суреттерге қарай отырып, әр өнердің тұсына,сол салаға сәйкес 
келетін кейіпкерлердің суретін апарып ілеміз.(көзбен көріп қабылдау өнері-бейнелеу 
өнері,есту,тыңдау-ән өнері, көзбен көріп,тыңдап,есту-кино,сахна өнері)
Ү.Қорытынды: 
Нені білдік, нені игердік? рефлексия
VІ. Бағалау. Әр тапсырма барысында топтар смайликтер арқылы өз көңіл-күйлерін бір-біріне 
білдіреді.сурет дәптеріне орындалған жұмыстары қабырғаға ілініп галереяға саяхат жасалады.топтар 
бір-біріне стикер арқылы екі жұлдыз,бір ұсыныстарын жазып жұмыстарына жабыстырады.
Жұптық бағалау өлшемі тақтада көрсетіледі
а) бейнелеу құралдарының сабаққа дайындығы 
ә) мазмұнды болуы
б) бояудың айқындылығы
жоғары балл-2



орташа балл-1
төменгі балл-0
жалпы ұпай санының жиынтығы 
арқылы жұптар бірін-бірі бағалайды.
Мұғалім бағдаршам түстері арқылы бағалап отырады
Үйге тапсырма: «Менің сүйікті өнерім» тақырыбында сурет салып келу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Бастауыш сынып мұғалімі
Калыбаева Кенжегуль Абилкаримовна 

Бастауыш сыныпта және мектепалды даярлық тобында
 ақпараттық –коммуникациялық технологияны қолдану әдіс-тәсілдері

Бастауыш  сыныпта  және  мектепалды  даярлық  тобында  ақпараттық  –  коммуникациялық
технологияны қолданудағы мақсатымыз оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру болып
табылады. Оқушыларда  танымдық қызығушылықтың болуы – олардың сабақта белсенді , білімінің
сапалы  болуына,  оқуға  жағымды  түрткісін  қалыптастыруға,  оқу  үрдісінің  тиімділігін  арттыруға,
белсенді өміршең позицияны ұстануға мүмкіндік береді. 
В. Б.  Бондаревский танымдық қызығушылықты қалыптастырудың өзегі ретінде оқушы меңгеретін
оқу  материалының  мазмұнын;  оқу  іс-әрекетінің  жан-жақты  үдерісін  және  оқу  үдерісіне
қатысушылардың  өзара  қарым-қатынасын  қарастырады.  Бұл  анықтамада  негізінде  танымдық
қызығушылық-  оқушының  іс-  әрекетінде  жүзеге  асырылатын  және  «бірте-бірте  бекіне  отырып,
адамның тұлға ретінде қалыптастыратын тұрақты қасиетіне айналады» деп түйіндейміз.
Ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінің барлық кезеңдерінде, атап айтқанда,
жаңа тақырыпты түсіндіруде,  алынған білімді бекітуде,  қайталауда,  білім,  білік дағдысын бақылау
барысында  қолдануға  болатындығын  көріп  отырмыз.  Яғни,  ақпараттық-коммуникацялық
технологияның құралдарын интерактивті деп атайды, себебі ол оқытушы мен оқушының іс-әрекетіне
араласып, онымен сұхбаттасуға мүмкіндік береді. Атап айтатын болсам, тәжірибем көрсеткендей: 

 Оқу үдерісінде қолдану барысында:
 Оқыту құралы;
 Көрнекілік құрал;
 Дидактикалық құрал;
 Білім нәтижесін диагностикалау және бақылау құралы;
 Жұмыс жасау барысында :
 Тестті дайындау және оны сақтау құралы,
 Графикалық ақпараттарды өңдеу құралы
 Пікірді дайындау құралы;
 Есептеу құралы;

     Аталған қызметтермен қатар оны қолдану барысында келесі проблемалар
туындайды:
     -Елді мекендерде оқытушылар мен оқушылардың үйлерінде компьютер жоқ;
    - Оқытушының компьютерлік сауаттылығы төмен;
    - Оқытушылардың сабаққа дайындалу уақыты жеткіліксіз;
    - Компьютерлік сыныпта жұмыс жасау үшін, сыныпты екі топқа бөлу керек болады;
    - Оқушылардың компьютермен жұмыс жасау уақытының шектеулі болуы;
    - Бастауыш сыныпқа арналған электрондық оқулықтардың аздығы;
    - Ақпараттық- коммуникациялық технология құралдарын қолданып сабақ өтуден оқытушы тек қана
көрнекі иллюстративті әдіске көшіп алады;
     Тәжірибем көрсетіп отырғандай, туындаған проблемалық мәселелерді шешу барысында бастауыш
мектептің білім беру үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын қолданудың
тиімді әдіс-тәсілдеріне тоқталып өтсем: 

12.Мультимедиялық сабақ өту әдісі. ( сыныбымызда бір компьютер және интерактивтік тақта)
Бұл жерде оқушылар ақпаратты тек қана қабылдаушы ғана емес, сонымен қатар оны өңдеп , жеткізу
әрекеттерін орындайды. Бұл жағдайда оқытушының мақсаты  оқушыларда қажетті ақпаратты табу,



сұрыптап,  оны  жүйелеу  мен  жеткізу  дағдыларын  қалыптастыруға  бағытталған.  Ол  оқу  пәнінің
тақырыбын қоршаған ортада болып жатқан түрлі құбылыстар мен жағдайларды және проблемаларды
шешумен  байланыстыра  отырып,  оқушыларға  жобаны  дайындау  тапсырмасын  ұсынады.  Бұл
тапсырманы орындау мен қорғау кезеңі оқушылардың топ алдында сөйлеу мәдениетін , пікір таласу
арқылы ойын жүйелей білу  мен өзіндік  көз  қарасын және  ой пікірлерін  қорғай білу дағдыларын
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай тапсырмаларды қорғау топтың алдында орындалады және
олардың өзара қарым-қатынасын талап етеді. Сонымен, мультимедиялық жобаны құру- оқушыларға
қажетті теориялық білім мен танымдық қызығушылықты қалыптастыруға мүмкіндік беретін тиімді
әдіс болып табылады. Мысалы: оқу жобасының тақырыбы: 
     «Пайдалы  қазбалар»
     Шығармашылық атауы: «Қалай алуға болады, сен не істер едің?»
     Сұрақтары: пайдалы қазбалардың пайда болу тарихы. Пайдалы қазбалардың қызметі.
     Оқу пәні: Айнала қоршаған ортамен таныстыру
     Қатысушылар: Мектепалды даярлық тобының оқушылары.
     Дидактикалық мақсаттары:

 Ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс жасауға дағдылыандыру;
 Өз бетінше танымдық іс-әрекетпен айналысу арқылы құзырлығын қалыптастыру, негізгісін

ерекшелей білу іскерлігін және оған сәйкесінше мәселе мен оны шешудің жолдарын анықтай
білу іскерлігі. (жас ерекшеліктері ескеріледі)

   Әдістемелік міндеттері: 
 Пайдалы қазбалардың шығу тарихы мен себептерін, оның қызметін қарастыру;
 Оқушылардың  топта  ,  ұжымда  жұмыс  жасау  және  әртүрлі  ақпараттың  өзегін  таба  білу

дағдысын қалыптастыру;
 Проблеманы көтере білу іскерлігін дамыту және оны шешу жолдарын іздестіру;
 Табылған материалды сауатты және қысқаша түрде жеткізу іскерлігін дамыту;
 Елестету, шығармашылық қабілеттерін дамытуға әсер ету;

    Өздігінен зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған тақырыптар:
 Адамдар пайдалы қазбаларды қалай тапқан?
 Қазіргі заманда қандай пайдалы қазбалар бар?
 Пайдалы қазбаларсыз өмір сүре аламыз ба?
 Пайдалы қазбаларды біз қайда, және қалай шығындаймыз?
 Пайдалы қазбалардың пайда болу себебі қандай?
 Қазақстанда қандай пайдалы қазбалардың түрлері бар?
 Сабақта ақпараттық коммуникациялық технология

Құралдарының  мүмкіндіктерін  қолдану  (сыныпта  бірнеше  компьютерлер  бар  немесе  оқушылар
топпен кезекпен жұмыс жасайды) 
Оқушылар ғылыми –  танымдық мәтін,  суретпен қатар  практикалық жұмысқа  арналған тапсырма,
жаттықтырушы және бақылау жаттығулары бар дайын оқу бағдарламаларымен жұмыс жасайды.
     Мектепалды  даярлық  тобында  және  бастауыш  сынып  пәндерін  оқытудың  сапасын  арттыру
бағытында оқушылардың теориялық білім беру және практикалық  дағды қалыптастыруда оқытудың
тиімді  әдістерін  анықтап  ,  пайдалану  білімді  ізгілендіру  мен  демократияландырудың,  саралап
оқытудың негізгі мәселелерінің бірі  болып табылады.
    Жүргізілген жұмыстардан байқалғаны мектепалды даярлық тобында және бастауыш мектепте
ақпараттық-коммуникациялық технология  құралдарын таным құралы ретінде  пайдалану  мақсатын
көздеу керек. 
    Оқу үрдісінің тиімділігін арттыруда ақпараттық технологиялардың рөлі зор.
        * мектепалды даярлық тобы оқушысын ақпараттық қоғамға бейімдеу
        * ерте жастан балалардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту
        *  мектепалды даярлық  тобы оқушысын және  бастауыш мектеп  оқушыларын ақпараттық
мәдениетін қалаптастыра отырып , әлемдік ақпараттық білім кеңістігіне даярлау
      * баланың шынайы қызығушылығын арттырады
      * шығармашылық дамуына мүмкіндік береді
      *  ойлауы мен ынтасын көтереді
      * тапсырманы орындауда табандылыққа үйретеді
      * ұжыммен жұмыс жасайды



      * бала өзінің жаңашылдық, жан-жақтылығын ашады.
    Жаңа ақпараттық технологияның тиімділігі – бұл мұғалімге мектепалды даярлық тобы, бастауыш
мектеп оқу үрдісінің құрылымын түбегейлі өзгертуге оқытудағы пән аралық байланысты күшейте
отырып,  оқушылардың дүниетанымдарын кеңейтуге және жеке қабілеттерін көре біліп оны дамытуға
толық жағдай жасайды.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Алмағанбетова Қарлығаш Кәрімқызы

Сырдария ауданы  Тереңөзек кенті
№36 Ә.Тәжібаев атындағы мектеп-лицейінің 

                                                                                       қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Сабақтың аты: Арал теңізі

Сілтеме Жоспары:

Жалпы мақсаты Арал теңізі жайлы оқушы білімін анықтау және теңіздің тартылу 
себептерін түсіндіру,

Дереккөз Ғаламтор,Оқулық,АКТ-ны пайдалану

Тапсырмалар 1. Ой қозғау сұрақтары                                                                         
2. Оқулықпен жұмыс                                                                             
3. Жеке жұмыс                                                                                       
4. Топтық жұмыс

Оқыту нәтижесі Арал теңізі жайлы білетін болады және теңіздің тартылу 
себептерінен мағлұмат алады.                                                           

Оқытуда қолданылатын әдіс-
тәсілдер

IмОмОЖТ(диалогтық)                                                                         
IIмСТОү(ұтқырлық)                                                                             
IIIмОүБжОБ                                                                                          
IYмАКТ                                                                                               
YIIмОБжК

Сабақтың жүру барысы  Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі: 3мин

Үй тапсырмасы:   
                  5мин

Өткен сабақты қайталауға 
арналған сұрақтар.

Оқушыларды интерактивті кабинетке 
орналастырып,дәптерлерге жазылған 
денсаулық,бақыт,жақсылық атты үш 
топқа 
бөліп,сәлемдесу,түгелдеу.Қауіпсіздік 
ережелерін сақтай отырып,назарын 
сабаққа аудару.Оқу құралдары мен 
сабаққа қатысуын бақылау және 
оқушыларға сабақ барысында білімдерін 
бағалау мақсатында «Бағалау парағы» 
жүргізілетіндігін, оны әр топтың  
ұсынылған топ басшысы 
атқаратындығын ескерту. 

5-тапсырма    Сұхбатты 
толықтырып,жалғастырыңдар.
-«Невада-Семей»қозғалысы жайлы не 
білесің?                                                         
-.... білемін                                                    
-Бұл полигонға ....   бөлінді.                       

Оқушылар тәттілерге 
жазылған 
денсаулық,бақыт,жа
қсылық атты үш 
топқа бөлінеді.

«Бағалау кестесі» 
арқылы оқушылар 
өзін-өзі бағалайды.

Әр топтан  сұраққа 
жауап береді.



Жаңа сабақты ашуға 
арналған ашық сұрақтар        
                 3мин

Сабақты баяндау барысы: 
Слайд көрсету:4мин   

Топтық  жұмыс.    5-6 мин 
(бейнетаспа көрсету)
  

Жеке оқушыларға  озық 
тапсырма беру. Күрделенілген 
тапсырма (Эссе жазу)                 

« Сөздік жұмыс » интерактивті
тақтада :                                       
2мин

 Сергіту сәті: 3мин

Тақтамен жұмыс:

Рефлекция кезеңі 
Кері байланыс 
   

Бағалау     2мин  

Үйге тапсырма: 

-Семей ядролық полигоны  ..., ..., ... 
зардабын тигізді ме?                                    
-Әрине,ашық сынақтар жасалған гой.       
-....   .
1.Сабақтас құрмалас сөйлемнің 
бағыныңқы сөйлемінің мағынасына 
қарай неше түрі бар?(атаңыз)
2.Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрін 
бағыныңқы сөйлемінің мағынасын қалай 
білуге болады?(Сұрақ қою арқылы)
3.Шартты бағыныңқы сөйлемнің 
ережесімен сұрағы.
4.Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас 
сөйлемнің жасалу жолы.Мысалы:

Жаңа сабаққа ой қозғау сұрақтары: 
1. Қызылорда өңірі несімен атақты ? (Ақ 
маржан күрішімен)                                      
2. Бұл жердің экологиясы қандай ? 
Қазіргі таңда.                                               
3.Қызылорда облысы аймағында 
орналасқан Арал теңізі проблемасынан 
қандай хабарың бар?                                   
4. ХХ ғасырдың 30-ыншы жылдары 
облысымызда балық өңдеу өнеркәсібі 
жұмыс жасаған. Қазір неге жұмыс 
жасамасқа?                                                   
  АКТ-ны пайдалану барысында 
бейнетаспа арқылы оқушылардың 
қызығушылығын арттыру.

1.1960 жылдардағы Арал теңізі.
2.Теңіздің тартылу 
себебі,зардабы,апаттан шығу жолдары
3.Егер мен болсам ...  .

Есте сақтау үшін қажетті мәліметтерді 
дәптерге түсіріп алу. 
 Арал теңізінің ауданы -  66 мың км2        
Суының көлемі – 1064 км3                         
Ұзындығы – 428 км                                     
Ені – 235 км                                                 
Тұздылығы – 35% 
Текше шақырым –квадратный 
километр         Су айдыны            –  
водная гладь                        Шегініп 
кеткен     –  отошла                                  
Теңіз табаны         –  дно моря              
Жұқпалы               –  инфекционные        
Түйткіл                   –  проблема                 
Қасірет                     -  горе

Сөйлем мүшесіне талдау.                         

 
 
 
 

Тақырып бойынша 
нақты түсінік 
қалыптастыру.

Жылдам,әрі тез жауап
беру.
Сұрақтарға толық 
жауап беру.

Тыңдау,түсіну

Оқушылар өз 
ойларын ортаға 
салады.

Бірінің жауабын бірі 
толықтырып 
жазып,қорғауға 
дайындалады.

Ойларын 
қорытындылап,талап
қа сай тапсырманы 
орындау.

 



Мен есейгенде үлкен мұхитты көргім 
келеді.
 Біз жер бетіндегі тіршілікті сақтағымыз 
келеді.
Француз ғалымы Жак-ИВ Кусто сияқты 
мұхит зерттеушісі болғым келеді.

Сөз құрамына талдау
 Әлемде біз білмейтін жаңалықтар өте 
көп.                                                                
Алдымен мұхиттар туралы білуіміз 
қажет.
Қазақстанның жер асты байлықтары 
ұшан теңіз.

 Рефлекция кезеңі    Не үйрендім ? Не 
білгім келеді ? Келесі сабаққа ұсыныс 
Бағалау: Бағалау критерийлері бойынша
оқушылармен бірігіп бағалау

Үйге тапсырма: « Егер мен болсам ....» 
тақырыбында эссе жазу.   

Қызылорда қаласы. Сырдария ауданы.
№ 44 орта мектебінің  информатика пәнінің мұғалімі 

 Абдразахова Қаракөз

Мерзімі:  21.02.2014ж      3 сабақ    Уақыты: 10:10
Сабақтың аты Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеу. 

Мәтіндік құжатты баспаға шығару. Беттерді 
нөмірлеу. Құжаттарды сақтау. Кесте құру.  

Сілтеме Жоспар, оқулық 8-сынып  Информатика
Жалпы мақсаты      Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеу, 

мәтіндік құжатты баспаға шығару. беттерді 
нөмірлеу, құжаттарды басу, кесте құру ұяшықтарды 
қосу, өшіру және біріктіру, кестелерді жиектеу 
туралы  үйренеді.
 

Күтілетін нәтиже     Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеуді, 
беттерді нөмірлеу, құжаттарды басу, кесте құру 
ұяшықтарды қосу, өшіру және біріктіру, кестелерді 
жиектеуді   білетін болады.  
     Мәтіндік құжатты баспаға шығару үшін 
принтерді қолдана алатын болады.
      Топпен бірлесіп жұмыс жасауға үйренеді.

Тапсырмалар Топтық жұмыс           «Аквариум»   әдісі
Тапсырмалар Жұптық жұмыс      «Штурман- Пилот»  әдісі    

Тапсырмалар Жеке жұмыс  «Ашық тест»

Сабақ бойынша мұғалімнің  жазбалары:  (мұғалім және оқушы  немен айналысады)



І.Ұйымдастыру кезеңі:
Сынып оқушыларына  жағымды ахуал туғызу, назарын сабаққа аудару,  топқа бөлу  
(2-3 минут) Сынып оқушыларына  үш  түрлі сөзден (Монитор, Тышқан, Принтер)  тұратын 
парақшалар таратылып үш топқа топтасады. (2 минут)
ІІ.   видеоролик көрсетіледі (5 минут)

      ІІІ. Топтық жұмыс «Аквариум» әдісі       (13 минут)
1  Мәтінді енгізу. Құжаттарды қалай сақтаймыз және баспаға шығару командасы қалай   
орындалады? Мысал келтір.
2  Кесте құру командасын ата және өшіру және біріктіру, кестелерді жиектеу
     қалай орындалады? Мысал келтір.
3  Құжат беттерін қалай  номерлейміз және мәтінді көшіру командасын 
    атаңыз? Графиктік объектілерді қалай енгіземіз? Мысал келтір.

Топта 4  рөлді:  баяндамашы, хатшы, уақыт сақшысы және бақылаушы анықталынады.
A)  Оқушыларға өтілетін сабаққа байланысты оқулықтағы тақырыпты бірнеше мәтіндерге бөліп, әр
түрлі мәтін беріледі, топ мүшелері өзара  талқылағаннан кейін мұғалім тарапынан слайд арқылы 
ашық немесе жабық сұрақтар қойылады.
 Б)  Әр  топ  мәтіндегі  талқылаған  тапсырмаларына  байланысты  газет  шығарды  және  оны
жарнамалайды.  Топ  жұмыстары  аяқталысымен  презентация  жасаулары  керек.  Презентацияны
жасап  болғаннан  кейін  топтар  өзара  бағалау  жүргізу  үшін  критерийлер  ұсынады.  Мысалы:
тақырыптың ашылуы, түсіндіруі, безендірілуі. Барлық айтылған ой – пікірлерді  топ бақылаушысы
критерийлер  арқылы  бағалайды 
    
                  

Бақылаушының бағалау парағы
  

Бағалау 
өлшемдері

1-топ 2-топ 3-топ

Тақырыптың 
ашылуы
Түсіндіруі

Безендірілуі.

Орташа балл

Сергіту сәті:  « Cute Frogge dance»

Сыныпты жұпқа бөлемін. 6 әртүрлі стикер арқылы
 
ІV. Жұптық жұмыс                   «Сәйкестікті тап» (5 минут)
Оқушыларға  жұпталып отыру ұсынылады.  Бұл  штурман және  пилот   жұптық ойыны арқылы
жүргізілді. Берілген тапсырмадағы сұрақты бір оқушы (штурман) оқиды, ал екінші оқушы (пилот)
жауабын  жазады.  Келесі  сұрақта  оқушылар  алмасады.  Бәрі  толық  орындап  болғаннан  кейін
сұрақтардың  жауабы  слайд  арқылы  берілді.  Жұмыстың  орындалуын  тексеру  оқушылардың
өздеріне  берілді.  Яғни,  оқушылар  жұпталып  бір-бірінің  жұмысын  тексерді.  Әр  топтың
көшбасшысы  өз  тобындағы  жұптардың  ұпайын  айтып,  бағалау  парағына  тапсырманың
қаншалықты орындалғанын жазып отырды. 



7  дұрыс жауапқа                           тамаша  (5)       
6 - дұрыс жауапқа                           жақсы    (4)
5 -  дұрыс жауапқа                           тек алға  (3)

Жұптардың аты-жөні: _______________________               _______________________

                                         

                                                 «Сәйкестікті тап» № 2

7 -  дұрыс жауапқа                           тамаша  (5)       



6  дұрыс жауапқа                           жақсы    (4)
5  дұрыс жауапқа                           тек алға  (3)

Жұптардың аты-жөні: _______________________               ____________________________ 
  
Сергіту сәті: Жаттығу жасау

«Ыстық орындық»   ойыны

V. Жеке жұмыс                      Ашық  тест              (5 минут)
Оқушыларға он сұрақтан тұратын тест жұмысы  беріледі және де оқушыларға тест бланкісі 
таратылады. Оқушылар тест бланкісіндегі әрбір сұрақтың тұсына канатша (V) белгісін қояды. Әр 
топтың көшбашыларына дұрыс жауабы ойылып алынған тест бланкісі таратылады және де сол 
жауап арқылы оқушылардың қаншалықты дұрыс жауап берілгендігі тексеріледі.  Бұл жерде де әр 
топтың көшбашысы өз тобындағы жұптардың ұпайын айтып, бағалау парағына тапсырманың 
қаншалықты орындалғанын жазып отырады.    
                                                              
- Microsoft Word редакторын іске қосу жолы қандай?
а) Пуск-Программы- Microsoft Word
б) Пуск-Басты меню-Стандартные- Microsoft Word
в) Пуск-Все Программы- Стандартные- Microsoft Word
г) Пуск-Программы- Microsoft Office
- Терезенің негізгі батырмалары қайда орналасқан?
а) Меню қатарында
б) Тақырып жолағында
в) Құрал-саймандар тақтасында
г) Қалып-күй жолағында

- Мына құралдың  не деп аталады?
а) Текст б) WordArt в) Текст түсін бояу г) астын сызу

-  Құралдың аты не деп аталады?
а) сол жақ бойынша туралау б) оң жақ бойынша туралау
в) сол және оң жақ бойынша туралау г) Беттің ортасы бойынша туралау

-  Құралдың аты не деп аталады?
а) құжатты ашу б) Құжатты сақтау
в) белгілеу г) Принтерге шығару

- Құралдың аты не деп аталады?
а) гиперссылка б) таблица
в) сурет г) тік төртбұрыш
- Кестені қалай қояды?
а) Вид-добавить - таблицу
б) Файл- добавить - таблицу
в) Вставка- добавить - таблицу
г) Таблица- добавить - таблицу
- Кестенің қатарларын өшіру үшін...
а) Таблица- добавить - таблицу
б) Таблица- удалить- таблицу
в) Таблица- удалить-  строки
г) Таблица- удалить-  столбцы
- Қатар мен бағандарды біріктіру үшін?
а) Таблица- объединить строки б) Таблица- объединить строки и столбцы 
в) Таблица- объединить ячейки г) Таблица- объединить таблицу

 V. Қорытынды. Сабаққа рефлексия жасалады.       Кері байланыс     (4 минут)
                           



Мен білдім

Мен түсіндім

Мені таңқалдырғаны

Мені қызықтырғаны
Маған ұнамағаны

Маған ұнағаны

            Оқушының аты-жөні: _______________________________

VІ. Бағалау. Топтық, жұптық жұмыстардың формативті бағалауына тоқталу.      (2 минут) 

Оқушылардың  жұмыстарын  жинап алып   «бағалау парағы» арқылы  бағалаймын.

№ Оқушының аты Мәтінге сай 
жасалған

Аздап қателері
бар

Мүлде дұрыс 
емес

Қорытынды 
бағасы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

                                              

Кейінгі тапсырмалар  3-жаттығу №2        55-бет
Кейінгі оқу Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеу. Мәтіндік құжатты 

баспаға шығару. Беттерді нөмірлеу. Құжаттарды басу. Кесте құру. 
Ұяшықтарды қосу, өшіру және біріктіру. Кестелерді жиектеу.

Рефлективтік есеп  

Сынып: 8  
Пән: Информатика  
Сабақтың тақырыбы:  Word мәтіндік редакторының тарауын қайталау

 
 Сабаққа қойған мақсатым: өткен материалды меңгеру дәрежелерін тексеру, оқушыларды 
компьютерлік сауаттылығын тексеру болатын. Мәтінді теруді, пішімдеуді, сақтауды және оны 
қағазға шығаруды үйренеді. Кестемен жұмыс жасауды және сурет енгізуді үйренеді 
Күтілетін нәтиже: Word мәтіндік редакторында жұмыс жасай алады, тәжірибеде қолдана 
алады. 

Сабақ жоспарын құрастыруда  барлық жеті модульді қарастыруды көздедім, АКТ мен 
білім берудегі жаңа тәсілдер модулін негізгісі деп алуды ойластырдым. Сабақ кестесі бойынша 
үшінші сабақ болғандықтан, сабағымды сергіту сәтінен бастадым.  Бүгін балалар өздерін еркін 
сезініп, көңілдерін көтеру мақсатымен әуенмен бір – біріне жақсы тілектер айтып шықты 
(Сілтеме №1). Топқа бөлу мақсатымен  жеке қиылған қағаздарды таратып бердім. Балалар бұл 
қима қағаздарынан сөздерді құрастырып,  3 топ, яғни “Монитор”, “Принтер”, “Тышқан” 
белгілі болды. Әр топ өз таңдауларымен тапсырмаларын алды. Берілген тапсырма 

file:///home/izgilik/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B//D:/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%90/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A4%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%99%D0%AB%D0%9D%20%D0%9D%D2%B0%D0%A1%D2%9A%D0%90%D0%A1%D0%AB/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%84%961.AVI


оқушылардың жас ерекшелігіне сай таңдалып, тәрбиелік мәнінде құрастырылғанымен сыни 
тұрғыдан ойлануға итермелейтін болды.  Мұнда байқағаным топтық жұмыс ұйымдасқан және 
де балалар тапсырмаларды қызығып орындады. Зерттеуге алған үш оқушым ат салысып, 
жұмысты белсене орындаған. (Сілтеме №2).«Сабақта не ғұрлым қызықты жұмыс түрлерін 
қолдансам, со ғұрлым балалардың пәнге деген қызығушылықтары артады деген ойға келдім. 
Сабақтада білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдерді қолдану керекпін. Ол үшін балалар 
қалай оқитынын назарда ұстап, оқу пирамидасын сақтауым қажет (Мұғалімдерге арналған 
нұсқаулық, 34-бет). Тапсырманы  әр топтан бір оқушы компьютер арқылы орындаса, 
басқалары постерге дайындалып, оны қорғады. Олар постер қорғауда стикерлерді қолданды. 
Өз жұмыстарын қорғағанда да балалар белсенділік танытты. Бір-бірлерінің ойларын тыңдау,  
берілген жауаптарды қызықтап тыңдап қолпаштап, мадақтады. Екі жұлдыз бен бір тілек 
стратегиясы бойынша бағалады. Осыған сай уәж тудыру үшін «Бәрі сенің қолында» атты 
видеоролик көрсеттім. Оның да мағынасын сыныпта талқыладық және де тақырыпқа сай 
«Ыстық орындық» ойыны арқылы сергіту сәтін өткіздім. Сабаққа ата-аналар қатысып 
отырғандықтан , олар да ойынға ат салысты. Осы топтық жұмыс арқылы балаларды 
сыйластыққа, бір-бірлеріне көмек көрсетуге және достыққа шақырдым.  Балалардың ішкі 
сезімдерін оятып, өз пікірлерін ортаға салуға дағдыландырдым. 

222 АКТ модулін іске асыру үшін сабақта  интербелсенді тақтада теориялық материалды 
еске түсіру мақсатында Word мәтіндік редакторы тарауы бойынша сұрақтарға жауап 
беруді  ұсындым. Бұл жұмыс арқылы есту және көру есте сақтау қабілеттері әртүрлі 
балаларды ескеріп, уақытты тиімді пайдалана алдым. Балалар қиналмай, білетін 
сұрақтарына жауап беріп отырды. 

222Сабағымның жұптық жұмыс кезеңінде интербелсенді тақтаның мүмкіндіктерін, яғни 
сәйкестендіру технологиясын пайдаланып келесі тапсырманы бердім (Сілтеме №4). 
Топта отырған оқушыларды стикер арқылы жаңадан жұптарға бөліп жібердім. 6 жұп 6 
компьютерге отырып, тапсырмасын орындады. Зерттеуге алынған үш оқушымның 
жауаптары әртүрлі болды. Сыныптағы лидер бала  Ләйлә айтып жатқан жауабына 
толық сенімді болғанынан бірінші қол көтеріп, орынан тұрмай жауап берді. Екінші 
сенімсіз оқушы  Нұрдәулет те жауап беруге тырысты. Оның бойында қобалжу сезімі 
байқалса да, жауабының дұрыс екеніне көзім жетті. Информатика сабағына 
қызығушылығы төмен оқушы  Арман тапсырманы орындағаны белгілі болды, Бұл 
оқушыға қасындағы жұбы көп көмек бергендіктен, мұғалім сұрамағанша өз ниетін 
білдірген жоқ.  (Сілтеме №5). 

222Келесі тапсырма жеке жұмыс “Ашық тест ” деп аталды. Тестке оқушылар жақсы  және 
тез жауап берді, бұдан түйетінім: оқушылар сабақты жақсы меңгерді, мен сабаққа 
қойған мақсатыма және күтілетін нәтижеге жеттім. 

222 Өткен сабақтарда бағалау кезеңі көңілімнен шыққан жоқ еді. Сол себептен  
әріптестеріммен кеңесіп, қосымша материалдарды тағы да қарастырып, бірінші «Бетпе-
бет» кезеңінде сабақтарды еске түсіріп қосымша сабақта  балаларға піл суретін салу, 
оны бағалау жұмысын өткіздім. Балалар бір-бірілерінің қателерін тауып, оларды түзету 
жолдарын айта бастады. Осы жұмыстан кейін, бүгінгі сабақта балалар шынайы, әділ 
бағаларын бағалау парақтары арқылы бере бастады. Тек қана суммативті баға емес, 
сонымен қатар формативті бағалауды басшылыққа алды .  Бағалау кезеңі көңілімінен 
шықты. 

222    Сабақтан кейін оқушыларда өзін-өзі реттеу, дарындылық, сенімділік қасиеттері 
байқала бастады. Оқушылардың пікірлеріне қарағанда: «Сергіту сәттер, презентация 
жасау, түрлі жұмыстарды сабақта атқару шаршатпайды, керісінше белсенділігіміз 
арттады», -деп бағалап шықты. 

222 Бүгінгі сабағыма оқушылардың ата-аналары қатысқандықтан, олардан да кері 
байланыс “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі бойынша алдым. Сабақтың құрылымы мен 
ерекшіліктеріне тоқталып пікір білдірді. Және де екі ата-ана өз пікірін ауызша жеткізді: 
“бастама алып жатқан жаңа әдіс оларға ұнағандығын, информатиканы білмесе де 
сабақты түсінгендігін” айтып кетті. Ата – аналар мен  оқушылардың жасаған 
ұсыныстарын есепке ала отырып, келесі қадамымды ойластырамын.



222 Сабағымның сәтті тұсы деп топтарға бөлінуде бастапқыдағыдай қиыншылықтар 
болмағанын айтар едім. Топтағы барлық оқушылар сыни тұрғыдан ойлап,  сұрақтарға 
және тест тапсырмаларын оңай орындауы.

222 Сабағымның сәтсіз тұсына топпен жұмыс жасау кезінде постер қорғауда көп уақыт 
алып қорғауы. Оқшауланған оқушымды  қорғау  жұмысына шығармай, әуелі жеңілден 
қиынға дейінгі тапсырмалар беру арқылы сыни  тұрғыдан ойлау қабілетін ашу керек 
еді.

222Болашаққа жоспар: 
      1. 7 модульді сабақта қолдану, біліктілікті арттыру
            2. Тәуелсіз, ойшыл, оқуға қабілетті тұлға қалыптастыру 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Алиева Акжан Абилдаевна

                     №132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің 
                     биология пәні мұғалімі

 Сырдария ауданы

2013жыл Сынып: 6 «Б» Сабақ: Биология
Сабақтың тақырыбы: Тамыр бөлімдері
Сілтеме: Жоспар 
Жалпы мақсаты: Тамыр бөлімдері туралы білетін  болады. Тамыр 

бөлімдері аймағының ерекшеліктерін ажырата  
алатын болады. Жұптасып, жеке жұмыс жасай 
алатын  болады.,

Күтілетін нәтиже: Тамыр бөлімдері туралы біледі. Тамыр 
бөлімдері аймағының ерекшеліктерін ажырата  
алады. Жұптасып, жеке жұмыс жасай алады.

Негізгі идеясы: Тамыр бөлімдері немесе тамыр атқаратын 
қызметіне қарай :бөліну, созылу,сору, өткізгіш 
болып бөлінеді.

Тапсырмалар: Топтық  жұмыс  АКТ 1. «Жигсо»   (10-мин)
2.«6-ойлау шляпасы»(5 -мин) 
Жұптық жұмыс : Жасырын хат (Пилот-штурман 
10-мин) 
Жеке жұмыс :1. «Биологиялық диктант» (7-мин)
2.Қорытынды рефлексия 
 (7-мин)

Сабақ бойынша мұғалімнің жазбалары:  (мұғалім , жеке оқушы немен айналысады)
І .Ұйымдастыру  кезеңі 
1. Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу
 2. Назарларын  сабаққа аудару.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: «Ойлан тап» (Жұмбақ жасыру 3-мин)
1). Топырақтан  табылады  қорегі, 
Су  да,  тұз да оның  басты  қорегі.
Бойындағы  жинап алған  бар нәрін,
Сабағы  мен  жапырағына  береді.                                  (Тамыр)
2). Тамырлар  бар  біркелкі де  салалы,
Бір-біріне тимейді анық  залалы.
Топырақта  тарамданып  таралып,
Бәрі бірдей  өз  қорегін  алады.                                        (Шашақ тамыр)
3). Негізгі тамыр  жуан  болып  өседі,
Топырақты  оймақшамен  теседі.
Оған  қарсы  тұра алмайды ешқашан,



Топрырақтың  ірілі – ұсақ  кесегі.                                  (Кіндік  тамыр)
4). Негізгі  тамыр-бәрінің  де анасы,
Одан  өскен  тамырларға қарашы.
Жан-жағына жібектей  боп  таралған,
Қаншама көп бауырында баласы.                               (Жанама тамыр)
ІІІ. Топпен  жұмыс:  Тамыр бөлімдері (Мәтінмен танысу 5-мин). 
Тоты 5 рольді: Баяндамашы, көшбасшы, уақыт сақшысы, бақылаушы, хатшы анықтау. Жұмыс мына 
жоспармен жүреді.
1-топ:  Тамыр оймақшасы, бөліну
2-топ:  Сору , өткізу бөлімі
3-топ:  Тамырдың өсуі
Бағалау парағы

№ Бағалау өлшемі     ( Топтар) Түсіндірмелері
1
2
3
Ортақ балл:

ІY. Жеке жұмыс:  . Оқушылардың білімін тексеру мақсатында «биологиялық диктант» алынады .    
     1..............- өсімдектердің жер асты мүшесі. ( тамыр)
2. Өсімдіктің өсімді мүшесі.............. (вегетативті)
3.Өсімді мүшелер........... жүйе құрайды. (екі түрлі)
4.Шашақ тамыр жүйесінде.............. тамыр болмайды. (негізгі)
5...........................бөлімі- өсу бөлімінен кейін орналасқан. (сору)
6. Тамыр түктерінің ұзындығы...................... түрлі.(әр)
                                                    Кері байланыс: сұрақ арқылы бағалау:
                                                        1. Не үйрендім?
                                                        2.Маған не қиын болды? 

Y. Жұптық  жұмыс:  «Жасырын хат» Пилот-штураман. Бағалау: АКТ-ға дұрыс жауабын шығарамын,
бағдаршам арқылы бағалау.
Тамыр бөліміне  кірмейтін 2 сөзден  тұратын  сөйлем  шығады....

10 14 8 12 2
1 3 13 5 11 4
7 9 6

1-о; 2-р; 3-й; 4-ш; 5-а; 6-ы; 7-а; 8-м; 9-с; 10-т;  11-қ; 12-ы; 13-м; 14-а;

Тамыр өсуіне  байланысты  3 сөзден  тұратын  сөйлем  шығады....

4 16 8 11 1
10 2 14 6 12 7
3 13 5 15 9

1-р; 2-ш; 3-ө; 4-т; 5-е; 6-н; 7-н; 8-м; 9-і; 10-ұ;  11-ы; 12-а; 13-с; 14-ы; 15-д;   16-а;

Тамырдың өсуі аяқталғанда  болатын  процесс (3 сөзден  тұратын сөйлем)....

5 11 14 2 18 12
7 1 8 13 19 3

15 9 17 10 20 4
16 21 6



1-ң; 2-ы; 3-а; 4-а; 5-т; 6-ы; 7-ы; 8-б; 9-ы; 10-у;  11-а; 12д-; 13-і; 14-м; 15-з;   16-й;  17- қ;   18-р ;   19-р;   
20-р ;   21- д;
YІ.Жекелеген тапсырма: Эссе жазу . Фигурамен бағалау.
Сергіту сәті: (Аяқталмаған  тезис, фотогалерияға саяхат)

YІ. Жұптық  жұмыс:  Топтар арасында өтілген сабақты , Де Бононың «6 ойлау шляпасымен»  еске  
түсіреді. Саусақпен бағалау жүзеге асырылады..
     YІІ. Жек баламен  жұмыс: Қорытынды  рефлексия жасатамын.

1.Сабақ мақсаты жүзеге асты ма?

2.Қай іс-әрекет ұнады,несімен?

3.Неден қиналдыңдар, неліктен?

4.Алдағы сабақтар жүйесіне нені енгізуге
болады?

5.Топтық жұмыс жасаудың тиімділігі
бар ма? Дәлелдеңіз.

                             

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы
№ 44 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің

мұғалімі Шалбаева Ақтолқын Боданқызы

Мерзімі: Сыныбы: 9
Сабақтың аты Бірыңғай мүшелерге, қаратпа, қыстырма

сөздерге байланысты қойылатын үтір
Сілтеме Жоспар 

Жалпы мақсаты Бірыңғай мүшелерге, қаратпа, қыстырма
сөздерге қойылатын үтір жайлы түсінік

қалыптастыру, білімдерін толықтыру; топта
өзгенің пікірімен санаса білуге,

ұйымшылдықпен бірлесіп жұмыс жасауға
үйрету

Күтілетін нәтиже Бірыңғай мүшелерге, қаратпа, қыстырма
сөздерге үтір қандай жағдайларда

қойылатындығы жайлы білетін болады, топта
өзгенің пікірімен санаса білуге,

ұйымшылдықпен бірлесіп жұмыс жасауға
үйренеді.

Негізгі идеялар Іздену, мағлұмат жинау,  шығармашылық
жұмыспен айналысу, тапсырма орындау

Тапсырмалар Топтық жұмыс Шағын
жұмыс 
тобын
ың 
тәжіри
бесі

Тапсырмалар Жұптық жұмыс, жеке жұмыс



Сабақ бойынша мұғалімнің жазбалары: (мұғалім және оқушы немен айналысады)
І. Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу, назарын сабаққа аудару, топқа бөлу, топ басшысын 
сайлау (5- минут)
«Бағалау парағы» таратылып беріледі
Бағалау 5 пен 10 баллдық жүйе арқылы бағаланады.

Топтың номері Үй 
тапсырмасы 

Тақырыптың 
ашылуы 
(постер қорғау)

Мәтінмен 
жұмыс 

«Өзіңді      
тексер» 
тапсырмасы

Жалпы ұпай 
саны 

І топ 
ІІІ топ 

ІІ Үй тапсырмасын сұрау
1. Жазуда тыныс белгілер неше ұстаным бойынша қойылады?
2. Тыныс белгілердің қойылатын орындарын ата?
3. Сөйлем соңына қойылатын тыныс  белгілерді ата?
4. Екпінсіз айтылған бұйрық, тілек мәнді сөйлемдерден кейін қойылатын тыныс белгі?
5. – ма, - ме, - ба, - бе, - па, - пе, - ша, -ше сұраулық  шылаулар қатысса  қандай сөйлем  құралады?
6. - ай, - ау демеулік  шылауының тіркесуі арқылы құралатын сөйлем түрі?
7. Лепті  сөйлем мағыналары нешеге бөлінеді және оларды ата?
8. Айтылуға тиісті  ойдың  аяқталмай қалғанын білдіретін тыныс белгі

Сөзжұмбақ шешу

н к т е
п у н к у а ц и

л е п б е л г
т ы н а қ ш

1.Ғасыр, жыл, сағат, минут, секунд, сөздері қысқартылғанда  қойылатын тыныс белгі?
2.Латын тілінен  аударғанда “нүкте” деген мағынаны беретін термин?
3.Ұранды сөйлемнен  кейін  қойылатын белгі?
4.Төл сөзге қандай тыныс белгі қойылады?

Тақырып таңдау
Әр топтан топ басшылары келіп жасырылып тұрған тақырыптарды таңдап алады.
І топ - Бірыңғай мүшелерге байланысты қойылатын үтір
ІІ топ - Қаратпа сөздерге байланысты  қойылатын үтір
ІІІ топ - Қыстырма сөздерге байланысты қойылатын үтір
Осы тақырыптар бойынша топтар постер қорғайды
Жеке жұмыс
Тақырыпқа қатысты тыныс белгісі қойылмаған сөйлемдер беріледі, сол сөйлемдерге тыныс белгісін
қойып шығу керек.
Сергіту сәті

Өзіңді тексер
№ Тапсырма Иә Жоқ Дәлелдеу

1 Сөйлемдердің   бәрінің  соңына нүкте 
қойылады



2 1 ,3,4 сөйлемдерде балалар қаратпа сөз емес, 
сондықтан үтір қойылмайды.

3 2,5 сөйлемдерде ерекшелеуші мағына жоқ, 
сондықтан үтір қажет емес.

4 5 сөйлемнің соңына леп белгісі керек.

1 . Ал дайынсыңдар ма балалар
2. Тәйірі сендерге жер  алыс па  Жарысып ойнап қазір жетіп бармайсыңдар ма
3. Ал сендер балалар жұмысқа кірісе беріңдер
4. Балалар айтсаңдаршы ауылда не жаңалық бар
5. Ой айналайын сені де көретін күн бар екен – ау 

Ескерту: әр жауапты түсіндіру (неге "иә", неге "жоқ")
Дұрыс жауапқа: 1 балл
Дәлелдеудің дұрыстығына: 2 балл

Қаратпа болатын сөздердің орнын тауып, тыныс белгісін қойыңдар.
2 Иә                       мал – жан аман ба?
2 Сіздің өмір жолыңыз қалай болып еді         
2                    дегенмен  осы  әңгіменізді  тыңдағым келеді.
2 Уәде Құдай сөзі                тосамын.
2 Оларды  қайтесіз                 онан да өзіміз бастаңғы жасайық.
2 Е                  біз  не көрмедік.
2 Әй               сендер  жұмыстарыңды жалғастыра  беріңдер.

                      8.                көктем де туды – ау!

Қаратпа сөздер:  Орынбай, аға,  апа, балалар,  Күміс – ай, аға, ата,           жарықтық

Шынжыр әдісі
Түрлі-түсті қағаз қиындылары беріледі, сол қиындыларға бүгінгі өтілген сабаққа қорытындыларын 
жазып шығады. Соңынан топ басшылары шығып үш топтың шынжырларын біріктіріп, бір шынжыр
жасайды.

Сабақ соңында «бағалау парағының» ұпайлары есептеліп, жеңімпаз топ анықталады.

Кейінгі тапсырмалар «Екі жұлдыз, бір тілек»

Кейінгі оқу Эссе жазу

 Ерназаров  Мұрат  Сүйінбекұлы
№132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің 

                                                                             қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі
                                                                                    Сырдария ауданы

Сабақ жоспары
Сыныбы: 8

Пәні: Қазақ тілі   Пән мұғалімі: Ерназаров Мұрат
Сабақтың тақырыбы: Салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары туралы түсінік беру
Сабақтың мақсаты:    
 Салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары туралы түсінік беру.
Салалас құрмалас сөйлемнің түрлерімен танысу.



Бірлесіп жұмыс жасауға тәрбиелеу.
Күтілетін нәтиже   :  
 Салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары туралы түсінік алады.
Салалас құрмалас сөйлемнің түрлерімен танысады.
Бірлесіп жұмыс жасауға қалыптасады.
Сабақтың типі:  Жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтың формасы:      Жеке, жұптық, топтық.
Сабаққа қажетті құрал-жабдықтар:  Интерактивті тақта

Кезең Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының
 іс-әрекеті

Әдісі Бағалау

І Кіріспе бөлім 
3-минут 

Сыныпта жағымды 
ахуал орнату.  сыныпты 
үш топқа бөлу.

Мұғалімнің 
нұсқаулығымен 3 
топқа бөлінеді.

Қағазға 
жазылған
(Етістік, 
есімдік, 
үстеу)сөз
дер 
бойынша

І Үй 
тапсырмасын 
сұрау
5 – минут

  Тізбектелген сұрақтар 
тарату

Оқушылар жеке-
жеке жауап 
береді. 

 
Сұрақтар
тізбегі

Бағдаршам

ІІ Тұсау кесер
3- минут

Топтарға  ой  шақыру
арқылы  оқушыларды
жаңа  сабақтың
тақырыбымен
таныстыру 

Оқушылар 
топтасып өз 
ойларын айтып, 
жаңа 
тақырыпты 
ашады

 Сұрақ 
қою 
арқылы

ІІ
І

Негізгі бөлім
2-минут

7-минут

3-минут

10минут

Блум 
таксономиясы
10-минут

 «Оқы,  ойлан,   жауап
бер» 
 Топта 4 рольді: Лидер, 
баяндамашы, хатшы, 
уақыт сақшысы және 
бақылаушыларды 
анықтау. Топтарға сұрақ
беріледі, 

Жеке жұмыс, мәтінмен 
жұмыс
Жұптық жұмыс, өзара 
пікірлеседі
Топтық жұмыс 
тұжұрымдамалық карта
жасау, қорғау
Оқушыларға жеке 
жұмыс беру

 Жеке мәтінмен 
жұмыс жасайды 
Өзара пікірлеседі
Топпен бірігіп 
тұжұрымдамалы
қ карта 
жасайды, 

Тұжұрымдамалы
қ картаны 
баяндамашы 
қорғайды 

Оқушылар жеке-
жеке  сұрақтарға
жауап береді 

Кітаппен,
мәтінмен 
жұмыс 

Деңгейлік
тапсырма

Бағалау 
критерийлері

Блум 
таксономияс
ы

ІV Сабақты 
қорытындыла
у
2-минут

Жеке  жұмыс.
Смайликтер  арқылы
(кері байланыс)
әдісін қолдану

Оқушылар  
стикерге жазып 
жапсырады

«Барлығы
түсінікті,
жартыла
й 
түсінікті,



түсінбеді
м» әдісі 
кері 
байланыс

V Кейінгі 
тапсырмалар  

 

Кейінгі оқу

Сабақ бойынша мұғалімнің  жазбалары:  (мұғалім және оқушы  немен айналысады)

І . Ұйымдастыру кезеңі
      1. Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу.
      2.Сыныпты топқа бөлу,оқушылар жасырылған қағаздарды алып, (Етістік,есімдік, үстеу) 3 топқа
бөлінеді.
     ІІ. Үй тапсырмасын сұрау 
      Тізбектелген сұрақтар тарату
№ Сұрақтар Иә/жоқ Түсіндір, дәлелде
1 Құрмалас сөйлем 

дегеніміз не?
2 Құрмалас сөйлем неше 

түрге бөлінеді?
3 Құрмалас сөйлемнің жай 

сөйлемнен 
айырмашылығы неде?

4 Аралас құрмалас сөйлем 
неше жай сөйлемнен 
тұрады?

      ІІ. Жаңа тақырыпты ашуға арналған ой шақыру сұрағы.

1.Құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты болып, тең дәрежеде байланысатын
сөйлемнің түрі.
2. Жай сөйлемдері жалғаулық шылаулар арқылы байланысатын сөйлемнің түрі қалай аталады?
     ІІІ. Топтық жұмыс «Оқы, ойлан,  жауап бер» 
Топты 4- 5 рольді: Лидер, баяндамашы, хатшы, уақыт сақшысы және бақылаушыларды анықтау.      
        Топтарға сұрақ  беріледі, оны топ мүшелері талқылайды. Талқыланған пікірлерді баяндамашы  
хабарлайды.
       Жұмыс төмендегідей жоспармен жүреді.
     
 Жаңа тақырыпқа байланысты әр топқа сұрақ беріледі  «Тұжұрымдамалық карта» жасайды
(жеке, жұптық және топтық жұмыс)
       1-топ   Ыңғайлас, себеп- салдар, талғау мәнді жалғаулық шылауларды пайдалана отырып
мысалдар жазу.
       2-топ   Салаластың құрамындағы жай сөйлемдер неше жолмен байланысады?
       3-топ   Салалас құрмалас сөйлемніңт үрлерін атаңдар?            

Топ  мүшелері   жауаптарын  тұжырымдамалық  картаға  жазып  түсіреді,  барлық  жазылған
тұжырымдаманы  баяндамашылар  қорғайды.  Топ  мүшелері  бағалау  критерийлері  арқылы
бағалайды.               

                                                        Бағалау критерийлері 

Бағалау критерийлері Түсініктеме



    ІV. Жұптық жұмыс. 96- жаттығуды орындау
Бағалау. Екі жұлдыз, бір тілек.

ІV. Жеке жұмыс  «Блум таксономиясы»

№ Ойлау деңгейі Сұрақтар мен тапсырмалар Оқушының жауабы

- Білу Салалас  құрмалас  сөйлем
дегеніміз не?

- Түсіну Құрамында қанша жай сөйлем 
болады?

- Қолдану Сабақтас  сөйлемнен
айырмашылығы қандай?

- Талдау Аралас құрмалас сөйлемнің жай 
сөйлемі ретінде салалас 
құрмалас сөйлем келе ме?

- Жинақтау Салалас құрмалас сөйлемді 
қатыстыра отырып мәтін құрау 
(Болашақта кім болам?)

- Бағалау Достық деген не? тақырыбында 
салалас құрмаласты қатыстыра 
отырып эссө жазу

V. Сабақты қорытындылау.  Смайликтер арқылы
(кері байланыс)

          
       Барлығы түсінікті        Жартылай түсінікті Түсінбедім

 
Кейінгі тапсырмалар  Салалас құрмалас сөйлемді оқып келу

Кейінгі оқу Салалас құрмалас сөйлемге мысалдар жазып келу

 Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы № 44 орта мектеп
Құлымбетова Гулназ қазақ тілі әдебиеті

       
Мерзімі:
Сабақтың аты Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың дұрыс 

сөйлеу дағдысын қалыптастыру
Жалпы мақсаты Диалогтік оқыту арқылы баланы 

тапқырлылыққа, психологиялық 
орнықтылыққа, өзара әрекеттестікке, ойлануға 
баулу.

Күтілетін нәтиже Диалогтік оқыту арқылы балалар 
тапқырлылыққа, психологиялық 
орнықтылыққа, өзара әрекеттестікке, ойлануға 



үйренеді
Тапсырмалар Топтық жұмыс Шағын жұмыс 

тобының 
тәжірибесі

Сабақ бойынша мұғалімнің  жазбалары:
Топқа бөлу «Ән арқылы»
Тақтада мына сурет көрсетіледі
Берілген суреттер бойынша өз ойларыңызды жазыңыздар
Қашықтықтан  басқару
Мақсаты: 
Кінәмшіл, эмоционалды немесе қайшы  келетін сұрақтармен жұмыс жасау.
Ұйымдастыру: 
Арнайы  еш  нәрсе  жоқ 
Жаттығудың сипаттамасы: 
Оқушыларды  кінәмшіл, эмоционалды немесе қайшы  келетін  тақырыптардан  қашықтықта ұстау
үшін әңгіме, драма, рольдік  ойынды және  т.б. қолданыңыз. Мысалы, жоғалту, айрылу кезіндегі
сезімдерін  ашық талқылауды  сұрағанның  орнына , одан да  бағалысын жоғалтқан  жас  жігіт
атынан   айтылған   әңгімені   қолдануға   болады.  Сосын  оқушылардан   оның   қандай  сезімде
болғанын  сұрайсыз. 
Тапсырма:
Әр топ бірлесе отырып «бағалысын жоғалтқан  жас  жігіт  атынан» әңгіме құрайды.
Сергіту сәті «Тілек шамы»
Постер қорғау
Диалогтік оқытудағы кедергілерді жеңу жолдары

   Алмағанбетова Қарлығаш Кәрімқызы
Сырдария ауданы  Тереңөзек кенті

№36 Ә.Тәжібаев атындағы мектеп-лицейінің 
                                                                                       қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

                                       БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

Еліміздің   білім  беру  жүйесін  сапалы  деңгейге  көтеру,бәсекелестікке  қабілетті  тұлға  дайындау
алдыңғы кезектегі мәселелер қатарында тұр.Ал бүгінгі бәсекенің ұстанымдарына икемді түлектердің
тұлға болып қалыптасуы мектептен бастау алады. Сондықтан да мектеп ұстаздарының алдына бүгінгі
өзгермелі  жағдайларда  еркін  бағдарлана  алатын  құзіретті,  шығармашылық  мәдениеті  жоғары
шәкірттер дайындау  міндеті  қойылып отыр.  Ақпараттық технологиялардың оқу  үрдісінен кеңінен
орын алуы заман талабы болып отырғандықтан ұстаздардың білімді,сапалы ұрпақтар дайындауында
осы технологияға ерекше мән бере отырып қолдану қажеттілігі туындауда. 
Оқытудың технологиялық құралдарын қолдану мазмұнды меңгеру үрдісін қарқындандырып,  білім
алушылардың оқу ынтасын арттыруға,  дербестік және саралай оқыту ұстанымдарын жүзеге асыруға
мүмкіндік туғызады. Ұстаздың қазіргі талаптарға сай ғылыми ізденісте еңбек етуі нәтижелі оқытудың
алғы шарты болып табылады. Ал бұл ғылыми ізденістердің басты мақсаты сапалы білім беру екендігі
белгілі.
Қай  мемлекеттің  де  негізгі  тірегі-білімді  де  білікті,  іскер  де  белсенді  адамдар.  Сондықтан  қоғам
талабына сай ол қоғамды көркейтетін,дамытатын жастар тәрбиелеу ең маңызды мәселе екені даусыз.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы»заңында мемлекеттік саясат негізінде ең алғаш рет «Әр
баланың жеке қабілетіне қарай интелектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын дамыту»сияқты
өзекті мәселелер орынды енгізілген.
Келешек жас ұрпаққа білім беруді әр ғылымның бүгінгі даму дәрежесіне сәйкес жүргізу бір жағынан
қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса,екінші жағынан ерекше дарынды балалардың тек
өзінің интелектуалдық дамуын қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.
Бала бойындағы ерекше қабілетті,дарындылықты тани білу, дамыту, бағыт-бағдар бере білу жауапты,
әрі қажетті іс. Баланы заманына қарай икемдеп,өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре
білу, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы.
Қазіргі талап деңгейіне сай мектептерде оқу-тәрбие процесі арқылы оқушыларға терең білім берумен
қатар ойлау және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру мақсаты көзделеді.Жас ұрпаққа жан-жақты білім



және  тәрбие  беру  мұғалімнің  басты  міндеті.Қазіргі  жаңа  педагогикалық  технологияның  өзі  бізге
дәстүрлі емес бағытта жаңашылдықпен жұмыс жасауға бағыттайды.
Танымдық  ойындар  ұйымдастыру  арқылы,нәтижесінде  баланың,мұғалімнің  назарынан  тыс  қалып
қою,зерігу  дегендері  болмайды.Күнделікті  сабаққа  қарағанда  бұл  сабақтардан  оқушы  тиімді
ақпараттар  алады.Оқушыларды  шығармашылыққа  итермелеп,  дамыта  білім  береміз.Сабақтағы
ақпараттар  сыныптан  тыс  жұмыстарда  да,бағдарлы  курстарда  да  тиімді  ақпарат  болады.Сабақта
оқушы өз бетінше ізденеді,тұлғаға бағытталған іс-әрекет жасайды.  
«Ешбір адамға білім алу мен жетілу беріле салмайды немесе тек айтумен ғана іске аспайды. Оған қол
жеткізуге тырысатын әрбір жан соған өз еңбегімен.өз күшімен ұмтылуы тиіс».
Ұстаз  еңбегінің  ең  бастысы  оқушылармен  жұмыс  істеуге  бағытталады.Олар  әр  баланың  жас
ерекшелігімен  жеке  қабілеттерін  ескере  отырып,  танымдық  қызығушылығын  қалыптастыруға
міндетті.Сондықтан  оқуға  қызығушылығын  қамтамасыз  ететіндей,  бала  әр  кезде  өзі  жаңа  нәрсе
ашқандай қылып оқытуды ұйымдастыру қажет. 
Өзімнің тәжірибелік жұмысымда, пәнге қызығушылығының қалыптасуына, оқушыларды өз бетінше
жұмыс  жасау  қабілетінің  дамуына,  логикалық  ойлауына,  үлкен  мән  беремін.  Сондықтан
сабақтарымның  көп  уақыты  оқушылардың  оқулық,  арнайы  және  анықтамалық  әдебиет
материалдарын  өз  бетінше  оқып  зерттеуіне,  соңғы  жетістіктер  жайлы  баяндамалар  мен
хабарламаларға бөлемін. Басқаша айтқанда, оқушы сабақта бос отырмайтындай, яғни  К.Д.Ушинский
айтқандай  « басты ойсыз,қолды іссіз » болмайтындай жағдай туғызуға тырысамын.
Оқушылардың  топ,  ұжым  болып  жұмыс  жасағанда  ізденіске  ұмтылысы  күшейеді.  Сондықтан
семинар-жобалар,  дөңгелек  үстел,  қоғамдық  бақылау,сабақтан  тыс  жұмыстарды  өткізуге  ынталы,
өйткені сабақта енжар болып отырған оқушыларда ізденіп,  жаңа нәрсе тапқанына қуанады,  пәнге
сүйіспеншілігін  одан  әрі  арттыру  үшін,  олардың  жұмысы  да  дұрыс  бағалануы  керек.  Үйірме
сабақтарында  оқушыларды  шығармашылық  жұмыстарға  жетелеу,  ізденіске  түсіру  арқылы
дарындылық қабілетін ашуға ықпал жасалады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңы білім берудің ұлттық моделін дамыту бағытындағы
мақсаттарды  көздейді.  Осы  тұрғыда  білім  беруді  жаңашаландырып,  оның  жаңа  жүйесін  жасап,
дәстүрлі жүйеден ерекше болуын қамтамасыз ету басты парыз. Жалпы білім берудің қазақстандық
моделі  берік,  негізді  болу  үшін  оқушылар  санасына  өз  халқының тарихи тамырын,  рухани  және
адамгершілік  қағидаларын,  азаматтық және  отансүйгіштік  идеяларын басқа  халықтарға  деген  ізгі
көзқарастарын тәрбиелеу керек.
Әрбір  мемлекеттің  болашағы  мектебінде  шыңдалады.  Осы  елге  ертең  ие  болып,  тізгінін  ұстар
азаматтар – бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, қазақстандық мектептерге үлгі болуға тиісті оқу
орындарының бүгінгі жайы,даму бағыттары бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында.
Бүгінгі мектептің, мұғалімнің ең басты қасиетті міндеті – рухани бай, жан-жақты дамыған дарынды
тұлға  қалыптастыру.  Рухани  байлық  ең  алдымен  әр  халықтың  ұлттық  әдет  –  ғұрпы,  әдебиеті,
мәдениеті, өнері шыққан түп тамырында екендігі. Сол ұлттық байлықты бүкіл азаматтың өз ұрпағын
тәрбиелеудегі, білім берудегі озық ұстанымдармен байланыстыра отырып, әр баланың жол ашуына
түрткі жасау – міне, бүгінгі білім беру, тәрбие ісінің басты міндеті. Әр мұғалімнің сәулелі мұраты- өз
пәнінен  білім  беріп  қана  қоймай,  әр  баланың   «  менін  »  ашу  «  мендік  »   тұлғаға  жетелеу.
Шығармашылық  дегеніміздің  өзі  ізденімпаздықтан  туады.  Ұлы  дана  Абайдың  «өзіңе  сен,  өзіңді
сүйреп шығар, ақылың мен еңбегің »    деген сөзі еріксіз ойға оралады.
Қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеті – білім берудің ұлттық моделіне өту
арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жетелеу.Демек, ескі сүрлеуден арылып,
жаңа  жолдан  іс  бастайтын сәт  ұстаздар  қауымына туған  тәрізді.  Мұғалімдер  алдында  оқыту  мен
тәрбиелеудің  жаңа  технологияларын  қолдана  отырып,  жеке  тұлғаның  дамуына  жағдай  туғызу
қажеттілігі тұр.
Қортындылай  келе,  сабақта  тиімді  жұмыс  түрлерінің  жан-жақты  орындалуы,  ойластырылуы
мұғалімнің біліктілігі мен әдістемелік шеберлігіне байланысты.
Ұстаз  үшін  ең  басты  мәселе  –  оқыту  әдісін  дұрыс  таңдай  білу.Технология  –  бұл  қандай  да  бір
жұмысты, өнерді,  шеберлікті  іске асыру жиынтығы.Осындай сабақ үлгілері  арқылы оқушылардың
білімді  меңгеру  деңгейі,  іздену,  проблеманы  шешу,  жаңа  хабар  алу,  жемісті  әдістер,  іс-әрекеттер
арқылы жүзеге асатыны көрсетілген.
Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана, шәкірт жанына нұр құя алады. Мемлекеттік тілдің беделін
түсірмеу – біздің қазақ тілі мамандарының басты міндеті.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Қаракеткен ауылы



№ 114 орта мектептің  тарих және құқық
пәнінің мұғалімі Алимова Гүлзира  Мұратбайқызы

«БОЛАШАҚТЫ БІРГЕ ЖАСАЙМЫЗ»

ҚР Президенті Н.Назарбаев биылғы жылдың 17 қаңтарындағы «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат,
бір  мүдде,  бір  болашақ»  атты  Қазақстан  халқына  Жолдауында  өмірдің  барлық  саласына,  әрбір
азаматқа  қатысы  бар  негізгі  экономикалық  және  әлеуметтік  бағдарды  атап  көрсетті. Мемлекет
басшысы еңбекақыны, шәкіртақыны, зейнетақыны және жәрдемақыны көтеру қажеттілігіне ерекше
көңіл бөлді. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 2050 жылға қарай қазақстандықтар әлемдегі ең білімді
халықтардың біріне айналуы тиіс.
        Елбасының Қазақстан халқына арнаған Жолдауы – еліміздің жарқын болашағының негізі, ұзақ 
мерзімге арналған «жол нұсқаушы» шамшырағы. Жолдауда еліміздің жарқын болашағы мен оның 
әлемдік аренадан ойып орын алу бағдарламасы айқын көрсетілген. «Қазақстан-2050» Стратегиясы 
барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Ол елдігіміз бен 
бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз саналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан.

Бұл орайда Елбасы 10 ілімді идеяны ұсынды.Олар:
Бірінші. Қазақстандықтардың  жұмысқа  тартылуы.
Онда  үш  маңызды  міндет  қойылған.
Біріншіден,  оқыту  мен  жұмысқа  орналасуға  септесудің  тиімді  жүйесін  жасау.
Екіншіден,  ауылдық  жердегі  кәсіпкерлікті  дамытуға  септесу.
Үшіншіден,  еңбек  ресурстарының  жинақылығы,  Қазақстанның  экономикалық  тұрғыдан  белсенді
орталықтарында  жұмысқа  орналастыруға  басымдық  беру.
Екінші. Қолжетімді  баспана.
Біз  жаңа  тұрғын  үй  құрылысы  бағдарламасын  іске  асыруға  кірісіп  кеттік.
Елімізде  жыл  сайын  6  миллион  шаршы  метр  тұрғын  үй  пайдалануға  берілуде.
Алайда  біз  жарты  миллионнан  астам  жас  отбасын  жеке  баспанамен  қамтамасыз  етуге  тиіспіз.
Үшінші. Өңірлерді  дамыту.
Қуатты  Қазақстан  дегеніміз  –  ең  әуелі  өңірлердің  қуаттылығы.
Елдің  болашағы  экономикадағы  келешегі  зор  салалардың  дамуымен  байланысты.
Төртінші. Тұрғындарға  мемлекеттік  қызмет  көрсетудің  сапасын  арттыру.
Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру мен азаматтардың мемлекеттік органдардың қызметіне се-
німін  арттырудың  маңызды  қыры.
Біріншіден,  Электронды  үкіметті  дамыту  керек.
2012  жылдың аяғына  дейін  әлеуметтік  маңызы  бар  мемлекеттік  қызметтердің  60  пайызы,  соның
ішінде  лицензиялардың  барлық  түрлері,  тек  қана  электронды  түрде  болуға  тиіс..
Бесінші.ХХІ  ғасыр  барған  сайын  күрделеніп  бара  жатқан  бүгінгі  заманғы  мемлекетті  басқаруға
жоғары  талаптар  қояды.
Біздің  маңызды  міндетіміз  –  басқарушылардың  білікті  саяси  табын  дайындау.
Алтыншы. Сот  және  құқық  қорғау  жүйелерін  жаңғырту.
Судьялар  сот  төрелігін  тек  заң  мен  ар-ожданды  басшылыққа  ала  отырып  шығаруға  тиіс.
Судьялар  жасағын  қалыптастырудың  тәртібін  түбегейлі  түрде  қайта  қарау  қажет.
Жетінші. Қазақстанда  адами  капиталдың  сапалы  өсуі.
Бұл,  ең  алдымен,  білім  беру  мен  денсаулық  сақтау.
Білім беру жүйесін жаңғырту барысында біз үшін келесі іс-шараларды жүзеге асырудың маңызы зор.
Біріншіден,  оқыту  үдерісіне  қазіргі  заманғы  әдістемелер  мен  технологияларды  енгізу.
Бүгінде  халықаралық  стандарттар  негізінде  Назарбаев  Университеті  мен  Зияткерлік  мектептер
табысты  жұмыс  істеуде.
Сегізінші. Зейнетақы  жүйесін  жетілдіру.
Қазақстан  посткеңестік  кеңістікте  бірінші  болып  жинақтау  жүйесін  табысты  енгізді.
Салымшылар  саны  8  миллион  адамды  құрайды.
Жиналымдар  көлемі  17  миллиард  доллардан  асады.
Тоғызыншы. Индустриялық-инновациялық  жобалар.
Индустриялық-инновациялық  даму  шеңберіндегі  жобалардың  әлеуметтік  маңызы  шексіз.
Бұл  бағдарлама  экономиканы  жаңғыртудың  басты  бағдары  болып  қала  береді.
Оныншы. Ауыл  шаруашылығын  дамыту.
Қазақстанның аграрлық секторы үлкен экспорттық мүмкіндіктерге және инновациялар енгізу үшін



жоғары  әлеуетке  ие.
Азық-түлікке деген қажеттілік әлемде жыл сайын өсе беретін болады. Бізге бұл мүмкіндікті жіберіп
алуға  болмайды.
          Бүгін біз «2050-Стратегиясы» біздің жолымыздың белгілі кезеңдері, ал қойылған міндеттерді
шешу уақыт еншісінде екенін білеміз. 1997 жылғы Қазақстан халқына бірінші жолдауының эпиграфы
ретінде  мемлекет  басшысы  қазақ  халқының  мына  мақалын  алған  «Кешегі  күннен  алыс,  ертеңгі
күннен жақын жоқ». Уақыт ешқашан орнында тұрмайды, ол әлемге жаңа талаптар қояды. Уақыт бізді
жаһанданудың барлық сұрақтарына жауап беруге үйретті, және біздің таңдауымыздың, мықты және
тәуелсіз мемлекет құруға қабылданған шешімдеріміздің дұрыстығын арқашан дәлелдеді. «Қазақстан-
2050» құжатымен біз уақытты жаңадан санауды бастадық. Осы жолға күшіміз жететініне сенімдіміз.
Сөзімнің  соңында айтарым-Елбасының ресми  мәжілісте  халыққа  Жолдауын  «сүйкімді  халқым»
деген жүрекжарды тілегімен аяқтауы болашаққа деген үмітімізді бекітіп, сенімімізді арттырады!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Айтанова Парасат Шайзадақызы-

Қызылорда облысы Сырдария ауданы №35 И.Тоқтыбаев атындағы 
мектеп – лицейінің ІІІ деңгейлі информатика пәні мұғалімі

Баяндама тақырыбы: Өзгеріс – өмір талабы

 «Өмірмен бірге замандас, өзгеру керек қалайда...» А. Нәріков

Санадағы  қалыптасып  қалған,  бойға  сіңген  қасиеттер  мен  үрдістерден  бірден  арылу,  басқаша
бағыттарға бет түзеу кімге де оңай емес қой. Бірақ өмірдің ең өзекті мәселелерінде ондай қадамдар
қашанда болып тұрған заңдылық. Біздің (менің десем де болады) бойымыздағы балаға білім беру
ісіндегі  қасиеттер  жиынтығын  өзгешелікке  бұру   –  бұрыннан  қажеттілік  туғызып  отырған  керек
үдерістердің  бірі  екені  белгілі.  Міне  сондықтан  сындарлы  оқыту  теориясы  негізінде  білім  алу
курсына келіп бірінші «бетпе-бет» кезеңін бастадық. Бұл оқудағы бала санасында сапалы білімге жол
салар оңтайлы, нәтижелі және бір жағынан қызықты, бір жағынан қиын бағдарлама екенін  дәріс
барысында  байқадық.  Модульдегі  түрлi  әдicтер  мeн  тәciлдер  оқушыға  сенім  мен  ашықтық
қалыптастыра  отырып  олардың  білімді  мұғаліммен  бірлесе  іс-қимыл  жасау,  өздігінен  бағытталу,
реттелу,  шешім  қабылдау  дағдыларын  қалыптастыратындай  етіп  құрылған.  Міне,  біздің  бала
жанының  бағына  қайтадан  басқаша  оймен  қарап,  өзгеріске  бағытталуымыздың  басы  осылай
басталды. Мен ең алдымен Пажарестің «білім беру сызбалары»  пирамидасын көрсеткен «Ұстаным,
көзқарас,  шешім,  іс-әрекет»  нұсқасына  өте  қызығушылық  таныттым.  Шынында  да  ең  алдымен
мұғалім  берілетін  тақырыпты  құрылымдауға  деген  өзінің  барлық  іс  –  әрекетінің  стратегиялық
жоспарын жасап,  өзінің  ұстаным мен көзқарасын бекітпесе,  ол сабақтың өз  дәрежесіне жетуі  екі
талай  болары  анық.   Одан  басқа  «Шульман  ілімі»,  Роджерстің  «Мен»  тұжырымдамасы,  түрлі
когнитивтік,  аффективтік  дағдылар,  психологиялық  талдаулар-менің  жаныма  біліктілік  ұрығын
сепкендей.  Міне  осылай  алғашқы  кезеңді  аяқтап,  мектептегі  тәжірибе  кезеңдеріне  келдік.  Мен
мектептегі  зерттеу  кезеңінде  оқушыларға  білімді  қалай  меңгерту керек  деген  сұраққа  өз  бетімше
жауап іздеп көрдім. Бұл сұрағымның жауабын осы бағдарлама аясында тапқандай болдым, себебі бұл
бағдарламада  қарастырылған  модульдік  әдіс-тәсілдер  менің  сабақ  өтуіме  өте  қолайлы  жағдай
туғызып, оқушы тарапынан да үлкен қолдауға ие болды. Выготскийдің ілімі – oқыту моделі оқушы
диалог  құру  нәтижесінде  білім  алады  деп  жорамалдайды.  Coндықтaн  oқyшының  бiлiм  дeңгейiн
дaмытyға, әлeуметтiк қoлдaу көpcетyдe мұғaлiмнiң рөлi eрeкшe. Oқушылaрдың көбiрeк бiлeтiн бaсқa
aдaмдaрмeн,  әpинe,   бұл  pөлдеpдe  cыныптaстaры мeн мұғaлiмдерi  бoлуы мүмкiн,  диaлoг  жүpгiзy
мүмкiндiгi бoлғaн жaғдaйдa, oқытy жeңiл бoлмaқ. Тaлдaнaтын идeялap oқушы түсiнiгiнiң нaқты бөлігі
болғанмен, ЖAДA aяcындa қaрacтырылғaндықтaн oқытy тaбыcты болмaқ. Енді мектептегі тәжірибе
кезеңіндегі  менің  жұмысым  туралы  айтар  болсам,  жалпы  қазіргі  таңда  cыни  тұpғыдaн  oйлay  –
Қaзaқстaндaғы  бiлiм бeрудi дaмытy үшiн мaңызды бoлып тaбылaтын қaзiргi ең басты педагогикалық
түсінік. Сол себепті мектептегі зерттеу кезімде беретін пәніме сыни тұрғысынан ойлаудағы әдістер
жақсы  үйлесім  табатын  болғандықтан  осы  әдістерді  таңдап  алдым.  Сыни   тұрғысынан  ойлау
әдістерінде диалог маңызды рөл атқарады. Сабақты ұйымдастыру, жаңа материалды меңгерту, бекіту,
бағалау,  қорытынды  рефлексия  диалог  apқылы  жүзeгe  aсaды.  Coнымeн  қaтaр  диaлoг  сaбaқтa
oқушылaрдың қызығyшылығын арттырады, oлaрдың бiлiм дeңгeйiнің өcyiне үлec қосады, сабактың
белсенді өтуіне әсер етеді.
Мектептегі зерттеу тәжірибе кезеңінде таңдап алған сыныбым 6−шы сынып болды. Таңдау себебім,



информатика  пәнін  биылдан  бастап  оқытыла  бастағандықтан,  оқушылардың  пәнге,  caбaққa
қызығyшылығын  apттырy  жәнe  жаңа  технологиялар  негізінде  баспалдақ  жасау.  Ең  бірінші
жұмыстарымның бірі оқушылармен жүздесіп, жалпы сындарлы оқыту мен оқудың мағынасы мәнін
түсіндіріп, сабақтарым туралы әңгімелестім. Оқушылармен әңгімелесу барысында менің үйренгенім
оқушы пікірімен де санасу керектігі, себебі бұрын өтіп  жүрген сабақтар оқушыларымды әрдайым
қызықтыра  бермейді  екен.  Оқушылармен  әңгіме  кезінде  олардың тілегі  мынадай  болды:  Сабақта
қызықты әрі күрделі тапсырмалар болса, барлық оқушы тапсырмалармен қамтамасыз етілсе, дәстүрлі
сабақтан  басқа сабақ өтіп, ойын элементтері көбірек кездесіп, жаңа тәсілдермен өтсе деген ұсыныс
тілектері  болды.  Осы  ұсыныстан  кейін  көп  ойланып  әріптестерімнің  көмегіне  жүгіндім.
Әріптестерімнен дaрынды жәнe тaлaнтты oқyшылармeн жұмыс түрлерін, сонымен қатар сабақ өтудегі
әдістер туралы кеңестер алдым. Осының бәрін ескеріп мен өз сабағымда жан-жақты оқушыларды
қамту  үшiн  oқытy  мeн  oқyдaғы  жaңa  тәciлдep  арқылы  сыни  тұрғысынан  ойлау  стратегиясын
пайдалана отырып сабақ өтуді жөн көрдім. Себебі, осындай сабақ қазіргі білім сапасына толықтай
жауап береді  деп ойлаймын және бұл әдістер оқушылардың өздігінен ізденіп,  бірін-бірі  тыңдауға,
өздігінен  реттелуіне  көмектеседі.  «Көш жүре  түзеледі»  демекші,  мен  өзімнің   алдағы уақыттағы
сабақтарым бұданда  жақсы  деңгейде  өтетініне  сенімім  мол.  Сабақ  берудегі  жетістік  ең  алдымен
cыныптaғы ынтымaқтacтық  aтмocфeрacын қалыптастырудан  басталады,  осыны бacшылыққa  aлып
жұмыc жacay әрбір ұстаздың міндеті деп білемін. Жалпы ынтымақтастық атмосфера қалыптастыру не
үшін  керек  деп  кейбір  мұғалімдер  ойлауы  мүмкін.  Мен  оның  жауабын  тапқандаймын,  себебі
мектепте,  жалпы  білім  беруде  мүдделі  тараптардың  барлығының  тілегін  қанағаттандыру  үшін
бірлесіп жұмыс жасау арқылы жетістікке жетуге болады. Халық ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы
«Білімдіден не пайда, білгенін жұртқа айтпаса. Үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса» дейді.
Осы даналық сөзінің мағынасын әркім әртүрлі түсінуге болады. Менің осы даналық сөзден түйгенім
оқушыны оқытуда, тек сол білімі алған жерде қалып қоймай, оны өмірде пайдалана білсе, өз білгенін
әрі  қарай  дамытып  басқа  адамды  да  білім  нәрімен  сусындандырса,  міне  сол  кезде  нағыз
ынтымақтастық қалыптасып, білім беру жақсы арнаға түсер еді. «Бiлiм мeн ғылымды өз дәpежеciндe
мeңгeргeн  eлдeр  ғaнa  әлемдік  дамудың  алдында  бoлaды»  дeп  eлбacымыз  Н.Назарбаев  айтқандай
алдыңғы қатарлы елдерге қосылу үшін қaзiргi бiлiм бeрy жүйесіне үлкен реформа керек. Сол себепті
қазіргі  таңда  тәжірибе  алу  мақсатында  Еуропаның  ең  алдыңғы  қатарлы   Ұлыбритания  елінің
Кембридж университетінің білім берудегі жинақталған тәжірибесін оқып үйреніп жатырмыз. Біздің
ендігі  алға  қойған  мақсатымыз  жас  ұрпаққа  саналы  салиқалы  білім  беріп,  құнды  біліммен
қаруландырып, бәceкeгe қaбiлeттi тұлғa дaйындaу. Мінекей осындай жолға түсу үшін ең бірінші білім
беруде ынтымaқтacтық aтмocфeрacын қaлыптacтырy керек. 
Мектептегі зерттеу кезінде бірінші сабағымның тaқырыбы: «Кoмпьютeрдiң нeгiзгi құpылғылaрының
мiндeттерi мeн мүмкiндіктeрi». Жаңа материал тақырыбына келу үшін, оны игеруге оқушылардың
қызығушылығын оятуды көздедім. Ең бірінші ұйымдастыру кeзeңiндe oқyшылaрды тoпқa бөлy керек
болды.  Оқушыларға  мoнитoр,  жүйeлiк  блoк,  пepнeтaқтa  суреттерін беріп,  бір  дербес компьютерді
құрастыру арқылы үш топ жасақталды. Үй тапсырмасын сұрау және тұсаукесер барысында сұрақ
жауап әдісін пайдаландым.  Мeрcер мeн Литлтoн (2007) өз eңбeктерiндe диaлoг сaбaқтa oқушылaрдың
қызығyшылығын  aрттыpумeн  қaтaр  oлaрдың  бiлiм  дeңгeйiнiң  өcyiне  үлec  қoсaтындығын  атап
көрсетеді. Мектептегі тәжірибе кезеңінде менің алдымда үлкен жұмыстардың қатарында, оқушыларға
сұрақ қою жәнe oлаpдың жaуаптарынa қaрай әpекет eтy болды. Бастапқыда сұрақ қою әдістеріме
оқушыларым бәрі бірдей қызығушылық танытты деп aйтa aлмaймын, бiрaқ оқушылардың көпшілігі
сұраққа  ойланды,  өз  ойларын  айтты.  Әр  топқа  бір  тақырыптан  берiлдi.  Oсы  тaқыpып  бoйыншa
кітаптан, интернеттен іздеу арқылы тақырыпты оқиды. Өзара ой түйіндеп, постерге салып, қорғады.
Біреуі  компьютерге  тақырыптың  анықтамасын  жазды.  «Eкi  жұлдыз,  бiр  ұсыныc»  aрқылы  топтар
бір−бірін  бағалады.  Oдaн  кeйiн  жұптық  жұмыc  жүргiздiм.  «Oйлaнaйық»  oйыны apқылы  әpiптeрi
aуыcып кеткен cөздердi қaлпынa кeлтiрiп, әp сөздің анықтамасын компьютерге жазды. Қорытындылау
үшін, оқушыларға компьютер құрылғыларының суреттерін таратып бердім. Ең негізгі құрылғылардан
бастап, енгізу және шығару құрылғыларын рет ретімен құрастырды.  Сабақ соңында оқушыларды
«бас  бармақ»  арқылы  және  өздеріне  сабақ  басында  таратылып  берген  бағалау  парағы  арқылы
бағаладым.  Сонымен  бірге  оқушылар  стикерге  өз  рефлексияларын  жазып,  ілді.  Сабақты  талдау
барысында менін қолданған әдісім өте қызықты және  көздеген мақсатыма жеткенімді білдіргендей.
Ал оқушыларға  келетін  болсам олардың  барлығы осындай сабақтар жиі  өтіп  тұрса  екен деп өз
лебіздерін  білдірді.  Бірақ  уақыт  жағын  дұрыс  бағаламау  орын  алды.Бағалау  кезінде  де  аздаған
қиындықтар кездесті.  Бұл оқушылардың сыни ойларын,  өзіндік  пікір  мен талдаудың мағынасына
толық түсінбегендігінің белгісі деп ойлаймын. Сабақтарым сәтті болу үшін менің әліде көп ізденіп,



кейбір тұстарымды дұрыстауым керек деген шешімге келдім. Екінші сабағымда бірінші сабағымда
кездескен қиындықтарды қайталамауға, сәл шапшаңдық танытып жұмыс жасауға ұмтылды. Тoптық,
жұптық, жeкe жұмыcтap жүpгiзiлдi.  Үшiншi сaбaғымның тaқыpыбы: «Пернетақтамен практикалық
жұмыс жүргізу».  Сабақты Блум таксономиясы арқылы жүргіздім.  Кезеңдері  арқылы тапсырмалар
беріліп, ақпараттық – коммуникациялық технологияны пайдалана отырып, тапсырмаларды орындады.
Әр  тапсырманың  соңында  бармақ  арқылы  және  смайликтер  арқылы  бағалау  жүргізілді.  Алдағы
уақытта осы үйренген әдіс – тәсілдерімді кеңінен пайдаланамын деп ойлаймын.     
ХХI ғасырда әлемдiк өркeниет төрiнен oрын aлуы үшiн, Қaзақстaнның жaн-жaқты дaмуының бiрдeн-
бiр жoлы ғылымды әр қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі.  Қазіргі заман талабына сай,
Елбасының халыққа жолдауында әрқашан  білім беру ісіне ең басым бағыттар беріп, баланың сапалы
да саналы білім алуына жағдай туғызып келеді.Дәстүрлі білім берудегі оқушының жалаң, тек қана
түсінік есебінде қалатын білім дағдыларын бүгінгі жаңа технологиялармен жарақтанған өзгерістегі
мұғалімдер түбегейлі жаңартып, баланың алған білімін өмірдегі өзінің өзегіне айналдыруға күш салу
керек. Бұл-уақыттың талабы. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Ол - балаға оқу
қызметінің субъектісі ретінде жүзеге асырылуы орынды. Жаңа тұлға оқушыны дамыту жолдары: өзін-
өзі өзектендіру, өзін-өзі тану, өзін-өзі дамушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған.  Демек,
мектеп  оқушыларының  ғылым,  білімнің  қоғамдық  қажетті  деңгейі  мен  қамтамасыз  ету,  оларды
Отандық,  ұлттық  және  әлемнің  мәдениет  арналарына  сусындату  қажет.  Педагогикалық  дамуды
қамтамасыз ету үшін кәсіпқойлықты түсінудің жаңа тәсілі талап етіледі (Хойл, 1974). Біз оқушыларға
білім беруде бар назарымызды аударатын кездегі таза жеке бастылық және сыныпқа бағытталған тәсіл
емес,  оның  орнына  мүғалім  білім  алушы  қоғамдастықтың  бiр  бөлiгi  бoлып  тaбылaтын,
кәсіпқойлыққа бағытталған мейлінше үжымдық және кешенді тәсіл қажет (Болам, МакМахон, Столл
және т.б., 2005), оның аясында көшбасшы мүғалім бастама жасаған зeрттeyлeр мeн иннoвaциялaрғa
нeгiздeлe oтырып, оның тәжірибесі дамиды (Фрост және Дюран, 2003). Осы идея менің мектептегі
тәжірибем  кезінде  толық  жүзеге  асты деп  айта  аламын.  Міне  осылай  тәжірибе  кезіндегі  барлық
сабақтарымды  өткізгенімнен  кейін  ой  қорыту  мақсатында  рефлексивті   есеп  жазып  барлық
жұмыстарыма, әрекеттеріме  өзіндік талдау жасадым: сабақта мен не істедім, оқушыларым ұсынған
материалды игерді ма, қойған мақсатыма жете алдым ба, не сәтті болды, қай жұмыс түрі сәтсіз болды,
неліктен  екенін  талдадым,  сабақ  жөніндегі  оқушыларымның  да  пікірлерін  таразыладым.
«Адамгершілік мақсаты бар мұғалімдер өздерінің әріптестеріне және aйнaлacындaғылaрғa әceр eтy
үшiн,  көшбacшылық қacиeттерiн сыртқа шығарады.  Олардың көңілінде үнемі дұрыс, тaлaпқa сaй
бiлiм  бeрy  тұрады  (Фрост,  2011)  дегендей   енді  менің  барлық  сабақ  берудегі  ұстаным  мен
шешімдерім, тақырыптық іс-әрекеттерім өзінің басқаша бағытына қарай өзгерді деп айта аламын. Бұл
- жаңа замандағы оқыту мен оқуда біздің бойымызға жетістіктер мен жақсылықтар әкелетін, баланың
бақытына апаратын берік те, бекемді жол. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
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Сабақтың тақырыбы             Қазақ халқының ұлттық киімдері

Сілтеме Жоспар

Жалпы мақсаты 2 Қазақ халқының ұлттық киімдері туралы ақпарат беру.
2 Қазақ халқының ұлттық киімдерінің ерекшелігін үйрету.
2 Сыныпта достасып жұмыс жасауға  тәрбиелеу.



Күтілетін нәтиже 4. Қазақ халқының ұлттық киімдері туралы білетін болады.
5. Қазақ  халқының  ұлттық  киімдерінің  ерекшелігін  ажыратып

үйренетін болады. 
6. Құрдастарымен  ынтымақтасқан  түрде  жұмыс  жасайтын

болады.

Негізгі  идеялар  Қоғамның өркендеуіне байланысты кейбір киімдер мен баскиімдер
жаңа  түр,жаңа  пішінде  болғанымен,олар  ұлттық  нақышын  сақтай
отырып,өзінің  бағасын,әдемілігін  жоғалтпай,әлі  күнге  дейін  халық
арасында кеңінен қолданылып келеді.

Тапсырмалар Топтық жұмыс «Мәтінді талқылау» 
Жұптық жұмыс «Қазақтың ою-өрнектерін қатыстырып ертегі жазу»
Жеке жұмыс «Тест»

Сабақ бойынша мұғалімнің  жазбалары:  (мұғалім және оқушы  немен айналысады)
І. Ұйымдастыру кезеңі(2 минут)
1.Сынып оқушыларына  жағымды ахуал туғызу
2.Сыныпты  топқа  бөлу(Ер  адамның  және  әйел  адамның  киімдерінің  қиындыларын  құрастыру
арқылы екі топқа бөлінеді)
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау. (3 минут)

- Үй тапсырмасын тексеру мақсатында  қар жұмбаз ойыны арқылы жүргізіледі.
- Қазақ халқының киімі мен басқа ұлттардың киімдерінің айырмашылығы неде?
- Иық бұйымдарының түрлері қандай?
- Қазақтың ұлттық дәстүрін не арқылы көрсетеді?

Бүгінгі жаңа  сабағымыздың тақырыбы: «Қазақ халқының ұлттық киімдері»
    ІІІ. Топтық жұмыс. «Мәтінді талқылау» (10 минут)
Мәтінді  өзара  талқылап,берілген  тақырып  қазақтың  қыздары  мен  аналарының  ұлттық  бас
киімдерінің суретін салу. Топ болып бірігіп, тапсырманы орындайды.
Топтық жұмысты қорғауға ( 5 минут)
Топта 5  рөлді анықтайды: көшбасшы, баяндамашы, хатшы, уақыт сақшысы және бақылаушы. Әр
оқушы өзіне жүктелген рөлдің міндеттерін атқарады. Бақылаушыға бақылау парағы беріледі.
Топты өзара формативті бағалау дайын үлгі арқылы жүзеге асады.

Бақылаушы парағы
    Аты-жөні:
Критерийлер Көшбасшы Хатшы Баяндамашы Уақыт сақшысы
Топ  жұмысына
белсене араласуы
Құнды идея айтуы

Топ  ережесін
сақтауы
Өз  жұмыстарын
дұрыс орындауы

IV.Жұптық жұмыс.  Қазақтың ою-өрнектерін қатыстырып, ертегі құрастыру.
       Әр жұпқа бірлесіп отырып, критерий бойынша ертегі кейіпкерлерінің іс-әрекеттерін ою-өрнек
арқылы бейнелеп, ертегі құрастыру тапсырылады.(10 минут)
Жұптарды өзара критерий дискриптор арқылы бағаланады.   

                 Критерий            Дискриптор



1.Ертегіге ертегі кейіпкерлерін қосып жазу 2б-
1б-
0б-

2.Ою-өрнектерді қатыстыра отырып мәтін құру. 2б-
1б-
0б-

3.Ойдың жүйелі, сауатты байланысуы. 2б-
1б-
0б-

V. Жеке жұмыс «Кеңейтілген тапсырмалар»(10 минут)

VI.Кері байланыс.
        Өзін-өзі бағалау парағын толтыру.
        Білім ағашын бояу. (5 минут)

Кейінгі тапсырмалар Қазақтың ұлттық киімінің қазіргі  заманға сай үлгісінің эскизін
салу.

Кейінгі оқу Киім көркемдеу бөлімімен танысып келу.
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Саменова Айгерим Дарханбековна
№129 Ә.Жәмішев атындағы орта мектеп

Химия-биология пән мұғалімі

«Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу» 
    
Қазіргі  кезде білім беру үрдісінде қайта құру,  яғни жаңа технологияландыру,  жаңаша оқытуға көшіп
жатыр. Мұның өзі оқушыларға нәтижелі, сапалы білім беру қажеттілігінен жасалып, ұсынылып жатқан
дүние.
Барлық мұғалімдер балаларға білім беруде барынша жоғары жетістіктерге  қол жеткізу үшін қолайлы
орта жасауға тырысады. Әртүрлі теориялар мен стратегиялар балаларды  оқытудың мазмұнын анықтау
үшін   тиісті  бағдарлама  шеңберінде  қолданылады.  Тәжірибеге  жасалған  талдау  оқушылардың
қажеттіліктерін  қанағаттандыруда   мектеп  бүкіл  оқушылар  үшін   мектеп  стандартын  күрделендіре
отырып,  бастауыш  буын  деңгейінде   «жалпымектептік  саясаты» және  орта  буын  деңгейінде
«кеңейтілген» мектеп тәсілін құрған жағдайда анағұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізе алатынын
көрсетті. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес «оқыту және оқу модулін» алдым.
Менің өзім сабақ беретін 8 «Б» сыныбы химия пәнінен «кеңейтілген» сынып.Осы сыныпта  10 ұл бала,
11 қыз бала оқиды.
    Талантты немесе  қабілетті  үнемі  айқындай отырып бастауыш мектептердің  мұғалімдері  өздерін
«дарынды бақылаушылар» ретінде көрсетуге тиіс 
   Кез келген орта мектептің оқушысы бір нақты пән бойынша айырықша дарындылық көрсетіп, басқа
пәндер бойынша көзге түспеуі мүмкін. Арнайы пәндер бойынша бірқатар ерекше қабілеттер дамыған
болуы да мүмкін.
Есте сақтау мен білімді баланың есте сақтау қабілеттері өте жоғары себебі ақпаратты біліп қана қоймай,
оны  пайдалана  алтынын   өз  тәжірибемде  оқушыларға  химиялық  реакция  типтерін  анықтап  есепті
шығарту кезінде пайдаландым.
Сабақ процесінде өзінің оқуын реттей алуы оттектің табиғатта таралуын ғаламтор арқылы өз білімін
жетілдіруде  оқыту  үдерісінің  қалай  жүретіндігін  басқалардан  гөрі  жақсы  түсініп  мәселені  шешуде
ақпаратты оқулық және АКТ арқылы толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтап, мәніне тез жетуді
көздеді.
Басқаларға қарағанда оның ойлау қабілеті жақсы ұйымдастырылған, кез келген проблемаларды шешуде
балама шешімдерді көріп, тез  қабылдайды, икемділік дағдысы қалыптасады.
«Адамның ілгерілеу талабы неғұрлым биік болса, соғұрлым оның қабілеті, таланты тез, өмірлі болып
дамиды» -деп Н.Г.Чернышевский жазғандай оқушылардың интеллектуалды қабілеттерінің әртүрлілігіне
қарай,  яғни  лингвистикалық,  логикалық-математикалық,  визуалды-кеңістіктік,  моторлы-қозғалыс,
музыкалық, тұлғааралық, тұлғаішілік  болуына орай оқушылардың жас ерекшеліктерін, соның ішінде,
әсіресе физиологиялық ерекшеліктеріне назар аудара отырып, оларда білімнің қалыптасуы көрініс табуы
үшін тапсырмаларды ыңғайлы қылып жоспарлауымыз дұрыс нәрсе.
Танымдық тапсырма
 Өзін-өзі реттеуге және тәуелсіз оқытуға ықпал ететін жақсы тәжірибенің негізін қалайтын принцип бұл
танымдық тапсырманың болуы.Выготскийдің  оқыту моделін  қарастырғанда  бала  өзінің  перспективті
даму  аймағында  жұмыс  істеген  және  тапсырманы  өзі  орындай  алмаған  жағдайда  ғана  ересектердің



көмегіне жүгінген кезде барынша тиімді оқытудың орын алатыны дәлелденген. Балалар өз ойындарында
өзіне өздігінен тапсырма береді және таңдау жасай отырып, ересектер қолайлы деп санайтыннан гөрі
барынша қызық болып табылатын тапсырманы жиі таңдай алады.Балаларға қол жетімді тапсырманы
ұсыну  және  осылайша  олардың  оны  орындай  алатынын  қолдау  балалардың  оқуға  және  қызықты
тапсырмаларды өздігінен таңдай білу қабілетіне оң қарым-қатынасты қалыптастырудың ең тиімді тәсілі
болып табылады .
Англияда кейбір мұғалімдер оқушыларға бұрын алынған білімдеріне негізделген тапсырмалар бермейді.
Олар  енді  әртүрлі  күрделі  деңгейдегі  бірқатар  тапсырма  ұсынады  және  оқушыларға  тапсырманы
таңдауға мүмкіндік береді.
Жас ерекшеліктеріне байланысты оқудың жекелеген теориялары бар. 
Олар: Оқудың бихевиористикалық тәсілдері ортамен өзара байланыстағы мінез-құлықты зерделеу үшін
эксперименттік  рәсімдерді  пайдалануды  қарастырдым.Оқудағы  әлеуметтік-жағдаяттық  тәсіл  көбінесе
адамның мінез-құлқы бақылау, модельдер құру арқылы зерделенеді:басқаларды бақылай отырып, жаңа
мінез-құлық қалай қалыптасатынын түсінуге болады және кейін бұл кодталған ақпарат іс-әрекет жасауға
басшылыққа  алдым.  Сабақ  барысында  постер  қорғау  кезінде  мен  неге  сызам  немесе  жазам  деген?
Сұрақтармен мінез-құлықтарын байқатып қалып жатты.
Жады (жадының қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) болып бөлінеді.Тулвинг ұзақ мерзімді жады үш
айқын компоненттен:рәсімдік, эпизодтық және семантикалық жадыдан тұрады деп есептеген.Осы үш
түр  қайта  жаңғыртудың  түрлі  тәсілдеріне  байланысты  және  әртүрлі  білімді  сақтай  отырып  мен  өз
тәжірибемде деңгейлік тапсырмаларды бере отырып, ұзақ мерзімді жадыға бейімдедім.
Балалардың  тіл  үйренуі  –  күрделі  үдеріс,  оған  сүйенсек  бала  үйренетін  әр  сөзді  және  сөздің  әр
фрагментін бастапқыда еліктеп қайталайды және ересектердің жымыюы сияқты құптауы ықпал етіп
жаттайды. Өз сабағымда өрбігені постер қорғау кезеңінде сөз саптаулары мен өз ойларын жеткізуі менің
ойымнан  шықты. 
Валлах зияткерлік қабілет пен шығармашылық бір-біріне тәуелсіз және шығармашылығы жоғары балада
жоғары зияткерлік қабілеті болуы да, болмауы да мүмкін деп есептегеніндей «Озон,озонның табиғатта
таралуы мен қасиеттері» тақырыбындағы үшінші сабағымды өткенде оқушыларға эссе жазуға тапсырма
берілген болатын, сол тапсырманы орындауда Қ.Л.А оқушылардың шығармашылық жұмыстары басқа
топ тындаушыларына ұнады.
Тренинг сабақтарымның және ілгері бағытталған тізбектелген сабақтарымды өткізу барысында  сынып
оқушыларында көптеген алға ілгерушіліктің жүргенін байқадым. Тізбектелген сабақтарымыз басталмас
бұрын оқушылардан олардың зият түрлерін анықтау үшін сауалнама алдым. Кейбір оқушылар оларға
көп түсінік айтқан ұнайтындығын көрсетсе, кейбіреулері жеке тапсырмалар орындаған ұнайтындығын,
ал  кейбіреулері  сурет  салған  ұнайтындығын  айтқан.  Сондықтан  да  жұмыс  парақтарымдағы
тапсырмаларымда  осы  сұраныстарды  ескеруге  тырыстым.  Осыған  орай  деңгейлеп  оқыту  әдісін
қолдандым.  Деңгейлік   саралау оқушылардың бір  сыныпта,  бір бағдарлама және  бір  оқулықпен оқу
материалын  түрлі  деңгейде  меңгеруі  болып  табылады.  Мұнда  нашар  оқитын  оқушы  мен  дарынды
баламен де жұмыс та көрінісін табады. Осылайша деңгейлеп оқыту, деңгейленген  тапсырмаларды беру
арқылы   оқушының  танымдық  қабілеті  анықталып,  әрбір  оқушының  интеллектуалдық  даралығын
анықтап,  ары  қарай  оны  дамыту  барысында  жұмыс  жасауға  оңтайлы   жағдай  туғызылады.  Әрбір
сабағымда  жұмыс  парақтарын  пайдалану  арқылы   сынып  оқушыларының  өзіндік  ерекшеліктері
тапсырмаларды мүмкіндігінше орындау барысында  көрінді.  Бұл әдіс арқылы оқушылардың сабаққа,
білімге деген қызығушылығының артуы, ой жүйесінің дамуы, сапалы білім алу сияқты жетістіктерге
жетуге болады.
Алғашқы  сабақтарымда  сыныптың  белсенді  оқушылары  әдетінше   лидерлер  атанып,  барынша  өз
қабілеттерін көрсетуге тырысып, постерлерін қорғауға шығып, атсалысып жүрді. Ал көлеңкеде отыруға
бейімделген,  үндемей  құтылып  жүретін  оқушылар  көрінбей  қалатындығын  байқадым.  Мүмкін  бұл
қателік  болар бірақ  бір  сабағымда сыныптың белсенді,  үздік  деген оқушыларын топтық жұмыстағы
динамикасын, доминанттығын минималды деңгейге жеткізуге тырысып, оларды бақылаушылар ретінде
белсенді емес бір топқа жинақтадым.



Бұл  әдістің  тиімділігі:  біріншіден   -  сынып  оқушылары  жаппай  жұмыс  жасайды,  екіншіден  –  бос
отырған  оқушы  болмайды,  үшіншіден  –  сыныпты  ұйымшылдыққа,  бір-біріне  қайырымдылыққа
тәрбиелейді,  төртіншіден  –  деңгейлік  тапсырмаларды  орындауға  үйренеді,  бесіншіден  –
М.Чиксентмихайдың ағынына түсуге көмектеседі.
     «Алдымен қажеттіні,  сосын пайдалыны, сонан соң қызықтыны оқу керек» деп мына даналықта
жазылғандай  алдымен  оқушыға   -  ол  үшін  қажетті  стандартты меңгертіп,  сосын  егер  меңгере  алса
қиындау – пайдалыны беріп, ал егер одан да талапты, дарынды  болса, онда ары қарай қызықтыны да
меңгертуге болады деп ойлаймын.
    Шынына келе, тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлау барысында балалардың жоғарыда аталған
ерекшеліктерін ескере келе тапсырмаларды жоспарлап,  құру қиынға соқты. «Қалайша әрбір баланың
ерекшелігі ескерусіз қалмайды екен?» - деген үлкен сауалды өзіме қорқа-қорқа қойдым.
     «Әркім  өзі  талпынбақ,  басына  бітер  бағы  үшін»,-деп  Ақтамберді  жыраудың  даналығында
айтылғандай, әр бала өзіне ыңғайлы жұмыстар кезінде  талпынып, қуана-қуана  М.Чиксентмихайдың
«өзіндік мақсат» деп атайтын   төмен машықтар мен жоғарғы талап кезіндегі мазасыздықты және де
жоғары машық пен төменгі талап кезіндегі зерігуді болдырмай, ағынға түсуіне ықпал келтіруім керек
болды.
Оқушылардың жас ерекшеліктерін негізге ала отырып төмендегідей тапсырмалар дайындадым
-Оқу  арқылы  қабылдайтын  оқушыларға  берілген  мәтін  бойынша  жұмыстар,  яғни  «жәрмеңке»,
«құрдастар» әдістері арқылы мәтінді оқып, меңгеруді;
-Жазу арқылы меңгеретін балаларға жұмыс парақтарында берілген ББҮ кестесін толтыру,  эссе жазу,
деңгейлік тапсырмаларды орындауды;
-сөйлеу, тыңдау арқылы жақсырақ қабылдайтын оқушыларға «үш қадамды сұхбат», «ыстық орындық»
әдістерімен өз ойын еркін жеткізуді;
Және де оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамытуға «Кеше.Бүгін.Ертең», «Алғашқы үш қадам»
тақырыбында постер қорғауды жоспарладым.
Осы тапсырмаларды орындау барысында бала бір жағынан мәтінді игеру деңгейін көрсетсе, бір жағынан
сыни тұрғыдан ойлауына тура келді. Балалар өз ойларын тек ойлап қана қоймай, қағаз бетіне жүйелеп
түсіріп отырды.
      Ауа туралы «Кеше.Бүгін.Ертең» тақырыбында постер қорғауда оқушылардың қиялдау, сыни ойлау
дағдылары көрінді. Әр топтың постері әр түрлі шықты. Бір топ нақты дәлелдеме мен жинақты мағлұмат
берсе, бірі арман-тілектерге, әдемі бейнелеуге көп мән берген. Бір топтың суреті көз тартарлық болса,
екіншісі қарапайым суретті жан-жақты баяндап берді. Бұдан топтағы оқушылардың жас ерекшеліктерін
анықтауға тағы бір мүмкіндік алдым.  Ең бастысы барлық топ мәселеден шығу жолдарын қарастыра
алған.
 Сөйлеу, айту арқылы(вербальды) балалардың ерекшеліктеріне қарай  оқушыларға еркін өз ойын ашық
айтуға арналған ашық сұрақтар қою арқылы мазмұнды меңгеруіне ықпал тигізіп отырдым.
Басқа  үлгі,  айтарлықтай  кеңінен  таралған  және  қарапайым  -  бұл  «ВАК».  Ол  оқытудың  үш  стилін
белгілейді:  визуалды,  аудиалды  және  кинестетикалық.   Визуал-оқушылар  мағыналық  карта,
диаграммаларды,  дескриптивті  тілді  пайдаланады,  блок-сызбаларды,  түстерді  пайдаланады.  Аудиал-
оқушылар /есту арқылы қабылдайтын оқушылар/ басқаларға қарағанда көбінесе талқылауды, ауызша
түсіндірмелерді  есту  арқылы  қабылдауды,  күлкілі  оқиғалар  мен  әзіл-оспақты  пайдалануды  ұнатады.
Кинестетик-оқушылар үлгілер/объектілерді пайдаланып, сабақ уақытында қозғалыс-қимылдарды жасай
отырып, топ қатысушылары ретінде үнемі практикалық сабақтарды жақсы көреді. Әрбір адам аталған
санаттан тыс әрекет ете алатыны белгілі, бірақ бәрімізде белгілі бір артық көретін ерекшеліктеріміз бар.
Мұғалімнің шеберлігі  оқушылардың әр типтерін тануда және олардың бабын қалай таба білуде.  Сіз
оқушылардың ерекшеліктерін зерртеудің сұрақ-жауап парағын пайдаланып оқушылардың типін анықтай
аласыз, ол үшін оқушыларды параққа белгілеуді өтінесіз, мәселен, олар нені артық көреді?:
жекелеп/жұппен/топпен жұмыс істеуді;
тыныш, жайлы жерде жұмыс істеуді;
дәл нені істеу керек екенін көрсетуді;
әрекет ету мен нәтижелерде таңдау жасауды;
мұғалім ақпарат беретін сияқты тыңдауды;
визуалдық /көзбен шолу/ құралдарын, мазмұндық диаграмманы пайдалануды;
өзі үшін пайдалы нәрсені үйренуді (қалай?);
проблемаларды шешуді;
мекеме тәртібіне бағыну/мүлтіксіз орындауды;
оқыту/тәуекел етудің жаңа тәсілдерін байқап көруды;
шешім қабылдауды;
өзінің меншікті мақсаттарын қоюды;
өзін-өзін бағалауды /басқа оқушылардың бағасын.
    Исаак Ньютон өлерінде былай депті: «Мен Ұлы Мұхиттың жағалауынан бір ғана кішкентай тас тауып
алған балаға ұқсаймын, таптым да қуандым...Ал ол Мұхиттың жағалауы мен түпсіз тереңінде ол секілді



тастар қаншама».Мен таза сондай күйде жүрген сияқтымын.Осы сындарлы оқыту теориясының негізгі
идеяларын іске асырамын-ау, қалайша іске асырсам екен деген сан қырлы сауалдарға жауап іздеу кезінде
тапқан кішкене асыл тасым су түбіндегі асыл тастармен салыстырғанда мардымсыз болып қалғандай.Әлі
ашылмаған талай сырлар бар екен.
     Осы модульді ерекше назарға алған кезімде байқағаным; мен үшін көптеген қиыншылықтар да,
тиімді, сәтті жерлерім де және де болашаққа ұсыныстарым да баршылық екендігі.Осы «Оқушылардың
жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу» модулін төрт сабығымда қолданған кезде, қиыншылық пен
сәттіліктер қатар жүрді. Мен үшін әр түрлі жастағы оқушыларда байқалатын метасана деңгейі мен  жас
шамасына  бейімделген  сындарлы  диалогті  ынталандыру  стратегиясын  балалардың  мүмкіндігіне  сай
беру қиын болды.Менің тарапымнан оқушылардың зейін, сөз сөйлеу дағдылары, ойлау, негіздеу және
шығармашылық  зияткерлік  қабілеттерін  дамытуға  ықпал  жасау,  оқушылардың  тарапынан  берілген
тапсырмаға  жасына  қарай  жауапкершілікпен  қарауы,  орындауға  тырысуы.  Оқушылардың  жас
ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу модулінің тізбектелген сабақтарым аясында сәтті көрініп, оң
нәтиже  берген  жерлері:  біріншіден   -  сынып оқушылары жаппай  жұмыс  жасайды,  екіншіден  –  бос
отырған  оқушы  болмайды,  үшіншіден  –  сыныпты  ұйымшылдыққа,  бір-біріне  қайырымдылыққа
тәрбиелейді, төртіншіден – тапсырмалар оқушылардың жеке жас ерекшеліктеріне сәйкес дайындалады,
жүйеленеді, бесіншіден – оқушыда мазасыздық, зерігу секілді ынғайыссыз кері әсерлерге ұшырамай, өз
шамасында жұмыс атқаруына жағдай жасалады, тапсырмалар сан түрлі сипатқа ие болады және т.б.сәтті
шықты.
Сабақ соңында іс-әрекеттен кейінгі сауалнама жүргіздім.

Р/с Сауалдар Жауап  берген
оқушы саны
Ешқашан Кейде

1 Маған сабақ ұнады

2 Мен өзімді сенімді сезінемін 5

3 Кеңес алған пайдалы болды 5

4 Жаңа нәрсеге үйрендім 4

Сауалнама нәтижесінде бұл модуьді қолдана өткізілген барлық сабақ барлық оқушы әрдайым ұнағанын
байқап қуанышқа бөлендім.Осы сабақтар барысында оқушылар бойында өздеріне деген сенімділіктің
пайда болғанын көрдім.Оқушыларға кеңес беру арқылы алға қарай жетелеуге болатынын ұқтым. Сал де
болса оқушылардың тың,  жаңа нәрселердің үйренгенін сездім.  Оқушылардағы өзгерістерге толықтай
толталып өтейін:
Оқушылардың зейіні тұрақтала бастады.
Өзара әлеуметтік әрекеттестікте оқу арқылы бір- бірімен қарым -қатынас жасауға, тыңдауға, талдауға,
саралауға, баяндауға машықтанды
Сөз бен сөзді байланыстырып айтуға  дағдыланды.Сөздік қорлары кеңейді
Есте сақтау қабілеттері жақсара бастады.
Өзімдегі өзгерістер:
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырдым.
Сабақ жоспарымның құрылымы өзгерді.
Сабақтан жақсы көңіл-күймен шығатын болдым;
Кәсіби  білімімді жетілдіріп, өсу жолындамын.
Алға ілгерілеу бар.
Сыни ойлауға жаттықтым.
     Сабақ барысында шектеу болған факторларда жоқ емес.Мектептегі тәжірибе кезеңінде уақыт аздау
болды.Ақпараттық  -  коммуникациялық  құралдар  жетіспеді.  Алдыңғы  курстағы  әріптестерім
информатика пәнінің мұғалімі  А және  физика  –  информатика  пәнінің  мұғалімі   Т пікірлесе отырып
көптеген жұмыстар жасадым.
     Болашақта оқушылардың танымдық, физиологиялық, психологиялық ерекшеліктерін біліп, сабақ
үдерісінде  ескере  отырып  оқушылардың  белсенділіктерін  арттыру.  Сонымен  қатар  «Сыни  тұрғыдан
ойлауға үйрету» модулін тиімді қолдана отырып,  өзімнің де көптеген қызықты идеяларымды жүзеге
асырғым келеді.
   Бағдарламадағы барлық әдіс-тәсілдер оқыту барысында оқушыларға көп көмегін тигізері анық, бірақ
уақыттың аздығынан біз бұл әдіс-тәсілдердің барлығын пайдалана алдық деп айта алмаймыз.
    Қазақстанның білім беру мазмұны сөзсіз жаңа сатыға көтеріліп, алға қадам бастап келеді. Біліктілік
пен  шеберлігімізді  ұштастырып,  жас  ұрпақты  әлемді  мойындататын  рухани  биікке  ұмтылдыру
бағытындағы жұмыстарға қатысқандығымызға тек қана қуанамыз.
Бағдарлама мен бастама барысында тұрған барлық білім жанашырларына алғысымыз мол.



Абдрашева Ләззат Сағатбекқызы
Сырдария ауданы Тереңөзек кенті №36 Ә.Тәжібаев атындағы 

мектеп-лицейінің химия пәнінің мұғалімі                   

                                             Сыни  тұрғыда ойлау 

Еліміздегі білім жүйесінің  алдында  тұрған  басты  мәселе - халқымыздың  тәлімді  тәрбиесі  мен
әлемдік  озық  тәжірибеге  негізделген  тұлғаның  жеке  дамуын  көздейтін  нәтижеге  бағытталған
әлемдік  білім  кеңістігіне  шығу  болып  отыр.  Осыған  орай  қарқынды  дамып  келе  жатқан  ортада
өмір  сүруге  қабілетті  өзін - өзі  дамытуға,  өз  ойын  еркін  айта  білуге,  өз  қалауы  мен  қоғам
талабына  сай  өзін  көрсетуге  бейім  жоғары  білімді  шығармашыл  тұлғаны  қалыптастыру  бүгінгі
күннің  талабы.  Олай  болса,  оқыту  мен  тәрбиелеу  ісіндегі  озық  тәжірибелі  технология  негізінде
оқушыларға  білімді  дайын  күйінде  бере  салмай,  алған  білімді  өмірлік  қажеттіліктеріне  сай
пайдаға  асыра  білуге  үйрету  жолдарын  меңгертуде  ұстаздық  шеберлікті  талап  етеді.
Сын   тұрғысынан  ойлау   стратегиялары   оқушылардың   қызығушылығын   арттырады,   білім
сапалары   көтеріледі,   шығармашылықпен   жұмыс   жасауға,   ойлауға,   талдау   жасап,   өз
көзқарастарын  қалыптастыруға  үйретеді.
    - Сабаққа  белсенділігі  жоғары,  өздігінен  жұмыс  жасауға  дағдылана  алады.
   -  Оқушы  мен  мұғалім,  оқушы  мен  оқушы  бірлестігі  демократиялық  сипат  алады.
     -Оқушы  ойын  еркін  жеткізеді,  өзіне  деген  сенім  артады
    - Жаңаны  тез  игеріп   дұрыс  түсінеді,  салыстыра  отырып  қорытындылайды,  болжам  жасайды.
     Сыни  тұрғысынан ойлау  дегеніміз  не?
     Ойлау, оқу, жазу, сөйлеу,  тыңдау  сияқты  әрекет.  Ол  белсенді,  тұжырымдалған,  күрделі,  шын
ойды  айтатын  құбылыс. Сыншыл  ойлауды  мазмұннан  тыс  уйретуге  болмайды. Сыни  тұрғысынан
ойлау  оқушы  тәжірибесінің  белгілі  бір  мазмұны,  күтілген  нәтижесі,  күнделікті  тұрмыс  тіршілігі
негізіне  қатысты  қаралса,  онда  ол  аса  ұтымды  түрде  үйретіледі.
     Сыни  тұрғысынан  ойлауды  үйрету  оңай  іс  емес  және  ол  бір  деңгейде  үйретіліп  ұмытылып
қалатын  іс  емес. Сыни  тұрғысынан  ойлауды  үйрететін  нақты  қадамдар  да жоқ. Бірақ  сыни
тұрғысынан  ойлауды  қолдайтын  сыныпта  жасалынатын  бірнеше  қолайлы  жағдайлар  мен  оқушы
түсінігі   бар.   Сыни  тұрғысынан  ойлауды  ынталандыратын  мүмкіндікті  туғызатын іс шаралар
төмендегілер;
   -Сыни тұрғысынан  ойлауды  тудыру  үшін  уақыт  беру  керек,  қолайлы  мумкіндік  жасау  керек.
   -Оқушыларға  ойланып  толғануға  рұқсат  берілу  керек.
  -Әр түрлі идеялар мен пікірлерді  қабыл  алыңыз
  -Сабақтағы оқушылардың  екпінді  ісін  қолдаңыз.
  -Әрбір   оқушының  жасаған  сынына және   оның  сын  көзімен  қарау  қабілеттілігіне  сенім
білдіріңіз.
  -Сыни  тұрғысынан  ойлауды  бағалаңыз.
   Жоба үш  фазадан  тұрады.
   Жобаның  үш   фазасы  өздерінің   қызметтеріне   байланысты аталды:  қызығушылықты   ояту,
мағынаны  тану  және  ой  толғаныс.  Бұл  құрылым  жұмыстың  нұсқау  бағыты  ретінде  қызмет
атқарып,  басқа  оқыту  әдістеріне  түсінік  пен  толықтырулар  беру  үшін  бағдарламаның  басында
көрсетіледі.  Үйрену  процесі  фазаларының  қысқаша  суреттемесі  құрылымның  мағынасы  мен
оның  үйрету  процесіне  деген  ықпалын  білдіре  алады. Алғашқы фаза,  қызығушылықты  ояту
оқушылардың  бұрынғы  білімдері  мен  сезімдеріне  немесе  әсерлеріне  еніп,  жаңа  білімге  мазмұн
қалап,   болашақта   зерттеу   жүргізуге   күш   алуларына   және  топтық   түсініктерді
қалыптастыруларына  көмектеседі.  Осы  алғашқы  фазада  оқушылар  бірінші  рет  болашаққа көз
жүгіртіп,  ұғынып, жаңадан  таныстырылған  тақырыптарға  зерттеу  жүргізу  үшін  өз  алдарына
мақсат  қояды.  Қызығушылықты  ояту-  оқушылар  үшін  сабаққа  қатысудағы  алғашқы  қадам
болып  табылады.  Олар  өз  еркімен  саналы  түрде  алға  жылжитындықтарын  немесе  үйреілетін
тақырыпқа  ентіндіктеріне  шешім  қабылдайды.  Сонымен  қатар  оқушылардың  жаңа  идея  мен
мәліметтерді  үйренуге  және  оны  өзіндегі  білім  негізімен  ұштастыруда  іштей  немесе  сырттай
белсенді  болатын-  болмайтындықтарын  шешуі де  алғашқы  фазада  іске  асады.
     10 сыныпта «Иондық  байланыс» тақырыбын  өткенде  оқушылар  тақырып  туралы  хабардар
болғандықтан,  оқулықтын  беті  көрсетіліп,  электрондық  оқулық  пайдаланып,  иондық  байланыс
жөнінде  ақпарат  жинау  тапсырылды. Оқушылар  ақпаратты  (жеке,   жұпта,   топта)  талқылап,
сынып  оқушыларына  жариялайды.  Кестені  толтыру  арқылы  ионды  және  ковалентті  байланысты



қосылыстардың  қасиеттерін  салыстырды.  Сабақ  қарама  қарсы  зарядталған  иондардың  бір біріне
тартылуына  арналған  ойынмен  жалғасты.
Мысалы: Na+  +  Cl- = NaCl ,бұлай  өтілген  сабақ  оқушылардың  ойында  жақсы  сақталады.
        11 сыныпта  «Альдегидтер»  тақырыбын  өткенде,  оқушыларға  тақырыпты  айтпай ақ,  жаңа
тақырып  пен  өткен  тақырыпты  былай  байланыстырдым. Зерттханалық жұмыс  жасату  арқылы.
Этил  спиртіне қыздырылған  мыс  сымды  батырады.  Оқушыларға  тәжірибе  барысында  сезілген
иіске  назар  аудару  ескертіледі. Сонда  мыс  сымды спиртшамда  қыздырғанда  сыртын  қара  қоңыр
мыс (II) оксиді  қаптайды,  ал  спиртке  
   батырғанда  қайта жылтырайды,   осылай  бірнеше  рет  қайталағаннан  кейін  спирттің  иісі
жойылып   мулде  басқа  иісті  зат  түзіледі.  Яғни  химиялық  реакция  жүргенін  көреді.  Осы  кезде
оқушыларға  сұрақтар  қоямын.  Ары  қарай  өздеріне  реакция  теңдеуін  жазғызамын. Спиртті
алкоголь  дейді,  яғни  мына  теңдеуде  алкоголь  дегидрленеді.  «Алкоголь  дегидрленді»  сөзінің
бастапқы  буындарынан   «Альдегид»   сөзі   шығады,   яғни   бүгінгі   өтетін   тақырыбымыз
«Альдегидтер» деп  тақырып  жазамыз.  Содан  кейін бір  оқушыға  қаныққан  көмірсутектердің
гомологының формуласын,  екінші  оқушыға  қаныққан  көмірсутектердің  бос  радикалдарының
формуласын,  үшінші оқушыға  бір  атомды  қаныққан  спирттің  формуласын  жазу  тапсырылады.
Осындай  жұмыс  істеу  арқылы  өткен  тақырыптар  бойынша  білімін  бекітеді,  жаңа  тақырыппен
тікелей  байланысты  екеніне  көз  жеткізеді.    
    Мұғалімнің  басты  міндеттерінің  бірі  -  әрбір  оқушының  өз  мүмкіндігін,  қабілетін  және
икемділігін   таныта   білуіне   жағдай  жасау.   Осы  міндетті   орындау   үшін   өзіме   мынандай
сұрақтарды  белгіледім.
   а) Оқушылар  өз бетінше  білімін  қалай  тереңдете  алады?
   б) Білімді  өмірмен  байланыстыру  дағдысын дамыту  жолдары  қандай?
   Алдыма  қойған  сұрақтарды  шешу  үшін  PWCT  жобасы  философиялық   рөлі  зор  болды;
топпен  жұмыс  істеу  түрін  таңдап  алдым.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№37 орта мектеп   Пәні: физика

Сыныбы: 10   Пән мұғалімі: Мамрайемова Л

Сабақтың тақырыбы: Тұрақты ток  тарауын қайталау

Жалпы мақсаттар Тұрақты электр тогы тарауын қайталау арқылы оқушылардың білімдерін 
жүйелеу. Негізгі физикалық шамаларды қайталай отырып, ток заңдарын, 
өткізгіштерді қосу ретін еске түсіру, есептер шығара білуге дағдыландыру. 
Оқушылардың тарау бойынша танымдық қызығушылығын арттыру.  Оқу 
материалының ең негізгісін таңдап алуға дағдыланады. Жеке тұлғалық 
интеллектуалдық дамуы қалыптасады, оқушылар жеке, жұппен, топпен 
жұмыс істейді. Ой қорыту, салыстыру, талдау дағдылары дамиды және өзін, 
өзара бағалау жүргізеді.

Күтілетін нәтиже Тұрақты токтың I, U, R физикалық шамаларға тәуелділігін түсіну. R – 
кедергінің, Q – жылу мөлшерінің  есептеу формуласын қорытып шығару.
Есептер шығаруға тізбек бөлігі үшін, толық тізбек үшін Ом заңдарының 
формуласын қолданып, есептер шығару.
Өз бетімен жұмыс жасауға мүмкіндік 
Өз пікірін дәлелдейді
Өзін және өзгені бағалайды 

Негізгі идеясы Оқушылардың сабақты өз беттерімен меңгеруі, өзін және өзгені бағалауды 
үйрену.

Ресурстар Физика 10 сынып оқулығы, есептер жинағы, дидактикалық материал, 
оқушылардың постерлері. 

Жабдықталуы Постер, маркер, үлестірмелі материал, бағалау.

Сабақтың барысы
Сабақты 
өткізу 
кезеңдері

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті



Сәлемдесу 1 мин Оқушылармен амандасады, 
сабақтың тақырыбы мен 
мақсатын хабарлайды. 

Топқа бөлу 2 мин (I,U,R) физикалық шамаларды 
карточкаға жасырып, 
оқушылардың таңдап алуы 
арқылы топқа бөлеміз. 

I – ток күші тобы
U – кернеу тобы
R – кедергі тобы  

Ой 
шақырту
Фронталд
ы сұрақ-
жауап

4 мин Фронтальды тексеру. Өткен 
тақырыптар бойынша сұрақтарға 
жауап алу. Сұрақтар:
Электр тогының пайда болуының 

неше шарты бар? Оларды ата.
Ж.3

Электрлік кедергі өткізгіштің 
ұзындығына, көлденең 
қимасының ауданына 
және ...... байланысты. 
Ж.Меншікті кедергі

Қай жағдайда қысқа тұйықталу 
болады? Ж.Тізбектегі 
сыртқы кедергі аз болса

Электр тогы дегеніміз не? 
Электр тогының жылулық 

қасиетін заң жүзінде 
тұжырымдаған ғалымдар    
Ж.Джоуль-Ленц 

Электр тогын өткізбейтіндер 
қалай аталады? 
Ж.Диэлектриктер

Амперметр тізбекке қалай 
жалғанады? 

      Ж.Тізбектей
Өткізгіштің ұзындығын 

арттырғанда оның кедергіге 
әсері қандай? Ж.Артады 

Электр кернеуін өлшейтін прибор.
Ж.Вольтметр 

 Электр тізбегін тізбектей 
жалғауда ток күшінің 
өзгерісін. 
Ж.Өзгермейді,тұрақты 

Қуат дегеніміз жұмыстың ..... 
қатынасына тең. Ж.Уақытқа

Вольтметр тізбекке қалай 
жалғанады? Ж.Параллель 

Қуатты өлшейтін прибор. 
Ж.Ваттметр

Оқушылар берілген сұрақтарға 
жауап береді.

Мағынаны 
тану
«Физикал
ық 
эстафета
»

Экспериме
нттік 

Оқу-1 
мин
Топта 
талқыла
у-3 мин

Топта 
талқыла
у-5мин, 

Мұғалім оқушыларға  
жасырылған формулалар береді.

Мұғалім оқушыларға деңгейлік 
тапсырмалар есептер береді.  

Оқушылар берілген тапсырманы 
жеке оқиды, топта талқылайды. 

Есептер шығару барысында 
тақтамен жұмыс жүргізеді. 



есептер 
шығару
«Физикал
ық 
домино»

тақтам
ен 
жұмыс-
10 мин

Топтық 
жұмыс

Постерм
ен 
жұмыс- 
5 мин
Қорғау-
әр топқа
4 мин

Мұғалім постермен кроссворд 
шешеуге тапсырма береді. 

Постер жасайды, қорғайды.

Кері 
байланыс

5 мин Топ басшылары топ мүшелерінің 
белсенділігін бағалайды.

Табыс 
ситуацияс
ы

2 мин Мұғалім өзара бағалау 
тапсырмасын береді

Оқушылар әр топтың жауаптарының
ерекшелігі мен ұтымды жақтарын 
бағалайды, бірін-бірі мадақтауға 
ұсыныс береді.

Үй 
тапсырма
сы

2 мин Тұрақты ток тарауын қайталау 
Конспект жазу, оқу.

Қорытынд
ы 
рефлексия

1 мин Топ басшыларының формативті 
балғалауы арқылы мұғалім 
рефлексивтік бағалау береді.

 Қызылорда облысы   Сырдария ауданы
    №37 орта мектеп  Енсебаева Гульжан Урлешевна  

ІІІ дегейлі бастауыш сынып мұғалімі

                                                                Сабақ жоспары  

Пәні: Ана тілі Сынып     3 Күні:    

Тақырыбы  Өз біліміңді тексер

Сабақ мақсаты:  Оқушылардың тарау бойынша алған білімдерін қорытындылау. Күз мезгілі 
жайлы алған білімдерін тиянақтай отырып,  өзіндік пікір айтуға үйрету,  сөздік қорын, сөйлеу 
қабілетін дамыту. Әр түрлі ой дамыту стратегиялары арқылы  топтық  жұмыс істеуге, ізденуге, 
шығармашылықпен ойлануына ықпал ету.
 
Сабақтың түрі: Қайталау сабағы
Нәтижесі:  Берілген тапсырмалар арқылы алынған білімді қолданады. Өз ойларын оңай 
жинақтауға, өздерін, өзгені бағалауға, сабақтан алған әсерін                
                     жеткізуге машықтанады.

Ке
зең

Уа
қыт

Мұғалім
нің

әрекеті

Оқушының әрекеті Әдіс-тәсілдер Бағалау Ресурста
р,

кабинет
жабдық
талуы,

көрнекілі
ктер

Ұй
ым
дас

3 мин 1. 
Ынтымақ
тастық 

1. Шеңбер бойымен 
тұрып, бір – бірінің 
алақандарын ұру 

«Мен саған 
тілеймін...»
Топтық жұмыс         

  Жеміс 
суреттері



ты
ру

атмосфер
асын 
қалыптас
тыру.
2. Топқа 
бөлу.
 

арқылы тілектер 
айтады.
2.   Жеміс түрлері 
бойынша топтастыру. 
(алма, алмұрт, жүзім)

 Қы
зы
ғу
шы
лы
қты
оя
ту

5 мин 1.    Күз 
мезгілін 
бейнелей
тін   
бейне 
ролик 
ұсыныла
ды.
2.  
Өткенді 
пысықтау
ға 
арналған 
сұрақтар 
қойылад
ы.

- 
Бейнерол
икте қай 
жыл 
мезгілі 
бейнелен
ген?
- Оны 
неден 
аңғардың
дар?

  Презентациядан 
көрген көріністерін 
бұрынғы алған 
білімдерімен ұштастыра
отырып сұрақтарға 
жауап береді.

«Күз» тақырыбы 
төңірегінде ойларын 
жинақтап, параққа 
жазып, ортаға шығып 
оқиды. 

  Көрсетілім

 

«Ассоциация»
 
Топтық жұмыс
 

 

 

  
Бейнерол
ик

 

Ой
ша
қы
ру

3 мин  Мәтін 
жайлы 
алған 
білімдері
н еске 
түсіру.
 3 топқа 
үш түрлі 
мәтін 
таратылы
п 
беріледі.

Әр топ берілген мәтінді 
оқи отырып, мәтіннің 
қай түріне жататынын 
ажыратады. Мәтінге ат 
қояды.
 

 
Түрткі сұрақтар

 

 

 
Интеракт
ивті 
тақта. 

 Ой
тол
ға
ныс

7 мин  
«Суретте
р 
сөйлейді
» 
шығарма
шылық 
тапсырма

 Берілген сурет 
бойынша ой қозғап, 
алдымен жұпта, содан 
соң топта талқылайды.
 Пікірлерімен санасады.
Ойын  постерге жазып 
қорғайды.

   1-топ: «Күзгі 
еңбек» (Әңгімелеу 
мәтінін құрастыру)  
2-топ: «Күзгі 
табиғат» (Сипаттау 
мәтінін құрастыру)
3- топ: 
«Жануарлардың 

«Бағдарша
м» арқылы
топтардың
өзара   
бағалауы.

 



.
Күз 
мезгілі 
бейнелен
ген 
суретті  
үш топқа 
таратып 
береді.
Уақыт 
беріледі 
де, 
аяқталған
соң әр 
топтан 
спикер 
шығып, 
жауап 
беруін 
қадағала
йды.

күзгі тіршілігі»
 (Пайымдау мәтінін 
құрастыру)
 

5 мин

2 мин

   
«Шығарм
алар 
кестесі»
Кесте 
бойынша
жұмыс 
жүргізеді
.

Сергіту 
сәті

 Шығармалардан 
берілген үзінділер 
кімдердің қандай 
шығармаларынан 
келтірілгенін ойланады. 
Жұмысты 
орындайды.Топ болып 
ақылдасады, кестені 
толтырады 

    «Шығармалар 
кестесі»
әдісі

 

Интеракт
ивті 
тақта, 
кесте 

8 мин Текше 
қырлары
ндағы 
жазуларғ
а сәйкес 
тапсырма
береді.

І   топ:    Күздің  бір
көрінісінің суретін салу
 ІІ  топ:   «Күз»
жапсырмалау  
ІІІтоп:  «Ойлан  тап»
(Мақал құрастыру)   
Осы  тапсырмаларды
орындайды. 

«Қиялдан туған 
ойлар» әдісі

постер

  
 10 
мин

«Өзіңді 
тексер» 
Тест 
тапсырма
лары 
таратыла
ды. 

Тест тапсырмалары 
бойынша сұрақтарға 
жауап береді. Жұбымен 
бірге талқылайды. 
Берілген дұрыс 
жауаптар бойынша өз 
жауаптарын 
салыстырады.

  Жұптық жұмыс  Критерий 
бойынша 
бағалайды

 Тест, 
кесте



 Қо
ры
тын
ды 

2мин  1.Рефлек
сия жасау

2.
Бағалау.   
3.Үйге
тапсырма

 Сабақтан алған 
әсерлерін смайликтер 
арқылы  көрсету

 «Ауыл күзі» 
тақырыбына шығарма 
жазу

смайликте
р арқылы 
бағалау

 
смайликт
ер

Қызылорда облысы Сырдария ауданы, Шаған ауылы
№37 орта мектеп.  ІІІ денгейлі бастауыш сынып мұғалімі

Сматова Шолпан Динсламовна
      
  Сабақтың тақырыбы: Даудың шешімі («Талассаң, бағаң кетеді», «Кінәлі аяқтар»)
  Мақсаты:

- Шешендік сөздердің мазмұны, ерекшелігі жайлы түсініктерін
     молайту.  Шешендік сөздердің, данышпан билердің халық 
     арасында алатын орны туралы түсініктерін кеңейту.
2. Ой - өрістерін, сөздік қорларын молайту, шығармашылық 
     қабілеттерін арттыру.
3. Тапқырлыққа, ұтымды сөз тауып сөйлей білуге, сөзге тоқтай 
    білуге  тәрбиелеу.
Әдісі:   сұрақ –жауап, СТО технологиясы,  талдау, ой қозғау. 
Көрнекілігі:   слайд,сызбалар.

  Сабақ барысы:
19. Ұйымдастыру кезеңі 

Балаларды түгендеп, топқа бөлу.
Психологиялық дайындық.
Әрбір адам-туыс, бауыр, жұрағат 
Әрбір сабақ - өнер, білім, ұлағат. 

20. Үй тапсырмасын сұрау 
Шешендік сөз:   “Сырым шешен”,“Балаби мен Сырым” .
1.Парыз дегенді қалай түсіндіңдер?
2.Сары би айтқан алты ұлы сөз.
3.Ақылды неліктен ұққан адамға айту керек?
4.Сырым тұзды неліктен тәтті дейді?Тұзсыз тағамның дәмі 
қандай болады?
Мына сұрақтарға жауап жаз:
Жарықтың анасы не?
Қараңғының анасы не?

21. Қызығушылықты ояту.
Жақсы сөз көңіл –ойды идіреді,
Қыңыр сөз амалсыздан күйдіреді.
Әділ сөз пайдасы көп тебірентер,
Бәрі де қисық сөздің кері кетер.
                                        Ж.Баласұғын
І – топ. Қазақ халқы шешенді неге дана деп санған?
ІІ – топ. “Өнер алды -  қызыл тіл” деген мақалды қалай
                  түсінесің?
ІІІ – топ. Салыстыру: Адам бойындағы жақсы, жаман 
                 қасиеттердің жеткізер түбі не?
Бірі – жаман тоңмойындық,құлықсыз,
Бірі – жаман сөзбен лағу құрықсыз



Тағы бірі – ең жарамсыз, надандық,
Үшеуі де – надан ісі қараңдық.
Мінез – құлық болса ұшқалақ – жер етер,
Барлық ісі құт болса да кері кетер.
Ашық көңіл құтқа бейім жанасар,
Салмақтылық білімдарға жарасар.
Ізгі мінез көрсетеді келісті ер,
Оның ісі күнде жанып өрістер.
 Жаңа сабақ.
Даудың шешімі:    “Талассаң, бағың кетеді”
                                               “Кінәлі аяқтар”
Мағынаны тану.
     - Мәтінді оқып шығу
- Басты кейіпкерлер кімдер?
     - Шешеннің ақылды сөзі ел арасында  қандай жағдайда
     қажет болған екен?
     - Күдері өзін қалай таныстырады?
- Ел басшылары неліктен Күдеріге жүгінді?
- Күдерінің шешендігі неде болып тұр?
     - Өлеңдегі негізгі ой айтылған шумақты оқып бер.
Сөздік жұмыс.
Шабындық –мал азығын шауып алатын шөбі 
қалың жер
Жүгіну– әділ шешім  айтуын күту
Мәтінді оқып шығу

- Балабидің шын аты кім?
- Төрт кісі ешкіні қалай бөліп алмақ болады?
- Қырман қалай өртенді?
- Үш кісі өртке кімді кінәлі ептекші болды?
- Балаби қандай шешім айтты? Оның шешімін қалай  бағалар едің?

«Сөз» сөзіне ассоциация құру. 
Топтық жұмыс:
І – топ. Тапқырлық
ІІ – топ. Алғырлық
ІІІ – топ. Сөзге тоқтау
І – топ. Бірлік туралы мақал – мәтел
ІІ – топ. Достық туралы мақал – мәтел
ІІІ – топ. Білім, ақыл  туралы мақал – мәтел
Ойыңды жаз.

- Қазіргі заманда дау – дамайды кім шешеді деп ойлайсың?
     2.  Билік айтушыда қандай қасиеттер болуы керек деп 
     ойлайсың? 
Ой толғау.
1.  Шешендік сөздің мән – мағынасы, адам өмірінде алатын
   орны туралы түсініктеме  бер.
2. “Көп тыңдап, көп сөйлеме,көріп отыр,
      Сөзіңді білімменен өріп отыр”- деген Ж.Баласағұн шешен
      сөзінің мәні неде деп ойлайсың?
Сабақты қорытындылау.
1.Зат есім -
2.Сын есім –
3. Не істеді? Не істейді?  -
4. Төрт сөзден тұратын сөйлем -
5. Мәндес сөз -
Ой шақырту.
Оқушылардың білімдерін бағалау.
Үйге тапсырма.Даудың шешімі:    “Талассаң, бағың кетеді”   “Кінәлі аяқтар”. Түсініп оқу.



Мәтін бойынша сурет салып келу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сырдария ауданы   Шаған ауылы 
№ 37 орта  мектеп Бастауыш сынып мұғалімі 

Сейтаскарова Роза                                                                                                                                     
Коучинг жоспары.                                                                                                      
Тақырыбы:  Жаңаша оқыту үрдісіндегі диалогтік оқытудың тиімділігі

Мақсаты Бағдарламаның басты мақсаты мен 7 модуль бойынша қысқаша түсінік беру. 
Мұғалімдердің іс –тәжірибесіне сүйене отырып диалогтің білім беру 
педагогикалық тиімді тәсіл екендігін түсіндіру. Диалогтік тәсілдердің түрлерін
тәжірибеде қолданудың тиімділігі туралы бағыт- бағдар беру.

Оқу нәтижелері Мұғалімдер:
Оқыту мен оқудағы тілдің басты ролін түсінуге, оқу үдерісіне диалогтік 
әдістерді  енгізуге, сыныптағы диологтік әдістерді бағалауға, диалогтік 
әдістердің көмегін түсіндіруге дайын болады.

 Түйінді идеялар Сыныпта диалогті  қолдану арқылы мұғалімдер балалардың білім алу  
сапасына үлкен ықпал ете алады. Балалардың білім мен идеясын анықтауға 
бағытталған шынайы әрекет оларда  оқыту үдерісіне мейілінше тартуға 
көмектеседі. Ойлаудың осы бағытына орай сұрау және топтық жұмыс сияқты 
диалогтік тәсілдің балаларды оқытудың сапасын  арттыру үшін әлеуеті бар. 

Дереккөздер 1. Әңгімелесу факторлары
2.Топтық жұмыс туралы нұсқаулық
3. Топтық жұмыстарды орындау
4.Презентатция. Диалогтік оқыту
5.Үш түрлі бейнежазбалар  

Ресурстар Компьютер, проектор, экран, презентатция, маркер, стикер, постер

Коучинг барысы
Коучинг кезеңдері Уақыты Коучтің іс- әрекеті Қатысушылардың

 іс -әрекеті
Ұйымдастыру 2 мин Сәлемдесу. Мұғалімдердің 

көңіл – күйлерін сұрау
Сәлемдеседі 

Заманауи оқыту 
әдістемелерінің жеті 
негізгі модулімен  
таныстыру

3 мин Слайд қолдану.Түсіндіру  
жұмыстары

Жеті модуль – оқыту 
сапасын арттырудың 
әдістерін екенін біледі

Топқа бөлу.Сергіту сәті 3 мин Үш түрлі жазба кітапшаларды 
тарату арқылы  5 адамнан 3 
топқа бөлу

Топтарға бөлінеді

Ой қозғау 3 мин Диалогтік оқыту дегенді қалай 
түсінесіз?

Өз ойларын ортаға салады

Топтық жұмыс 15 мин 1. Әңгіменің қандай түрлерін 
білесіздер?
2. Диалогтік тәсілдерді 
қаншалықты қолданасыз?

Әр топ өз пікірлерін жазып 
қорғайды. 
Коуч бағалайды 

Бейнефильм көру 10 мин Үш түрлі бейнефильм көрсету Бейнефильмдерді 
көреді.Топта талқылайды

Тақырыпты ашу        5 
мин

Презентатция.Диалогтік оқыту.
Әңгіменің үш түрі.

Әңгіменің үш түрін 
анықтайды

Топтық жұмыс 10 мин Кесте толтыру.Белсенді және 
белсенді емес сынып

Кесте толтырады, 
талқылайды

Қорытынды 10 мин Ортада талқылау
Бағалау 5 мин Сауалнама алу. Сауалнамаға 

диагностика жүргізу арқылы 
Сауалнама толтырады



коучинг сабағының сәтті, сәтсіз
өткен кезеңдерін анықтайды 

                                                                                                                                                                      Ауси
нбаева  Марияш  Жалғасбекқызы.

Сырдария ауданы, Шаған ауылы №37 орта мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

               Еңбек өтілі – 24 жыл. Санаты – жоғары.

Оқыту мен   оқудағы  әдістерді  не  үшін  өзгерту  керек?

 Бүгінгі  таңда білім беру жүйесі  қарқынды даму үстінде.  Оның алға қойған міндеттерінің  бірі  –
болашақ мамандарды даярлау барысында оқытудың жаңашыл технологияларын  барынша кеңінен
қолданып, бәсекелестікке қабілетті, сауатты, жан – жақты, рухани қазынасы бай, адамгершілігі мол
азаматты  тәрбиелеп  шығару.  Осыған  байланысты  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»
Заңында:  «Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеті  –  ұлттық  және  жалпы  халықтық  адамзаттық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдалуға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясы мен
инновациялық  әдіс  –  тәсілдерді  енгізу,  білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу » - деп көрсетілген. «Инновация» дегеніміз – латынша  - in+noubus
– жаңа, жаңғырту, жаңашылдық, өзгерту деген мағынаны білдіреді. Білім беру жүйесі білім мазмұнын
ұйымдастыруды, қарым – қатынасын және құрылымын түбегейлі өзгертуді, жаңартуды талап етуде.
Елімізде болып жатқан жаңалықтар, әлеуметтік экономикалық өзгерістер, күннен- күнге үдеп келе
жатқан  үдерісті  ақпараттар  ағымы,  еңбек  нарығындағы  бәсекелестіктің  артуы  білім  саласына
қойылатын талаптарды күшейтеді.
Осы  орайда  оқыту  әдісі,  білім  саласындағы  оқу  әрекеттері  түрленіп,  оқуды  ұйымдастырудың
педагогикалық – психологиялық мақсаты да кешенді түрде өзгеріске ұшырады. Әр елдің болашағы
мектебінен басталады.
ХХІ ғасыр мектебін қандай қиындық кедергіге мойынсұнбай, алға, даму үдерісіне ұмтылдыру, әрине
тікелей көшбасшы мұғалім құзырында . Білім беру саласында қол жеткізген бүкіләлемдік бітімнің
мәні оқушылар үшін білімнің де дағдыларының  тең дәрежеде маңызды екендігіне саяды
Заманауи тәсілдің ең негізгі  ерекшелігі  оқушылардың алған білімдерін  жай ғана иеленіп  қоймай,
оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады, ал ХХІ ғасырда талап
етілетін дағдылардың мәні осында [Мұғалімге Арналған  Нұсқаулық.1,5-б]
Әр мұғалім негізгі құзіреттілікті білім беру нәтижесі ретінде көретін болса, ХХІ ғасыр оқушысының
моделін де  айқын көре алар еді. Қазіргі таңда дәстүрлі сабақтар, бірізді, жаттанды жұмыс түрлері
мұғалімнің  де,  оқушының   да  оқуға  деген  ынтасын  төмендетіп,  құштарлық  қабілетін  өшіреді,
қызығушылық ынтасын төмендетеді.
Осы орайда ықпал етуші, дұрыс жолға сілтеуші ол – көшбасшы мұғалім. Қай елдің болсын өсіп –
өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім беру жүйесінің қалыптасуына,
даму бағытына тікелей байланысты.
«Келер ұрпақ  алдында  зор  жауапкершілік  жүгін  арқалап  келеміз»  деген  Елбасы сөзі  жай  айтыла
салған жоқ.
Бәсекеге қабілетті  тұлғаны қалыптастыру – педагогикалық ұжымның барлық мүшелерінің бірігуін
талап  етеді.  Сондықтан  қазіргі  таңда  мұғалімге,  басшыларға  кең  көлемді  жаңа  инновациялық
технологиялар,  ойлар,  мектептер  мен  бағыттарға  бейімделу  керек.  Жаңа  оқыту  технологияларын
үйреніп  білусіз  –  бүгінгі  күні  салауатты педагог  маман  бола  алмайды.  Мектептегі  басты тұлға  –
мұғалім [ctrong].
Қазіргі таңда көшбасшы ұстаздардың  қадамы  нық ,   мақсаты  айқын.  Ендеше  бізге  қойған  уақыт
талабы: жан – жақты терең біліммен қаруланған, мәдениетті, биік адамгершілікті талап етеді. Қазір
ақпараттар ғасыры. 
Бүгінгі білімді бұдан 20 – 30 жыл бұрынғы уақытпен салыстыра бағалай алмаймыз. Заман талабына
сай оқу қабілеттері қажет. . Әрине, бұрын мен де кесте бойынша ашық сабақ беру тоқсан соңында
бақылау, жазба жұмыстарын алғаннан әріге баспайтынмын. «Көре – көре көсем боларсың» - деп атам
қазақ бекер айтқан ба, осы деңгейлік курстан соң сыни көзқарасты қалыптастыруды үйрендім. Мен
өзім  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі  болғандықтан  мектептің  гуманитарлық  бағытта
ақсайтын  тұстарын  сандық,  сапалық  дереккөздер  арқылы  анықтап  алдым   Мектепте  үштік  одақ
(мұғалім  +  оқушы  +  ата  -  ана)  ынтымақтастығын  күшейтуге  баса  назар  аудардым.  Қазіргі  кезде



мектепте мұғалім мен ата – ана, ата – ана мен оқушы арасында түрлі тақырыптарда тренинг, сайыстар
ұйымдастыруды қолға алдым. 
Білім  сапасын көтеру мақсатында  мектепте  нені  өзгерту керек?  қалай өзгерту керек?  деген кезек
күттірмейтін  сұрақ  мектептің  даму  жоспарын  қайта  қолға  алуға  мәжбүрледі.  Зерттей  отырып,
мектептің  даму  басымдығын  оқытудың  7  модулі  аясында  қайта  қарастыру  қажеттігін  түсіндім.
Мектептегі алғашқы қадамым өз мектебімнің ахуалын егжей – тегжей зерттей жүріп, оқытудың жаңа
технологиясы  бойынша  «Диалогтік  оқыту  арқылы  оқушылардың  сөйлеу  және  ойлау  мәдениетін
дамыту» тақырыбында алда жасалатын жұмыс жоспарын құрдым. Себебі  жабық сұрақ пен тестік
жүйе арқасында қазіргі оқушының сөздік қор, сөйлеу мәдениетінің жоғалып бара жатқандығы дабыл
қағатын жағдай. 
ХХІ ғасыр мұғалімі жаңа технологиямен қаруланған, оқудағы кедергілер ошағын жоя білетін тұлға
болуы керек деп есептеймін.
Сабақ ұжымдық ойлау іс – әрекетті, диалог, пікірталас, іскерлік қарым –қатынастармен екшелегенде
дамыта оқытуға негізделген сабақ болып саналатындығына көз жеткіздім. Оқушыға дайын біліммен
емес,  проблемалық сұрақтармен кіруім керек.  Оны шешу, мақсатқа жету үшін оқушы іс – әрекеті
жүзеге асады. Мұғалімдер жұмыстарына жеткілікті уақыт бөле білулері керек, оқушының білімі мен
дағдыларын  дамытуда  ғана  емес,  жалпы  алғанда  оның  оқуын  барынша  даралау  және  баланың
бойында метасапаны қалай оқу  керектігін  үйренуді  қалыптастыруға  мән бере  отырып,  оны тұлға
ретінде дамытуда икемділік танытулары тиіс. (Schleicher 2012)
Мұғалім кәсіби белсенді,  озық тәжірибемен қаруланған, үнемі ізденісте болуы керек,  яғни өзгеруі
керек. Мұғалім түбегейлі өзгергенде ғана жаңа, заманауи мектеп қалыптастыра алады.
ХХІ ғасыр оқыту үдерісін ұйымдастыру барысында мұғалім:

- Көшбасшы болу керек;

- Оқыту мен тәлімгерлік жодда құзіреттілікке ұмтылу керек;

- Кәсіби даму керек.
Әрине, бұл мақсатты орындауда ұстаз бойындағы белсенділік пен сенімділік – ең бірінші қажеттілік.
Мен  7  модульдің  барлығын  білім  берудегі  жаңа  әдіс  –  тәсілге  жатқызатыныма  қарамастан,
нұсқаулықтан алған көмегімнен түйгенім, «Диалог негізінде оқыту мен оқу» (Merser, 1995. Alexander,
2008), «Қалай оқу керектігін үйрету» (Flabell 1976, Vygotsky 1978) «Көшбасшы және лидер» деген
атаулармен танымал педагогикалық тәсілдер әлеуметтік  –  сындарлық идеялардың қазіргі  заманғы
маңызды түсіндірмелері ретінде қолданылатындығын түсіндім. Дәстүрлі  оқыту барысында оқушылар
теориялық білімге  терең  талдау  жүргізе  алмайды.Сындарлы  оқыту   үдерісі   кезінде   оқушылар
білімді  терең  түсініп ,кез - келген  жағдайда  пайдалана  алады. 
Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясында  оқушының ойлау қабілеті  дамып,  оларда  төрт  параметрдің
көрсеткіші  өседі.  Жекеден  –  жалпыға,  дифференциалдықтан  –  сенімділікке,  интуициядан  –
логикалыққа,  бір  перспективадан  –  көп  перспективаға  оқыту  үдерісінде  оқушы  бойында  бұл
көрсеткіштерді өсіру үшін мына қасиеттер болу керек деп ойлаймын:
Өздігінен тұжырым жасау;
Өзара ұқсас құбылыстар арасынан өзіне тиімдісін таңдай білу;
Проблеманы шеше білу;
Пікірталас туғыза білу қабілетін қалыптастыру керек.
ХХІ  ғасыр  оқушысы  –  өзі  тексеруші,  достарын  бағалаушы  болуы  керек.  Оқушының  бойында
біріншіден  зерттеушілік  қызметті  дамытқан  жөн.  Мұғалімдер  сұрақ қойып,  ал  оқушылар  тек  сол
сұраққа  жауапты  ақпарат  іздеп,  интернет  беттерінен  реферат  жүктеп  қана  қоймай,  өздерінің  ой-
қорытындыларын көрсетулері қажет. Менің ойымша мұғалім  үйреншікті үй тапсырмаларын беруден
бөлек, оқушылар қысқа зерттеу жұмыстарын жасаулары, нақтырақ айтқанда, ақпарат көздерімен жеке
жұмыс істеп, ақпарат жинап, оны талдап, өз бағасын берулері керек, сондай-ақ, зерттеу жұмысының
қорытындысын  жасап  және  мұғалімдермен  бірге  байланыста  әрекет  жасаулары  қажет  деп
есептеймін . Осындай әдіс арқылы оқушыларды өздігінен ойлауға үйретуге болады.
Екіншіден, білімді оқушылар презентациялармен бір проекті толықтай қорғап, көпшілік алдында жиі
сөз сөйлеулері  қажет.  Бұл оқушылардың коммуникативті  болуларын және өздеріне сенімділіктерін
арттыруға үлкен үлес қосады.
Үшіншіден,  оқушылар  сыныпта  ынтымақтастықпен  топтық,  жұптық  жұмыс  жасай  білуі  керек.
Топтық, жұптық  жұмыстар  барысында  жаңа тақырыпты    бір-  біріне   сұрақ  қоя  отырып,  бір-
бірін   бағалай   отырып  терең   түсінеді.Бұл   тәсіл   оқушының   сабаққа   белсенді   араласуын
қамтамасыз  етеді Оқушы  өзінің  оқуы  үшін  жауапкершілікті  сезінеді. А.Дистервергтің «Сен  маған



шәкіртіңді  көрсет,мен  сені  танимын»  деген  сөзінде терең  түсінік жатыр.Ендеше  біз  өзімізді
жақсы  жағынан  көрсететін  шәкірт  тәрбиелеуіміз  керек. Тәуелсіз  Қазақстанның  келешегі  жас
ұрпақтың  қолында,ал  жас ұрпақ-ұлттың  ұлт  болып қалуының кепілі.
ХХІ ғасыр оқушысы білімді, белсенді, тәртіпті, мақсатқа ұмтылатын, жаңалық жаршысы, полиглот,
экстраверт,  құзырлылықты ұстанатын,  АКТ –  ны жетік  меңгерген,  дені  сау,  бақытты бала  болуы
керек. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шаған ауылы

№37 орта мектеп Әбілқасым Шолпан
ІІІ денгейлі  биология пәні  мұғалімі

    Уақыты:  12.03.2014 ж.
     Пәні:    биология       Сыныбы:  9 «Б» 
     Сабақ тақырыбы:  §56. Адам эволюциясының кезеңдері.

Сабақтың
мақсаты:

Танымдылық:адамның даму тарихының кезеңдері мен  адам 
эволюциясының факторларын  түсіндіру арқылы дұрыс 
дүниетанымын қалыптастыру.
Эмоциялық:Оқушылардың қызығуы,ынта-қиялы мен қабылдауы 
сияқты танымдық қабілетін дамыту;
Әлеуметтік:Жеке,жұптық,топтық әрекеттер ұсыну арқылы бір-
бірімен қарым-қатынас жасауға жағдай жасау.

Негізгі идеялар: Сабақ  барысында  оқушыларға  адамның  даму  тарихы  3  кезеңге
бөлінетінін  мысалдар  келтіру  арқылы  ажырата  білуін  ұғындыру.
Тапсырмаларды  орындатқызу.  Оқушылар  бағаны  алуда  өзін  -  өзі
талдауға үйренуін және оқушылардың зерттеу ізденісін дамыту.

Күтілетін нәтиже: ∙Оқушылар мәтінді түсініп оқу,логикалық талдау арқылы  адам 
эволюциясының кезеңдері туралы баяндайды;
∙Адамның даму тарихының кезеңдерін  саралайды,салыстырады;
∙Топпен жұмыста сыни ойлау дағдысын қалыптастырады.

Қолданыла-тын әдіс-
тәсілдер:

Диалог әдістері, АКТ құралдарын сабақ  презентациясында 
көрсетуде қолдану, Де Бононың қалпақтары,деңгейлік тапсырма

Сабақтың көрнекілігі АКТ  құралдарын сабақ презентацияларын көрсетуде қолдану,плакат,
түрлі- түсті маркерлер, стикерлер, оқулық.  

Мұғалімнің   іс -әрекеті Оқушылардың  іс-әрекеті
Сабақ барысы:
   Оқушылармен  сәлемдесіп,  журнал  бойынша  оқушыларды
түгелдеу, сынып тазалығына мән беру, оқушы назарын сабаққа
аудару.

Оқушылар  мұғаліммен
сәлемдесіп,  сабаққа  дайындық
жасайды. 

 Оқушыларды  «Жұмыр тастың түрлерін таңдау» бойынша 
топтарға бөлу.
(2-3 минут) 

 Оқушылар рет-ретімен (тастың
түрлерін таңдау) арқылы 
топтарға бөлінеді.

 Үй тапсырмасын тексеру үшін топтарға сұрақтар қою.
Де Бононың қалпақтарын пайдалана отырып,оларға суреттер 
жасыру.

 Оқушылар қалпақтардың бірін
таңдап  алып  берілген
суреттерге сипаттама жасайды
(Интерактивный тақтадан 
шығып тұрады).
 -         
                              
    
            

Электронды оқулықты тыңдату (3 минут)
                                Мәтінмен   жұмыс  (10 минут)
Мәтінді оқу (жеке,жұпта,топта талдау)           



«Екі жұлдыз,бір ұсыныс» айту арқылы топтардағы өзара бағала
   

    

Топпен жұмыс.Жоба қорғау
І-топ «Ежелгі адамдар»
ІІ-топ  «Ертедегі адамдар»
ІІІ-топ «Қазіргі адамдар»

Топтарға ортақ сұрақ
1.Қашан өмір сүрді?
2.Қайда өмір сүрді?
3.Тіршілігі қандай?
4.Қандай  өрлеу белгілері бар?
5.Қандай еңбек құралдары 
болды?

Сергіту сәті (3 минут)
«Барлығы.Ешкім.Біреу.Әйтеуір біреу» атты  төрт достың 
әңгімесі.

Әрқайсының есімі аталған 
сайын отырып,тұрады.

Деңгейлік тапсырмалар (10 минут)
31. деңгей.
Мына сөздерді эволюциялық даму  кезеңінің ретімен орналастыр
Саналы адам                                    1.Дриопитек
Неандерталь                                    2.Аустралопитек
Дриопитек                                        3.Епті адам
Питекантроп                                    4. Питекантроп
Аустралопитек                                 5.Неандерталь
Епті адам                                           6.Саналы адам

Берілген тапсырманы 
жұппен орындайды

2-деңгей
1. Қай адам "саналы адам” деп аталады
А)Неадерталь   Ә)Питекантроп
Б)Синантроп   В) Homo sapiens
2. Адамның жануарлардан пайда болуына қандай дәлел болады?
А)Ми көлемінің үлкендігі. Ә)Рудимент және атавизмдердің 
болуы. Б)Денесінде түктің болуы
В)Желбезек саңылауының болуы
3.Адамның  сүтқоректілер  класына  жататындығын  анықтайтын
белгілер.
А)Эмбрионның  ана организміндегі арнайы мүше-жатырда дамуы және
ұрық жолдасы (плацента) арқылы қоректенуі.
Ә)Дененің  екі  жақты  симметриялы  болуы,ұрықтық  даму  кезеңінде
хорда,желбезек саңылаулары және жүйке түтігінің болуы.
Б)Жылықандылық,сүт  бездерінің  дамуы,дене  жамылғысында  түктің
болуы.
В)Жұп қол-аяқтың болуы,жұлыны бар омыртқа жотасы мен миы жақсы
дамыған,бас сүйектің болуы,жүрегінің кеуде тұсында орналасуы.
4.  «Адам  мен  адамтәрізді  маймылдардың  арғы  ататегі  бір»деген
тұжырымды кім жасады.
А)Ж.Б.ЛамаркӘ)К.Линней  Б)Ч.Дарвин  В)Ф.Энгельс

Берілген тапсырманы 
жұппен орындайды

3-деңгей
Сызбанұсқаны толтыру Берілген тапсырманы 

жұппен орындайды

Де Бононың қалпақтарын пайдалана отырып,сабаққа қорытынды жасау Әр топтан бір оқушы 
шығып қалпақты таңдап 
бүгінгі сабаққа 
қорытынды жасайды



Бағалау Екі жұлдыз,бір 
ұсыныс.Топтардағы өзара
бағалау.Өзін-өзі бағалау.
Мадақтау

Үйге тапсырма Адам эволюциясының 
кезеңдері туралы 
ғаламтордан мәлімет 
алып келу.Реферат жазу

Қызылорда облысы Сырдария ауданы №37 орта мектеп
Мырзатаева Калипа Кидирбаевна

ІІ денгейлі тарих пәні  мұғалімі.

Сабақ жоспары №2
   

Пәні: Қазақстан тарихы Сынып     8 Күні
Тақырыбы Кіші жүздің Ресейге қосылуы

Сабақ № 2 Тізбектелген сабақтар бойынша

Сабақ мақсаты: Кіші жүздің Ресейге қосылу себептерін түсіндіріп бере алады,Әбілқайыр хан 
туралы мәлімет беруді  үйренеді
  Сабақтың нәтижесі   :                                               Жоңғар шабуылының зардабы туралы 
мәлімет бере алады,өзара бағалау жасай алады,картадан шайқас болған жерлерді көрсете 
алады 

Ке
зе
ң

Уақыт Мұ
ғал
імн
ің

әре
кеті

Оқушының әрекеті Әдіс-
тәсілдер

Бағалау Ресурстар,
кабинет

жабдықталуы
,

көрнекіліктер

Ой
ша
қы
ру

1.«
Арт
ығы
н 
тап
» 
ойы
нын
жүр
гізе
ді.
2. 
Топ
қа 
бөл
еді
  

1. Тақтада берілген 
создердің артығын  
анықтайды
2.Үш жүздің 
руларын жіктеу 
арқылы топқа 
бөлінеді.

«Артығын  
тап» 
ойыны

Өзін –өзі
бағалауы

Интерактивті 
тақта,
Суреттер,

Қ
ыз
ығ
уш
ыл
ық

   
Әрі
пте
рді 
құр
аст

 Әр топ өз атауларын
топта талқылайды, 
оны спикер 
қорғайды.

Түрткі 
сұрағы 
қойылады. 
Постерде 
қорғайды

Топтың 
бірін – 
бірі 
бағалауы

Интерактивті 
тақта,
Суреттер,
Ресурстар,



ты
оя
ту

ыру
арқ
ыл
ы  
өзд
ерін
е 
атау
бол
ған 
сөз
дер
ді 
таб
ады
, 
осы
нда
й 
затт
ар 
қай
дан 
таб
ыла
тын
ы 
жөн
інде
біле
тінд
ерін
жаз
у  
тап
сыр
ыла
ды  
қор
ыты
нды
жас
айд
ы.
(бал
бал,
сар
доб
а,ке
сен
е)



Мағынан
ы тану

«Қазақстанның
Ресеймен
қарым-қатынасы
туралы  не
білеміз?
Мәтіннің  төрт
бөлігін  төрт
топқа  оқуға
тапсырма
беріледі .
Әр  топқа  сол
мәтін  бөлігінің
мазмұнын
түсіндіретіндігі
ескертіледі.
Сөздік жұмысын
жүргізеді.

3  топқа
тапсырмалар
береді.
1.Қазақ
хандығының
Ресейге
қосылуының
алғышарттары.
2.Қазақ
хандығынан
Ресейге  барған
елшілер  туралы
мәлімет.
3.Әбілқайырдың
тарихи бейнесі.

Әр  топқа
мәтіннен  түйген
ойын  бір
сөйлеммен
жазып  беру
тапсырылады.

 Әр топ 
өздеріне
берілген
бөлігін 
оқиды.
Топта 
талқыла
йды.
Әр 
топтан 
бір 
оқушы 
шығып 
өзінің 
оқыған 
бөлігіні
ң 
мазмұн
ын 
әңгімел
ейді.

Топ 
болып 
ақылдас
ады, 
түйген 
ойын 
параққа 
жазады,
ортаға 
шығып 
оқиды.

«Сынақтан 
өткізу» 
сұрақтары
«Ауызша» 
болжау
«Джигсо» 
әдісі
«Түртіп алу»
стратегиясы

«Мен түйген
ой» 
стратегиясы

Әр 
топтың  
спикерін 
бағалау

Топты 
бағалау

Әр 
топтың 
ойларын 
«Ишараме
н» бағалау

Интерактив
ті тақта 
суреттер



Ойтолғау

ӘӘр топ тапсырмаларын 
орындайды, оны оқиды.
Кестемен жұмыс 
жүргізіп, оны қорғайды. 
Бір- бірінің кестесін  
салыстырады

«жабық» 
сұрақтар, 
«Шығармала
р кестесі» 
әдісі

Топтың 
бағалауы

Интерактив
ті тақта

 
Қорытын
ды 

2
2

Жинақтау 
бағасы

Сабақты өзіңіздің 
бағалауыңыз (бұл 
жерге сабақ 
барысындағы 
енгізілген 
өзгерістер мен өз 
комментариилеріңі
зді жазасыз. Сәтті 
және сәтсіз 
тұстарын жазыңыз)

 
Сабақ жоспары №1

Пәні: Қазақстан тарихы Сынып     8 Күні
Тақырыбы Қазақ халқының   жоңғар    шапқыншылығына          қарсы соғысы

Сабақ № 1 Тізбектелген сабақтар бойынша

Сабақ мақсаты:ХVIII ғасырдағы қазақ халқының жоңғарларға қарсы күресі жайлы мәлімет 
беруді үйренеді
Нәтижесі: 1.Жүйелі мазмұндай біледі.   2. Ойын ашық  жеткізеді.  3.Жоңғар 
шапқыншылығының зардабын ,салдарын сипаттай алады.

Кезең Уақыт М Оқушының әрекеті Әдіс-тәсілдер Бағалау Ресурстар,
кабинет

жабдықтал
уы,

көрнекілік
тер

3
3

1.Геометриялық 
фигураларды  тарату 
арқылы топқа бөлінеді.
2. Әр топ жетекшісі 
бағалау парағын 
толтырып отырады. 

Топтық 
жұмыс,         

Бағалау 
парағы
Электронды
оқулық,карт
а,интернакт
ивті тақта 

Ойшақ
ыру

  1. Сұрақты топта 
талдайды. 
2.  Постерді спикер 
қорғайды

Топтық 
жұмыс, 
Түрткі сұрағы
қойылады. 
« Батыр 
адамның  
бойындағы 
қасиеттер?» 
Постерге 
жазу

Спикерді 
бағалайды

Өзін –өзі 
бағалайды

Постер,мар
керлер 
,интернет



Қызығ
ушыл
ықты 
ояту

ССуретте  қандай оқиға 
бейнеленгенін табады.
Әр топ берілген 
тапсырма бойынша 
өзара талқылау 
жүргізеді. Әр топ  
жұмыстарына 
түсініктеме береді.
 

І топ – 
Салыстыру
ІІ топ – 
Ретімен 
орналастырад
ы
ІІІ топ – 
Сипаттау
IV топ-
Маңызын  
түсіндіреді

Топтың 
бағалауы.
смайликте
р арқылы

Интерактив
ті тақта 
суреттер

Мағын
аны 
тану

МI   топ оқиды. Оқығаннан
түйген   ойын топ 
мүшелерімен 
пікірлесіп,зерттейді.
Мәтіннің мазмұнымен 
сыныппен бөліседі.
Пікірлерімен санасады

  «Түртіп 
алу» 
стратегиясы
 «жабық» 
сұрақтар, 
«Ауызша 
болжау» әдісі

Өзара 
бағалау

Ақ парақтар

М  II топ.Оқиды. 
Зерттейді,әңгімелеседі 
Айтылған ойларымен 
салыстырады. Ойларын 
мәтіннің желісімен  
жалғастырады. 
Пікірлерімен санасады

«ашық» 
сұрақтар 
дайындау,

Топты 
бағалау

Интерактив
ті тақта 

МIII   
топ.Оқиды.Зерттейді. 
Топта талқылайды.

Хронологиял
ық  кесте 
жасау

Өзін- өзі 
бағалайды

Интерактив
ті тақта 

Қ  IV топ. Мәтінде 
кездесетін батырлар 
туралы  мәліметтер 
жинайды.

«Түртіп алу» 
стратегиясы,п
резентация 
жасау

АКТ, 
интернет

 
Б
М

Естеріне түсіреді. 
Салыстырады.
Тыңдайды. 
Жоңғарларға қарсы 
шайқастардың маңызы 
туралы  ойларын айтады,
мұғаліммен бірге 
қорытынды жасайды

Оқыған мәтіндерінен 
ұнаған тұстарын, себебі 
неде? Екенін ақылдасып 
жазады топпен.

«Венн 
диаграммасы
» арқылы 
тарихи әндер 
мен заманауи 
әндерді 
салыстырады.

Топтық 
бағалау 
(қол 
шапалақта
у   немесе 
дыбыстар 
арқылы )

Аудио,инте
ртақта

Сырдария ауданы  №37 орта мектеп
                                                        Сейтаскарова Роза Айнашовна

                                                        ІІ денгейлі бастауыш сынып мұғалімі
                         

Математика
3 сынып

Тақырыбы:  Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту.
Мақсаты: Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтуді үйрету, жылдам есептеу дағдысын 



қалыптастыру; ұқыптылыққа баулу, танымдылық қабілетін, математикалық тілін дамыту.
Әдісі: сұрақ – жауап, іздену, ауызша және жұппен, топпен,жеке жұмыс,ойлаудың 6 қалпағы
Көрнекілігі: интерактивті тақта, кестелер, сызбалар, үлестірмелер, стикер, 
смайликтер,диктофон.плакаттар
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі.
1. Психологиялық дайындық
Күн жарығын алақанға саламын
Жүрегіме басып ұстай қаламын.
Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді
Болып кетер сонда дереу жан-жағым.
2. Топқа бөлу ( түрлі- түсті пішіндер арқылы топқа бөлінеді)
3. «Адасқан әріптер» арқылы топ атын құру.
1 топ – «Достық»                                 3 топ – «Сұңқар»
2 топ – «Жалын»                                  4 топ – «Қыран»
ІІ. Үй жұмысын тексеру.
№ 12 тапсырма. «Есепте»
193 ∙ 0 = 0                 281 ∙  2 ∙= 562               213∙3=639           213 ∙ 4= 852
852 ∙ 1 = 852             121 ∙ 4 = 484                 127 ∙ 3 = 381        216 ∙2 = 432

Жаңа сабақ. 
Сабақ «Жұлдызды сәт» деп аталады.

І Сәт «Сен – маған, мен – саған» .
Топтарға тапсырма беріледі. Ережелерді қайталау.Постерге орындап, әр топ жеке-жеке қорғайды.

- «Тура теңдіктің қасиеті»

- «Қосындыны санға бөлу»

- «Қосындыны санға көбейту»

- «Текшенің көлемін табу»
Электронды оқулық бойынша топтарғатапсырма беріледі.Интерактивті тақтада орындалады.
231*2               131*3             221*2          112*3
      
ІІ. Сәт «Шапшаңдыққа үйрену»
№1 тапсырма топтарға бөлініп беріледі.
Сандарды 4 есе арттыр: 121,101,102,220,221,122,222,112

ІІІ. Сәт «Тез ойла» 
№ 2 тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында.Тексеру жаса.
 Төрт топқа беріледі..
16: 5          28: 3             57: 6         25: 4 
  
ІҮ. Сәт. «Суретті сөйлет» .
№ 3 тапсырма. Сурет бойынша есеп құрастырып, оны шығар.

.                                                              870 км

360 км                                                       ? км
Сергіту сәті.
Ү. Сәт. «Кім жылдам?» №4,5 тапсырмалар топтарға бөлініп беріледі.
І топ. Теңдеуді шеш: 284: Х = 4
ІІ топ. Теңдеуді шеш:  132 ∙ 3 =300+Х



ІІІ топ. Қырлары 3 см, 4 см, 2 см болатын қораптың көлемін тап.
ІҮ топ. Қорап текше пішінді. Оның көлемі 27 см3  -ге тең. Қораптың биіктігі неге тең?

ҮІ.Сәт. «Жұмбақтас» Диктафон арқылы 4 топқа жұмбақтар беріледі. 
 1. Бес көжекке достасқан
          Сәбіз бердім қос-қостан.
Бір сәбізім соңында
Қалып қойды қолымда
Сәбізімді әуелгі
Тауып берші ал енді.

       2.Бес бұтақта қайыңда
Бұтақ сайын бес алма.
Біреуін бер Сайынға
Сонда қалмақ неше алма?

       3.Ағам бізді жинады.
Сегіз қолғап сыйлады.
Қамқор болған ағамыз
Үйде неше баламыз?

  4.Аулада 5 үйрек,
     Қорада 3 үйрек
     Бір үйрек жоғалды
     Бір уйрек тығылды 
      Қалғаны неше үйрек?

ҮІІ. Сәт «Ой толғаныс» 
№6,7 тапсырмалар топтарға бөлініп беріледі.
І топ. № 6  1) Сүт зауытында 1 сағатта 242 л қаймақ, одан 2 есе артық айран дайындалады. Сүт 
зауыты 1 сағатта қанша сүт өнімдерін дайындайды?
ІІ топ. №6 2) Бір кесе сүзбенің массасы 424 г, ал бір қорап ірімшіктің массасы 132 г. Екі кесе сүзбемен
үш қорап ірімшіктің массасы қанша?
ІІІ топ. № 7  1) Өрнек құрып, оның мәнін тап.
 234 және 2 сандарының көбейтіндісіне 446- ны қос.
ІҮ топ.№ 7 2) Өрнек құрып, оның мәнін тап.
         720 –дан 322 және 3 сандарының көбейтіндісін азайт.

ҮІІІ. Сәт. «Тапқырлар» 
Үйреншікті емес тапсырма. Оқушыларға жеке тапсырма ретінде беріледі. Интерактивті тақтада 
орындалады.
          

2 1 · 4 8=

№8 тапсырма. Тура теңдіктер шығатындай етіп, 
бос орындарға тиісті сандарды қой. 

1 3 · 2 8=

1 · 5 0 5=

3 · 2 4 8=

3 0 · 3 6=

2 1 · 8 0=

Сабақты қорыту.



«Ойлаудың  6 қалпағы»  бойынша оқушылар 6 түрлі пікір айтып сабақты қорытындылайды.
«Жүрегімде бүгінгі сабақтан не әкетіп барамын?» оқушылар сабақта не үйренгенін стикерге 1-2 
сөйлеммен жазып плакатқа жапсырады.
Өзін-өзі бағалау. Көңіл күйді білдіретін 3 турлі смайликтер бойынша өздерін бағалайды.
Мұғалімнің бағалауы. 
Үйге тапсырма   № 9 тапсырма 231-бет.

Ойтолғау 

О Ойланады. Жұмысты 
орындайды. Жұмысын 
көршісімен 
алмастырады. Оқып, 
өзінің  пікірін білдіреді.

«Жүрегімде 
бүгінгі 
сабақтан не 
әкетіп 
барамын?» 
әңгімелесу

Бірін – 
бірі 
бағалайды

 Қорытынды 2
2

Топ  жетекшілері  топ
мүшелерінің  бағасын
жариялайды. 

Жинақтау 
бағасы

Сабақты өзіңіздің 
бағалауыңыз (бұл 
жерге сабақ 
барысындағы 
енгізілген 
өзгерістер мен өз 
комментариилеріңі
зді жазасыз. Сәтті 
және сәтсіз 
тұстарын жазыңыз)

Қызылорда облысы Сырдария ауданы
№37 орта мектеп Тұңғышбаева Салтанат

І денгейлі ағылшын тілі  мұғалімі

Сынып  7 "а" Ағылшын тілі
2 сабақ 1 апта 4 күн

Сабақтың тақырыбы Unit 6. Step 2.  Kazakh National games.
Сабақтың  жалпы мақсаты Танымдық: Оқушыларға  қазақтың  ұлттық  ойындарын,  ойналу

ережесін таныстыру.
Эмоциялық: әлеуметтік жағымды орта қалыптастыру.
Әлеуметтік:  әлеуметтік өзара әрекеттесе отырып өз ойларын еркін 
жеткізуге жағдай жасау.

Оқу нәтижесі 22. Оқушылар мәтінді түсініп оқып, логикалық талдау арқылы 
ойын ережесі  туралы мағлұматтарды игереді. Салыстырып, сипаттай 
алады.
23. Топпен жұмыста сыни ойлау дағдысын  қалыптастырады.
24. Өзара қарым-қатынастарын шынайы дамытуға жағдай 
жасайды.

Сілтеме Ғаламтор, оқулық, әдістемелер
Негізгі идеялар АКТ мүмкіндіктерін пайдаланып оқушының жадысын дамыту,диалог 

құру, кесте толтыру арқылы оқыту үшін бағалауды жүзеге асыру.



Тапсырма көздері 1.«Kazakh national games» тақырыбына ассоциация  құру (топпен).
2. Жаңа сөзбен жұмыс (жеке)
3) Қазақтың ұлттық ойындары жайлы видео-ролик көру.

- Мәтінді оқу (жеке).

- Аудару (жұппен).

- Талдау (топпен).

- Семантикалық карта толтыру (топпен).

- Сұрақ-жауап парағын толтыру (жеке)

Сабақтың көрнекілігі Слайд,стикер, плакат, түрлі-түсті карандаштар,қалта телефондары.

Мотивациялық кезең Психологиялық жағымда орта қалыптастыру мақсатында «Есте сақтау
картасын»  ұсыну (ОЖЕСОжО қара-жап-айт-жаз-тексер).

Үй тапсырмасын сұрау Дайындап келген эсселерін сұраймын. (ТДБО)
1-2  минуттық  галереяға  саяхат  (оқушылардың  мәтінге  байланысты
салған суреттерінен слайд-шоу көрсету).АКТ пайдалану

Жаңа сабақ Жаңа сабақтың тақырыбын СТО элементін пайдаланып ашамыз 
(ассоциация құру топпен).

Жаңа сөздермен жұмыс.
Skill-              ептілік, шеберлік
Goat-             ешкі
Whip-            қамшы
Carcass-         дене,қаңқа, негіз
Struggle-       күрес
Adversary-     қарсылас
Horseback-    салт (атты)
Kiss-               сүю
Overtake-      қуып жету
Require-         талап ету
Gallop-           атты жай шоқыраққа салу
Lash-              қамшылау
Snatch-          шап беру, жұлып алу
Fight-             күрес
Pursuer-         қуғыншы

 Қазақтың ұлттық ойындары жайлы видео-ролик көру.

ДЖИГСО әдісімен 3 топқа 3 мәтінді бөліп беремін.
Жеке оқып, жұппен аударып (АКТ), топта талдаймыз.
1 топ – Қыз қуу
2 топ – Көкпар
3 топ – Аударыспақ

Мәтінге байланысты семантикалық карта  толықтыру.
 (ОүБ-2)

Name of
 the game

Partici-pants Kind of 
animal

What do 
they use?

Rules of the 
game

Сергіту сәті Сергіту сәтіне сыныппен «Кел, сақина» ойынын ойнау.

Кейінгі тапсырмалар Сұрақ-жауап парағын толтыру  (ОүБ-3)



Қорытынды «Орамал тастау». Сабаққа байланысты сұрақ қою.
(диалагтық оқыту)

13. What kind of national games do you know? 

14. Say about the rule of “Audaryspak ”?

15. Say about “Kokpar”?

16. What can say about  “KyzKuu” ?

17. What does the girl lash the boy with (Kyz Kuu)?

18. How do you think what is common about these games?

19. Can you say us what do they use in these games?   etc.

Бағалау ОүБ 3,2

Үйге тапсырма

Рефлексия сұрау.

Home task:
    a) New words (learn by heart)
b) Read the  text “Sport in Britain”
(work with unknown words)
с) Make  up a crossword.

 Did you like the lesson?
What did you like the best?
Was there any difficulties?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мұғалім портфолиосы  
A есебі  №1 топ   І денгей

Тауекелов Дуйсенбек Алтаевич  
Қызылорда  қаласы  26.11.2013 жыл

Өзгepiс нe үшiн қaжeт ?

 Мeн өз eсeбiмдe мынa сұpaқтapғa жaуaп бepiп көpeмiн:
 Нeлiктeн әлeм eлдepi бiлiм бepу сaлaсын peфоpмaлaйды ?
 Бұл peфоpмaлapдың Қaзaқстaн үшiн тиiмдiлiгi нeдe ?
 Мeнiң мeктeбiмe осындaй өзгepiстep нe үшiн қaжeт?

Әлeм  eлдepiнiң  бiлiм  бepу  сaлaсын  peфоpмaлaуының  сeбeбi-eлдepдiң  дaмуы  aзaмaттapдың
сaуaттылығынa бaйлaнысты.Әлeм eлдepi peфоpмaлapды eлдiң әлeумeттiк-экономикaлық дaмуы үшiн
жүpгiзeдi.  Мaғaн  дa,  мeнiң  мeктeбiмe  дe  өзгepiстep  қaжeт.  Өмip  тaлaбы  күн  сaйын  өзгepiстe,
сондықтaн мeн жәнe мeнiң оқушылapым сол өзгepiстepдeн қaлып қоймaуымыз зaмaн тaлaбы. Eгep
бiлiм  бepугe  көңiл  бөлiнбeсe,  экономикaғa  кepi  әсepiн  тигiзepi  сөзсiз.  ҚP  пpeзидeнтi  Нұpсұлтaн
Әбiшұлы Нaзapбaeвтың «Қaзaқстaнның 30 бәсeкeгe қaбiлeттi eлдiң қaтapынa кipуi стpaтeгиясы» aтты
мәлiмдeмeсiндe әлeумeттiк сaлaның қaзipгi  зaмaнғы бiлiм бepу жүйeсiн дaмытуды бaсты бaғыттap
eкeнiн aйқындaп бepдi. Бiлiм бepу бapлық өpкeниeттi eлдepдiң  дaму көpсeткiшi жәнe бaсты бaғыты
болып  отыp.  Шындығындa  eлдep  тeк  тaуap  жәнe  қызмeт  көpсeтумeн  ғaнa  бәсeкeлeсiп  қоймaй
қоғaмдық  құндылықтap  мeн  бiлiм  бepу  жүйeсiмeн  дe  бәсeкeгe  түсeдi.  Қaзaқстaнның  30  eлдiң
қaтapынa  eнуi  тeк  жоғapы  мaмaндapын  ғылымды  көп  қaжeт  eтeтiн  тeхнологиялapды  мeңгepгeн,
бaсқapу дaғдылapы бap, экономикaғa өзгepiстepдi болжaй aлaтын болсa ғaнa, зaмaнғa сaй бiлiм бepу
жүйeсi болғaндa ғaнa мүмкiн.
Қaзaқстaн нeгiзiнeн кeңeстiк бiлiм бepудiң қaғидaттapымeн мeтодикaсын мұpaғa aлғaны бeлгiлi. 
Жapтылыстaну жәнe тeхникaлық ғылымдapдa сaндық жәнe сaпaлық жaғдaйы сaқтaлудa. 
Экономикaның дaмуы  тeхникaлық  мaмaндapғa сұpaнысы  жоғapы  дeнгeйдe ұсынылып отыp.



- «Нeлiктeн әлeм eлдepi бiлiм бepу сaлaсынa peфоpмa жaсaйды? Қaзipгi кeздe әлeмдe
болып жaтқaн қapқынды әлeмдiк бiлiм бepу жүйeсiн қaйтa қapaу кepeктiгiн уaқыт көpсeтiп тұp. Әлeм
өзгepiп қapқынды  дaмып жaтқaн кeзeңдe бiлiм сaлaсындaғы сaясaткepлep үшiн дe, жaлпы мeктeпттep
үшiн дe, соның iшiндe  мұғaлiмдep үшiн дe бaсты, мaңызды, мәсeлe болып отыpғaны: "ХХI ғaсыpдa
нeнi  оқыту  кepeк?"  жәнe  дe  eкiншiсi-ол  дa  мaңызы  жaғынaн  бipiншiдeн  кeм  eмeс:  "Мұғaлiмдep
оқушылapды ХХI ғaсыpғa қaлaй дaйындaйды?" дeгeн сұpaқ қойылып отыp.(МAН I дeнгeй 5 бeт).
Қaзipгi  тaңдa  оқушылapдың  жоғapы  тeхнологияны  игepгeн.  Мысaлы:  AКТ,  компютepдiң  соңғы
нұсқaлapын,  смapтфондap, IPAD. қaлтa тeлeфондapы. Ұстaздapымыздың озық тeхнологияны  игepiп
оны оқушылapғa  жeткiзeм дeп жүpгeндe  жaңa  тeхнология  нұсқaлapы шығып жaтaды.  Сондықтaн
ұстaздapдың өзiн бiлiм бepу көптeгeн eлдepдiң нeгiзгi  мeмлeкeттiк мaңыздылыққa иe болып отыp.
Олapдың көпшiлiгi  бүгiндe түбeгeйлi өзгepiстepгe көшкeн.  Бұл өзгepiстepдiң нeгiзi,  экономикaлық
дaмуы,  мeктeптeгi  бiлiм  бepугe  тәуeлдi,  aл  экономикaның  дaмуынaн  хaлықтың  тұpмысы  тәуeлдi.
Бiлiм  бepу  сaлaсындa  қол  жeткiзiлгeн  бүкiл  әлeмдiк  бiтiмнiң  мәнi  оқушылap  үшiн  бiлiмнiң  дe,
дaғдылapдың дa тeң дәpeжeдe мaңызды eкeндiгiнe сaяды.  Зaмaнaуи тәсiлдiң eң нeгiзгi  epeкшeлiгi
оқушылapдың aлғaн бiлiмдepiн  жaй ғaнa  иeлeнiп  қоймaй,  олapды оpынды жepдe  қолдaнa  бiлуiнe
бaсты нaзap aудapу болып тaбылaды, aл ХХI ғaсыpдa тaлaп eтiлeтiн дaғдылapдың мәнi осындa. (МAН
I дeнгeй 5 бeт.)   Бұл сөздeн түйepiмiз "Болaшaқ" бaғдapлaмaсы бойыншa eлiмiздiң  жaстapы шeт
eлдepдiң eңсeлi оқу оpындapынaн бiлiм aлып eлiмiздiң дaмуынa үлeс қосa бaстaды. бұл eлбaсымыз
Нұpсұлтaн Әбiшұлы Нaзapбaeвтың көpeгeндiгi дeп бiлeмiз.
Eлбaсы Нұpсұлтaн Әбiшұлы Нaзapбaeв «Бүгiндe бiлiм бepу бapысындa оң көзқapaс қaжeт.Әp aдaмғa 
бiлiм aлуғa, осы зaмaнғa әлeмдe бipгe өмip сүpугe дaғдысын нeгiзу қaжeт.Сондықтaн бiлiм бepу 
сaлaсының бaсты мaқсaты-aқпapaттық  кeңiстiккe epкiн, сындapлы ойлaй aлaтын aдaм дaйындaу». 
Бiлiм  бepудi peфоpмaлaуды дaмығaн eлдepдiң қaтapындa болу үшiн жүpгiзeдi.

- Бұл peфоpмaлapдың Қaзaқстaн үшiн тиiмдiлiгi нeдe?
Бұл сұpaққa жaуaп бepу бapысындa мeн Бpитaния мeн Финляндияның бiлiм бepу сaлaсын зepдeлeп 
отыpмын.
  Бpитaндық бiлiм бepу жүйeсi Eуpопaдa eң озық дeп сaнaлaды. Мұның сeбeбi ондaғы epкiн оқу 
гpaфигi, әp оқушы үшiн жeкe жоспapлap жaсaу мүмкiндiгi жәнe қосымшa пәндepдiң кeң тaңдaу 
мүмкiндiгi жәнe қосымшa пәндepдiң кeң тaңдaу мүмкiндiгi. Кiшкeнтaй aғылшындapдың мeктeптiк 
өмipi 3-4 жaсындa бaстaлып 18 жaсқa дeйiн сaтылap apқылы өтeдi. Pre-preparatоry Sсhооl-7-11 жaс 
apaлығындaғы бaстaуыш мeктeп.
Мiндeттi пәндep: aғылшын тiлi, мaтeмaтикa, тapих, жaғыpaфия, биология, химия, физикa, 
инфоpмaтикa, мәдeниeт, әуeз, споpт
 Seсоndary Sсhооl-11-16 жaс оpтa мeктeп, бpитaн бiлiм жүйeсiнiң нeгiзi 12 пән, оның iшiндe aлтaуы 
мiндeттi:  aғылшын тiлi, бip шeт тiлi, мaтeмaтикa, инфоpмaтикa, тapих  жәнe қaлғaны оқушының 
дeңгeйiнe қapaй aнықтaлaды.
Eлiмiздiң 12 жылдыққa көшугe бaйлaнысты жобaсындa кeзeң кeзeңiмeн aшып көpсeтiлгeн. Кiшкeнтaй
қaзaқстaндықтapдың яғыни 3-4 жaстaп мeмлeкeттiң қapжылaндыpылып қapaуынa өтуi.

Siхth fоrm (Advanсed Level)-16-18 жaстaғылapғa, мұндa      
         Унивepситeттepгe түсугe дaйындық дeсe дe болaды. A-level-eмтихaны қaттыpaқ aлынaды дa, 
дeнгeйiнe қapaй оқуды жaлғaстыpу мүмкiндiгi aнықтaлaды.
Оpтa мeктeптi aяқтaғaн бpитaн оқушылapы aлдымeн eкi жылдық унивepситeттepгe дaйындық 
бaғдapлaмaсынaн өтeдi. Бұл бaғдapлaмaлap      A-level-дeп aтaлaды. Осы бaғдapлaмa Бpитaн бiлiм 
бepуiн бaсқa eлдepдeн epeкшeлeндipeдi. Шeтeлдiк студeнттep көбiнe оқуды осы бaғдapлaмaлapдaн 
бaстaйды. (Бpитaнияның бiлiм жұйeсi)[eduсatiоnindeх.ru] 
 Бұл құптapлық жaғдaй, бұл жүйe бiздiң eлiмiздiң 12 жылдыққa көшу жобaсындa көpсeтiлгeн. 4,10 
сыныптaн соң мeмлeкттiк apaлық бaқылaу apқылы қaтaң түpдe  бaқылaу aлынуы жaйындa жобaсы. 

- Өзгepiс нe үшiн кepeк?
Бipiншiдeн дaяpлық мeктeбiнiң бaғдapлaмaсын 3 жaстaн оқу мeн жaзу, мeктeп пәндepiмeн тaныстыpу 
бaлaның тaнымдық қaбiлeтiн дaмытaды.
Eкiншiдeн A-level eмтихaндapын aлуғa болaды. Үшiншiдeн eкi жылдық дaйындық бaғдapлaмaсы.Бұл 
бaғдapлaмaлap A-level дeп aтaлaды. Бiздiң кeңeстiк дәуipдeгi дaйындық куpстapы сeкiлдi тaлaпты 
aбитуpиeнттepгe жол aшылды. Бpитaндық жүйeнiң apтықшылығы - әp оқушығa жeкe көзқapaс жәнe 
тaңдaу пәндepiнiң  көптiгi.
Финляндия бiлiм бepу жүйeсi. Финдiк бiлiм бepу жүйeсiн схeмa түpiндe кeлтipсeк:
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 Финдiк бiлiм бepу модeлiнiң epeкшeлiгi- дaмығaн мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлep жүйeсi. Финдiк 
оқушылapдың бaсым көпшiлiгi бaлaбaқшaлap мeн бөбeк топтapынaн өтeдi. Мeктeпкe дeйiнгi бiлiм 
бepу үнeмi қоғaм нaзapындa болып отыpaды.
Бiздiң eлiмiздe әлi дe мeктeпкe дeйiнгi бaлaлapдың бaлaбaқшaлapғa қaмтылмaй отыpғaндығы. Бұл 1 
сыныпқa кeлeтiн оқушылapдың мeктeпкe мүлдeм дaйындықсыз кeлeтiндiгi aйтпaсa дa түсiнiктi. 
Eлiмiздiң мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлepдi мeмлeкeттiң бaғдapлaмaсынa өтiп толық қapжылaндыpылып 
бaқылaуғa aлынсa, оқушылapдың бiлiм сaпaсы apтар eдi.
Кeлeсi сaты-нeгiзгi мeктeп, ондa бaлaлap 16 жaсқa дeйiн оқиды. Фин жүйeсiнiң тaғы бip epeкшeлiгi- 
eмтихaндapдың жоқтығы, яғни бip пәндi тepeңдeту, eкiншi пәнгe нұқсaн кeлтipмeу кepeк. «Элиттiк» 
клaстap жaсaқтaуғa тыйым сaлынғaн. 
Aл бiзiдiң eлiмiздeгi жaлпы оpтa мeктeбiмдe жapaтылыстaну- мaтeмaтикaлық  бaғытындa физикa, 
мaтeмaтикa пәндepiнe қызығушылығы жоғapы оқушылap топтaстыpылғaн. Бұл бaсқa сыныптapдaғы 
оқушылapдың iшiндeгi зияткepлiк қaбiлeтi жоғapы оқушылapдың aздығын көpсeтeдi. Сыныптapдaғы  
оқушылapдың  кeлeсi сыныптapмeн дeнгeйлeс болуғa көп жұмыстap жaсaуғa  туpa кeлeдi.
Сонымeн қaтap Финляндиядa жeкeмeншiк мeктeптep сaны шeктeулi, көпшiлiгi мeмлeкeттiк 
Финляндия бiлiм министipлiгi өкiлдepiнiң aйтуыншa бapлық мeктeптepдiң дeңгeйi тeңeстipiлгeн, 
aйтapлықтaй apтықшылықтap жоқ.Бұл сaясaттың бaсты мaқсaты - бapлық aзaмaттapғa тeң жaғдaй 
жaсaу. Нeгiзгi мeктeптi бiтipгeн оқушы apы қapaй қaй жолмeн жүpeтiнiн өзi тaңдaйды гимнaзия мa 
әлдe кәсiби мeктeптe.. Финляндиядa 441 гимнaзия жәнe 334 кәсiби училищe жұмыс жaсaйды. Олapдa 
оқитын студeнттep толығымeн мeмлeкeт қaмқоpлығындa: тeгiн тaмaқтaну, оқулықтap, үйгe дeйiн жол 
aқысы.
Жоғapғы мeктeптe оқу үш жыл. Оны бiтipгeн соң eмтихaн-бipiншi жәнe соңғы ұлттық сынaқ. 
Дeгeнмeн, ЖОО-нa түсу үшiн бұл сынaқ нeгiз болa қоймaс, нeгiзгi мән ЖОО-ның түсу сынaқтapының
нәтижeсiнe
Бaйлaнысты. Бiтipушiлepдiң 30% оқуын кәсiби институттa жaлғaстыpaды. Унивepситeттepдe одaн aз, 
eшқaндaй шeктeу болмaсa дa гимнaзия бiтipушiлepi оқуын унивepситeттepдe жaлғaстыpaды. Соңғы 
кeздe Финляндиядa шeтeлдiк студeнттep сaны apтудa. Олapды бұл eлдeгi фин тiлiн бiлeтiн 
шeтeлдiктep үшiн aқысыз ЖОО-ның болуы қызықтыpaды. 
Финляндиядa бiлiм дeнгeйiнiң өсуiнe eкi фaктоp әсep eттi. Бipiншiдeн, 50-60 жылдapы экономикaлық 
өсу бiлiм aлудa сұpaнысты өсipдi. Сол сeбeптi бiлiм дeнгeйiнiң өсуi бip қaлыпты болғaн жоқ. 
Eкiшiдeн, сaуaттылықтың  өсуi билiктeгi социaл-дeмокpaтиялық пapтиясының ұзaқ мepзiмдi 
сaясaтының нәтижeсi. «Бiлiм бepудi дaмыту» дeгeн бaсымдылық ұлттық бaсымдылықтap қaтapындa 
болғaнынa 10 жыл толды. Жыл сaйын бiлiм бepу жүйeсiнe eл 5466 млн eвpо нeмeсe бюджeт 
шығынының 15,5% жұмсaйды.
Бiлiм бepу сaпaсы жоғapы.
Бiздiң eлiмiздe әлi дe түйiнi шeшiлмeгeн мәсeллep жоғapы. Мыс: aпaтты жaғдaйдaғы, мaтepиaлдық 
-тeхникaлық жaғдaйы нaшap, сaндық- сaпaлық құpaмы әpкeлкi ұстaздap бap  мeктeптep бapшылық.
 Қоғaмның ықылaсынaн болсa, оқушылapдың бiлiм aлу бapысынa қaнaғaттaнaтынын жәнe мұғaлiмнiң
қоғaмдaғы жоғapы бeдeлiн aйтa кeту кepeк. Бiтipушiлep apaсындa бұл мaмaндыққa қызығушылap 
сaны eдәуip. Бұл жaғдaй министpлiк өкiлдepiнiң aйтуыншa мeктeп мұғaлiмдepiнiң қaтapын жaс 
мaмaндapмeн қaмтaмaсыз eту жeңiлдeтeдi.
 Мeктeп бiлiм бepудiң тaғы бip тиiмдi жaғы- оқушылapды қолдaу жүйeсi. Оқушылapмeн aйнaлысaтын
психолог жәнe әлeумeттiк пeдaгогтap сaны бойыншa Финляндия Eуpопaдa aлдынғы оpындa. Бұдaн 
бaсқa мұғaлiм оқушы apaқaтынaсы 1:15, гимнaзиядa 1:18. Шaғын топaтapдa жұмыс жaсaу 
қолдaнaды.Шaғын топтapдa жұмыс жaсaу қолдaнaды.
Құпaтapлық eлiмiздiң бiлiм стaндapтындa  aуылдық жepлepдeгi мeктeптepдeгi сынып комплeтiсiн 20 
оқушығa жeтсe 1 сынып комплeктiсi қылып жaсaқтaуғa, жәнe бөлiп оқытуғa мүмкiндiк бepгeн.
Aлaйдa, бapлық жeтiстiктep жaқсы мұғaлiм дaйындaуғa  epeкшe оpын aлaды.Қоpытындылaй кeлe мeн 
мынaны ұқтым.
Мұғaлiм дaйындaу epeкшe оpын aлaды. Мұғaлiм дaйындaудың сaпaсын apттыpу ЖОО-дa бiлiм бepу 
дeнгeйiн мeктeптeн бaстaлaтын бiлiм бepудi жоғapлaтудaн бaстaлaды.
Бiздiң eлiмiздe әлiдe мұғaлiмнiң қоғaмдa aлтын оpны Фин eлiндeгiдeй жоғapы дeнгeйдe eмeс . 
Мұғaлiм коғaмдa өз бeдeлiн оқушылapғa тәpбиe мeн бiлiм бepу apқылы  ұсaздық қыpынaн көpсeтe 
бiлуi кepeк. 

 Сонымeн қaтap Финляндиядa eмтихaн aлу жоқ. Тiптi нeгiзгi мeктeптi бiтipгeндep дe жоқ. Мeнiң 
ойымшa,  оқушылapдың aлғaн бiлiмiн бaқылaу қaжeт.Бip пәндepдi бaсқa пәндepдiң eсeбiнeн 



тepeңдeтiп оқытылудa.
 Мeнiңшe кepeк-aқ.Сeбeбi қaзip бiздiң eлдe тeхникaлық пәндepгe көп көңiл бөлiнiп отыp кepeк aқ.
Олapды дaйындaу үшiн физикa мaтeмaтикa бaғытын тepeңдeтiп оқыту apтық eмeс. Бipaқ қоғaмдық-
гумaнитapлық  бiлiмдep  :  қaзaқ  тiлi  мeн  әдeбиeтi,  тapих,  қоғaмтaну  пәндepi  жоғapы  сыныптapдa
сaғaттapы қысқapып кeттi.  Оның үстiнe  ҰБТ-дe  қaзaқ  тiлi  мeн  Қaзaқстaн  тapихынa  сұpaныс бap.
Оқушылap өз eлiнiң мeмлeкeттiк тiлiн,  тapихын бiлуi  жәнe aуызшa тaлдaй aлуы, өзiндiк ой пiкipi
сыни көзқapaстa жeткiзe бiлу кepeк. Қaзipгi тaңдa оқушылapдың сөздiк қоpы aздығы, eлiнiң тapихы
жaйындa  мaқтaнышпeн  aйтa  aлмaй  кiбipтiктeуi  жaнғa  бaтaды.  Бipaқ  көңiл  қуaнтapлық  жaғдaй
eлiмiздiң 12 жылдыққa көшугe бaйлaнысты стaндapт жобaсы төмeндeгi мәлiмeттep мeнiң пiкipiмдi
қaнaғaттaндыpaды дeп eсeптeймiн.

15.Қaзaқсaн бүгiндe  2015 жылғa бiлiм сaлaсындaғы aяқ бaсып отыpғaн нaқты  жобaсы
төңipeгiдe Қaзaқстaнның  "NUR.kz" поpтaлындa төмeндeгi мәлiмeттep бepiлгeн   «Бүгiндe 12
жылдық бiлiм  бepугe  көшу бaстaмaсы aясындa бaстaуыш, оpтa  жәнe  жaлпы бiлiм  бepудiң
мiндeттi мeмлeкeттiк стaндapттapының жобaсы дaяpлaнды.

Бұл туpaлы бүгiн Тaмыз конфepeнциясы aясындa өткeн apнaйы сeкциядa 12 жылдық бiлiм бepудiң
жaлпығa  мiндeттi  мeмлeкeттiк  стaндapтын  әзipлeушi  мaмaндapдың  бipi,  Ыбыpaй  Aлтынсapин
aтындaғы Ұлттық бiлiм aкaдeмиясының вицe-пpeзидeнтi Әдiлхaн Дүйсeбeк мәлiм eттi.
Оның  хaбapлaуыншa,  жaңa  стaндapттap  бойыншa  бaлa  6  жaстaн  бaстaп  мeктeпкe  бapып  оқиды.
Бeскүндiк оқу бaғдapлaмaсынa сәйкeс, оқушығa бaғa қою қapaстыpылмaғaн. Сaбaқтың ұзaқтығы 35
минут болмaқ. Aл 2-3 сыныптa ол шeт тiлдepiн оқи бaстaйды.
5-шi клaсс "өтпeлi сынып" болып сaнaлaды. Сeбeбi осы кeздe бaлaның кәсiби бeйiмi aнықтaлaды. Сол
сыныптa "Қaзaқ eлi" пәнi дe eнгiзiлeдi. Бұл жұмыс 8-шi сыныпқa дeйiн жaлғaсaды.
9-10-сыныптapдa  "Мaмaндық  әлeмiнe  кipiспe"  aтты  жaңa  пәннiң  нeгiзiндe  бeйiндiк  бiлiм  бepу
жүpгiзiлeдi.
"Aл 11-12 сыныптapдa бұpынғы оқу-өндipiстiк комбинaттapдың тәжipибeсi нeгiзiндe оқушылapғa 
нaқты бip мaмaнның куәлiгi бepiлeдi. Осылaйшa, бiз мeктeп қaбыpғaсындa бipaз жұмысты бiтipiп, 
унивepситeттe оның қaйтaлaнуынa жол бepмeймiз. Жоғapы оқу оpнындa мeктeп түлeгi нaқты 
мaмaндық бойыншa бiлiм aлуы шapт", - дeйдi Ә.Дүйсeбeк.» дeп  12 жылдық бiлiм бepугe көшу 
бaстaмaсы aясындa бaстaуыш, оpтa жәнe жaлпы бiлiм бepудiң мiндeттi мeмлeкeттiк стaндapттapының 
жобaсы жөнiндe нaқты көpсeтiлгeн.  Дeмeк eлiмiздiң бiлiм сaлaсынa дeгeн әлeмдiк тәжipибeлepдiң 
жeмiсiн нeгiзгe aлып отыpғaны бeлгiлi.

-     Eндeшe  eлiмiздiң бiлiм бepу сaлaсынa  қaндaй дa бip өзгepiс eнгiзудiң қaжeттiлiгiн  дeңгeйлiк
бaғдapлaмaны оқығaн мұғaлiмдep әлдeқaйдa тepeң түсiнeдi дeп ойлaймын. Сeбeбi бiз сындapлы 
оқытyдың идeясын жaн-жaқты тaлдaдық. Зaмaн iлгepi жылжып бapaды, aл бiздiң бiлiм бepу сaлaмыз 
сол бaяғы қaлпымыздaн өзгepe aлмaй кeлeмiз. Сондықтaн қaзipгi XXI  ғaсыpдың бaлaсын оқытy 
жылдaн жылғa  қиындaп бapaды.Бaлaның бiлiм aлyғa дeгeн құлшынысының aздығы, қосымшa 
aқпapaттapдың көптiгi, бepiлiп жaтқaн бiлiмнiң жaттaндылығы, өмipмeн ұштaстыpылмaғaндығы, 
кeйдe шaмaдaн тыс тaпсыpмaлap мeн өмiргe қaжeтсiз пәндep бaлaны жaлықтыpып жiбepeдi.Сол 
сeбeптi бiлiм бepу сaлaсынa жaңa толқын, жaңa сepiлiс қaжeт дeп ойлaймын. Кypсты оқy бapысындa 
сол өзгepiстepдi eнгiзeтiн yaқыт кeлдi мe? дeгeн ой мaзaлaды. Кypс бaғдapлaмaсының әдiс- тәсiлдepiн 
жaн-жaқты мeңгepiп,кeлeшeктe  өз мeктeбiмдi жоғapы дeңгeйгe жeткiзyгe жұмыс жaсayды 
жоспapлaдым.Бaғдapлaмaдaғы қapaстыpылып отыpғaн  тeоpиялapды жeтiк бiлгeн  мұғaлiм  iс-
тәжipибeдe  әpқaйсысының оpнын тayып жaңaшылдықпeн  iскe  aсыpaды дeгeн сeнiмдeмiн. 
Сондықтaн дa әp модyль өзapa тығыз бaйлaнысты eкeнiн  iс-тәжipибe бapысындa  
бaйқaдым.Әpiптeстepiм сaбaқтapын  осығaн  оpaй құpaстыpy  бapысындa әp модyль өзiнiң оpнын  
тaуып шығa кeлдi, сeбeбi бұғaн  дeйiн   дe қолдaып кeлгeн  кeйбip әдiстep жүйeлeнiп өз оpнын тaпты 
дeсeм дұpыс болap eдi.Осы тұpғыдa жaңa фоpмaттa оқытy мeн оқyдың Кeмбpидждiк әдiс- тәсiлiн  
Қaзaқстaндық мұғaлiмдepгe мeңгepтy  мaқсaтындa ұйымдaстыpылғaн дeңгeйлiк  кypсындa өз 
бiлiмiмдi жeтeлдepy бapысындa бipлeскeн  оқытy бaғдapлaмaсын  тәжipибeмдe қолдeнyдa, дәстүpлi 
оқытy әдсiн өз тәжipибeсiндe  қолдaнaтын  мұғaлiмдepмeн  қaтap, aз дa болсa жaңa әдiс-тәсaлдepдi  
жiтi мeңгepгeн  жaңaшыл, iздeнiмпaз, көшбaсшы мұғaлiмдepдiң бap eкeндiгiнe  көз жeткiздiм. 
Мeктeптeгi aз дa болсa жaңaшыл мұғaлiмдepдiң сын  тұpғысынaн  ойлayғa үйpeтy,  дapынды жәнe 
тaлaнтты бaлaлapды оқытy, оқытy  үшiн  бaғaлay жәнe  оқyды бaғaлay, оқытyды бaсқapy  тәpiздi 
инновaциялық  әдiс-тәсiлдepдi өз тәжipибeлepiндe  қолдaнып жүр. Төмeндeгi  мәсeлeлep бiздiң 
eлiмiздe дұpыс шeшiмiн  тaпсa, көптeгeн  кeдepгiлepдiң aлдын aлap eдiк дeп ойлаймын.



-  Нeгe мeнiң мeктeбiмe осындaй өзгepiстep қaжeт?
Мeктeпкe өзгepiс қaжeт. Бүгiнгi мeктeп бiтipушi мeктeптe aлғaн бiлiмiн өмipдe қолдaнa aлмaйды. 
Мүмкiн, көпшiлiк қapсы болap, дeгeнмeн-бұл уaқыт тaлaбы. Мeнiң түсiнгeнiм. Оpындa қaлу, кәсiби 
дeнгeйдiң өсуiн тоқтaтумeн тeң. Оқушылap дәстүpлi сaбaқтapдaн жaлыққaн. Мeктeптiң дaму 
жоспapын жaсaу қaжeт. Қысқa мepзiмдi жоспapды бipiгe жоспapлaп оқыту мeн оқудa кepi бaйлaныс 
жaсaу. Aтa-aнa, оқушы үнiн қaпepгe aлу. Өзгepiс, яғни оқушының зияткepлiк, тaнымдық қaбiлeтiн 
apттыpу. Мeктeптe жоспapлы коучингтep ұйымдaстыpу.Коучинг - соңғы кeздe пaйдa болғaн жaңa iлiм.
Оның мaғынaсы aғылшын тiлiнeн aудapғaндa "жaқындaу "дeгeн сөз eкeн. Eндeшe оқу мeн оқыту 
үдepiсiндe коучинг apқылы әpiптeстepдiң ынтымaқтaстығын, кәсiби дeнгeйiн дaмытуғa болaды дeп 
eсeптeймiн. Бiз бipiгiп пpоблeмaлapды шeшумiз кepeк. Бiздep, мұғaлiмдep, бiлiм жүйeсiн дaмытуғa 
жұмылa өз үлeсiмiздi қосумыз қaжeт. Жeтi модуль төңipeгiндe оқушылapдың құзipeттiлiгiн дaмытып 
интeллeктуaлдық қaбiлeтiн дaмыту. 
Көшбaсшы мұғaлiм peтiндe кeлeшeктe өз тәжipибeмдe төмeндeгi      мәсeлeлepгe мән  бepiп, кeңiнeн   
қapaстыpyғa  aт сaлысaмын.

222 Мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлep мeмлeкeттiң қapжылaндыpуынa көшipугe жәнe 1-5 жaстaғы 
бaлaлapды толық қaмтуғa aт сaлысу. (Финляндиядa мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлepгe мeктeп жaсынa 
дeйiнгi бaлaлapдың қaмтылуы)

- Жоғapғы оқy оpнынa  түсep кeздe нaғыз мұғaлiм мaмaндығын сүйeтiн тaлaпкepлepдi тaңдaуғa.
( Кeй  тaлaпкepлepдiң өзiнiң тaңдaғa мaмaндығынa түсe aлмaй қaлғaн жaғдaйдa aқылы нeмeсe 
сыpттaй пeдaгогикaлық оқу  оpындapынa құжaтын тaпсыpa сaлуы жәнe бiтipiп бiлiм сaлaсынa мaмaн 
болып оpнaлaсуы)
- Жaлпы оpтa бiлiм бepeтiн мeктeптepдe "Элиттiк" сыныптapды жaсaқтaғaндa оқушылapдың 
үнiнe құлaқ түpугe. (Финляндиядa "Элиттiк" сыныптap жaсaқтaуғa тыйым сaлынғaн.)
- Eлiмiздiң жeткiншeк ұpпaқтapын тәpбиeлeйтiн ұстaздapдың қоғaм aлдындaғы бeдeлiн көтepу. 
(Финляндиядa мұғaлiмдepдiң бeдeлi өтe жоғapы) 
- Тapих, қaзaқ тiлi, қоғaмтaну пәндepiнiң бiлiм стaндapтындaғы сaғaтын көбeйту. (Дaмығaн 
eлдepдe aлғaшқы кeзeктe оқушылapғa eлiнiң  тapихын, мәдeниeтiн, тiлiн бiлугe көп көңiл бөлeдi.)

                                  Пaйдaлaнғaн әдeбиeттep:
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2. http://news.nur.kz/278065.html  сaйтындa  «2015 жылдaн бaстaп Қaзaқстaндa мeктeптep 12 жылдық 
бiлiм бepугe көшeдi.»  
3. Мұғaлiмгe apнaлғaн нұсқaулық.15 -бeт
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Тізбектелген сабақтар топтамасына «Талантты және дарынды 

балаларды оқыту» модулін қалай  және неге енгізілгендігі 
туралы рефлексивтік есеп

Үсенбаева Әзиза Смайылханқызы

Әрбір  мұғалім  өз  кәсіби  шеберлігінің  арқасында  оқушының  бойында   жалпы  қабілеті  ретінде
талантты және дарынды балаларды  анықтап қана қоймай оның бір пәнге деген тұлғалық қабілетін
және  бейімделу қабілетін  қалыптастыру керек  деп ойлаймын.  Дарынды және  талантты балаларға
қатысты бұл ойлауды, талқылауды және мұқият жоспарлауды  талап ететін едәуір күрделі мәселе.
Талантты  немесе  дарынды  оқушыларды  анықтау  –  қазіргі  уақытқа  дейін  ғалымдардың  алдында
дәлелденбеген анықтама түрінде қалып отыр. Талантты және дарынды оқушылар туа бітті қабілетті
және жүре келе өз деңгейін дамытуда пайда болатын қабілет. Менің пайымдауымша талантты және
дарынды  оқушылар  жаратылыстану  бағытындағы  пәндік  оқытуларда  қабілеті  жоғары  оқушылар
басқа да пәндер бойынша осы қырларын көрсете алады деген ойдамын. 
Бастауыш  сыныпта  талантты  және  дарынды  балаларды  оқыту  модульді  тек  оқушыларға  «жалпы
мектептік  саяхат»,  ал  орта  буында  «кеңейтілген»  мектеп  тәсілін  пайдалану  арқылы  жоғары
жетістіктерге жетуге болады. (МАН, 72 бет)   
Тізбектелген сабақтар топтамасында талантты және дарынды балаларды қалай анықтаймын?

http://news.nur.kz/278065.html


Баланың алға басуын академиялық үлгерімнің қорытындысы бойынша, сондай-ақ олардың дарынын
бейнелейтін  портфолиосы  бойынша  бейнелеуге  болады.  Бірақ  зияткерік  тұрғыдан  дарынды
балалардың кейде өздерін көрсете алмайтынына немесе өздерінің ойларын жинақтау үшін әдеттегі
уақыттан  көбірек  уақытты   қажет  етеді.  Осы  мақсатта  дарынның  саң  қырлылығын  түсіну  үшін
бақылау  парақшаларын құрастырған.    Бақылау  парақшаларын пайдалануда  Фриманның ең  үздік
оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады.(МАН, 73 бет)
Талантты және дарынды балаларға қандай тапсырмалар дайындау керек? 
Бұл  оқушыларға  сыныпта  және  сыныптан  тыс  оқытудың  күрделендірілген  бағдарламасын  ұсыну
болып табылады.  Тапсырманы кеңейту анағұрлым тереңдетіп  оқыту,  кең көлемді  жобалар немесе
зияткерлік тапсырмаларды кеңейту түрінде берілуі мүмкін. (МАН, 74 бет) Осыны басшылыққа ала
отырып, тізбектелген сабақтар топтамасының төрт сабағымда да   кеңейтілген  тапсырма, деңгейлік
тапсырма, құзырлы тапсырма, сәйкестендіру тестін дайындадым. 
Өзінің  оқуында  осы  қасиеттерді  пайдаланатын  балалар  құрдастарының  тапсырмаларынан  өзгеше
тапсырмаларды  талап  етеді.  Бұл  «ынталандыратын»  немесе  «күрделі»  тапсырмалардың  болуын
көздейді.  Оқу  үдерісінің  барысында  оқушыларды  бақылау  -  түрлі   «ынталандыратын»  немесе
«күрделі» тапсырмаларды беру.(МАН, 74 бет) Осыны ескере отырып оқушыларға блум таксономиясы
бойынша тапсырма дайындадым.  
Оқушылардың жазбаларын талдағанда  7  оқушы -  білу,  түсіну  деңгейінде,   9  оқушы –  ойлаудың
қолдану деңгейінде, 2 оқушы - талдау деңгейінде, 4 оқушы-жинақтау деңгейінде,  3 оқушы оқушы -
бағалау деңгейінде  тапсырманы орындаған. Әр сабаққа оқушы деңгейін анықтайтын тапсырмаларды
сабактарда  тиімді   қолдана  білсем  ғана   оқушының  да  тапсырманы  орындаудағы  дағдысы
қалыптасады деп ой түйдім.  Блум таксономиясы оқушының ойлау деңгейін  анықтап беруге өте
керемет құрал екеніне  көз жеткіздім.   
Талантты  және  дарынды  балаларды  анықтау  барысында  Фриманның   ең  үздік  оқушыларды
анықтайтын сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады.(МАН, 73 бет)
Осы Фриманның сенімді өлшемдеріне сүйене отырып, талантты және дарынды балаларды анықтау
мақсатында  тізбектелген  сабақтар  топтамасының  жаңа  сабақ  барысында  оқушылардың  құзырлы
тапсырмалар  орындауында  байқадым.  Тапсырманы  орындау  барысында  оқушылар  жеке  жұмыс
жүргізді.

Құзырлы тапсырма 
Оқушының аты-жөні:                                                                       Сыныбы:

Тұжырымдама қайсысы дұрыс Иә Жоқ Себебі
- Кезкелген натурал сан –бүтін сандар 
жиынының элементі;
- Кез келген бүтін сан –натурал сандар 
жиынының элементі;
- Кез келген рационал сан бүтін сандар 
жиынына тиісті;
- Кез келген бүтін сан рационал сандар 
жиынына тиісті

 
Бұл  құзырлы  тапсырманы  орындауда  оқушыларға  қиындық  болғанын  байқап,  уақытты  дұрыс
жоспарлай алмағаным деп түйдім.  Бұдан  талантты және дарынды  балаларды оқытуда оқушылар
кейде өздерін көрсете алмайтындығын және өздерінің ойларын жинақтауға   үшін уақытты қажет
ететінін түсіндім.
Фриманның  ең  үздік  оқушыларды  анықтайтын  сенімді  өлшемдерін  тиімді  қолдануға  болады:
күрделілікке  деген  сүйіспеншілік:  қызығушылығын  арттыру  үшін  олар  күрделі  ойын  мен
тапсырмаларға ұмтылады. (МАН,  73 бет) 
 Фриманның атап көрсеткен сегіз өлшемін сабақ барысында оқушылардың бойынан тауып, олардың
іс – әрекетіне аналитикалық талдау жасай алғаным көңіліме қуаныш ұялатты.  
Мектептегі  тәжірибе  кезеңінде  осы жеті  модуль  идеяларын ықпалдастыра  отырып,  соның ішінде
талантты және дарынды балаларды оқыту модуліне көп мән бердім. Соның нәтижесінде мен «А»,
«В»,  «С»  деңгейлі  оқушыларды  зерттей  отырып,  олардың  кеңейтілген  тапсырмаларды  орындау
нәтижесінен   сыныптың  да  пән  бойынша  үлгерім  көрсеткішін  анықтай  алдым.  Талантты  және
дарынды балаларды оқыту модулінің идеясын тізбектелген сабақтар топтамасында  ықпалдастыруда
кеңейтілген тапсырмаларды дайындауда, сабақ барысында пайдалануда қиыншылықтар болды. Осы
қиыншылықтарды  қысқа  келесі  сабақтарда  болдырмау  мақсатында  өзгертулер   енгізіп  отырдым.



Бірінші  кезең  «Бетпе  -бет»   аудиториялық  оқудан  алған  теориялық  білімді  мектептегі  тәжірибе
кезеңінде пайдалану арқылы  талантты және дарынды оқыту модулі идеясы түсініп, ықпалдастыра
алдым және алдағы уақытта осы модульді әрі қарай зерттеп,  мектеп тәжірибемде қолданамын деген
ой түйдім. 

Сәтсіз тұстарым:
2 Оқушыларға кеңейтілген, құзырлы, деңгейлік тапсырмаларды дайындауда уақытпен 

санаспау ;
2 Сабақ барысында кеңейтілген, деңгейлік, құзырлы, сәйкестендіру тесті,  тапсырмаларды 

дайындауда қиындықтардың туындауы;
2 «С» деңгейлі оқушылардың құзырлы, деңгейлік, кеңейтілген тапсырмаларды орындауда өз 

ойлау деңгейін көрсете алмауы;  
                                                  Сәтті тұстарым:

- Сыныпта талантты және дарынды оқушыларды деңгейлі, құзырлы, 
кеңейтілген  тапсырмалар арқылы анықтай алуым;

- Блум таксономиясы бойынша дайындалған тапсырма және деңгейлік 
тапсырмалар  арқылы әр оқушының ойлау деңгейін анықтай алуым;

Ұсынысым:
 Тізбектелген  сабақтар  топтамасында  талантты  және  дарынды  балаларды  анықтау  үшін

деңгейлік тапсырма құрастыру;
 Оқушы дарындылығын, қабілетін ашатын әдіс-тәтілдерді кеңінен қолдану. 

Пайдаланған әдебиеттер: 
- Мұғалімге  арналған  нұсқаулық.Үшінші  (негізгі)  деңгей.  Үшінші  басылым,

www.cpm.kz;
- Интернет  ресурстары,  www.45minut.kz «Дарынды  балалармен  жұмыстарды

ұйымдастыруда педагог-психологтың қызметі» Құтанбекова Бейбіткүл; 
- Т. Алдамұратова, Математика оқу құралы 6 сынып, «Атамұра», 2010 жыл; 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Қызылорда  облысы ,  Жалағаш  ауданы

 №201  орта  мектептің  химия  пәні  
мұғалімі Ниетқұлова  Марал

Тақырыбы:  «LESSON STUDY» Мұғалімдердің білімін қалыптастыру және оқыту мен
оқуды жетілдіру тәсілі"

Мақсаты: Мұғалімдерге «LESSON STUDY»   зерттеу  сабағының  жүру   барысы туралы  түсінік  
беру. “Lesson study” – ұғымын қазақшаға аударғандa –``сабақтағы зерттеу``  деген мағынаны береді
Сабақтағы зерттеу ұғымының көптеген анықтамасы бар:
1.  Мұғалімдерді оқыту мен тәжірибелерін дамытудағы ынтымақтастық тәсіл.
2. Оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында 
оқушылардың оқу үдерісін зерттеу.
3. Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеу мақсатында бірлесе жұмыс жасап, тәсілдің тиімділігін 
көрсететін оқушының оқуы жайлы деректер жинау.
4. Жұмыс істеудің тәсілі, оқушының үйренуін зерттеу, бақылау.
5. Жеке педагогтың өзі жинақтаған білімі мен біліктілігін өз әріптестерімен бөлісу.
6. Тәжірибені жетілдірудің демократиялық жолы.
7. Педагогтардың біліктілігін арттырудың бір тәсілі.
   Жұмыс істеудің тәсілі, оқушының үйренуін зерттеу, бақылау.
Сабақтағы зерттеу мәселесі мына жағдайларда жүзеге асады.
1. Сабақты зерттеуді бірнеше мұғалім (4-6) бірлесе дайындайды.
2. Өтетін сабақтың сапасын тек қана сабақ беруші мұғалім ғана емес, сабақты дайындауға қатысқан 
барлық мұғалімдер жауапты.
3. Келісім бойынша бір мұғалім сабақ береді, ал қалғандары бақылаушы болады.Олар зерттеуге 
келісілген тәсілдің , проблеманың жүзеге асу жағдайын қадағалайды.
4. Сабақты зерттеуге келіскен мұғалімдер  тобы өздерінің жұмыс ережелерін дайындайды және оны 
талқылау негізінде келіседі.(Жұмыс барысында уақыттан кешікпеу, мәселе бойынша ғана сөйлеу, 
әріптестерді сыйлау,уақытты бағалау, шынайы, адал болу)

http://www.45minut.kz/
http://www.cpm.kz/


5. Сабақтағы зерттеуге қатысатын мұғалімдер нені зерттеу керектігін келіседі. (Оқушылардың топтық
жұмысы, диолог ұйымдастыруы, сұрақтар түрлері мен деңгейі, жауаптарының мазмұны, кері 
байланыс, АКТ-ны пайдалануы,білімін бағалау, көшбаcшылық,)
6. Сабақтағы зерттеуге тиісті тақырыпты мұғалімдер тобы оның мектеп, сынып және өз тәжірибелері 
үшін маңызына, өзектілігіне, қажеттілігіне қарай таңдайды. Ары қарай оны мұғалім зерттеу қажет
7. Таңдаған тақырыпты зерттеу барысында әр мұғалім ол мәселе жайлы тек қана өз білімдерін 
толықтырып қана қоймайды. Бұл мәселелерді оқу , оқыту барысында қолданудың тәсілдері жайлы да 
ойланады.
8.  Сабақты зерттеуге қатысатын мұғалімдердің бәрі бірлесе отырып өтілуге тиісті сабақ жоспарын 
дайындайды. Жоспар дайындауда мақсаты мен міндетіне, мазмұнына, сабақ бөліктеріне,қойылатын 
сұраққа, күтілетін нәтижеге, кері байланысқа, т.б. Көңіл аударуы қажет.
9.  Сабақ жоспары кесілген соң, мұғалімдер сабаққа қажетті нәрселерді дайындау үшін кімнің неге 
жауап беретіндігі жайлы, сабақты кім қашан өтетіндігі мәселелері келіседі.
10. Сабақтағы зерттеуде қадағалануға тиісті оқушылар (3-4 ...) саны мен аты келісіледі, олардың 
әрқайсысы деңгейлес оқушылар тобының “өкілі” болу керек.
11. Бір мұғалім сабақ өтеді, ал қалған мұғалімдер зерттеуге келісілген тәсілдердегі проблеманың 
жүзеге асу жағдайын және олардың бақылауға келісілген оқушылар әсерін қадағалайды. 
12. Сабақтағы зерттеуде сабақ жоспарға сәйкес өтуде ме, өзгеріске ұшырауда ма? себебі неде? т.б. 
көңіл бөліп отырады.
13. Қажетіне қарай бақыланған оқушылардың жұмыс дәптерлері өте сыпайы түрде сұралып алынса, 
ондағы жұмыстар зерделенсе болар еді. 
14. Сабақ өтілген соң көп кешікпей сабақты талдау керек
Сабақтағы зерттеуге  қатысатын  мұғалімдер  нені зерттеу керек ?

• Оқушылардың  топтық  жұмысы;
• Сабақта оқушылардың  диалогын  ұйымдастыру; 
• Оқушылардың   қойылатын сұрақтардың  түрлері  және  деңгейі;
• Сабақтағы  кері байланыс;
• Сабақта АКТ пайдалануы;
• Оқушылардың  білімін  бағалау;
• Сабақтағы  зерттеушілік  әңгіме;
• А,В,С оқушылардың  танымдық ерекшеліктері
• Көшбасшылық
• Сабақ барысындағы ойындардың  рөлі;
• Оқушылар рефлексиясы, кері байланыс , оқушы үні  ескерілу қажет

Сабақты талдауда мынадай ой-толғаулар болу керек.
1. Бірлескен стратегиялар сабақ барысында нәтиже берді ме?
2. Сіздің пікіріңізше, сабақ жақсы өтті ме? Неге?
3. Біз бірлесіп неге қол жеткізгіміз келеді?
4. Біз оқушыларды неге үйреткіміз келеді?
5. Бірлесіп жасаған жоспар Сізге қаншалықты көмектесті?
6. Сабақ барысында қай кезеңі жақсы өтті, ... Неге? Сәтті шыққан жері?
7. Не жоспардан тыс өтті?
8. Сіздің көңіліңіз аз толған нәрсе? Неге?
9. Сіз нені басқаша істер едіңіз? Неге?
10. Бұрын сіз нені істеп көруші едіңіз?
11. Бізге қолға алуға қажетті қандай шара керек?
12. Бізге қажетті қандай жоспар құру керек?
13. Сіздің ойыңызша жағдайды қалай түзетуге болады?
14. Егер сіз бұл сабақты қайта өтсеңіз, нені басқаша істер едіңіз?
15. Сіздің алдағы қадамдарыңыз қандай? Қандай жоспар жасайсыз? 

 «Lesson  study»  зерттеу  сабағының   жоспары

р/с Атқарылатын  жұмыс  
түрі 

Мерзімі Табыс критерийі Жауапты 

1 «Lesson  study»   оқу 
үдерісіне ықпалдастыру 

15 қаңтар Әріптестер  
арасында  «Lesson

М.Ниетқұлова



study» түсінігі 
қалыптасады 

2 «Lesson  study»  сабақтағы  
зерртеу   тобын  құру  

20 қаңтар Тәжірибелі, 
қызығушылығы 
мұғалімдерден 
құралған команда 
топтасады

М.Ниетқұлова 

3 «Lesson  study» жүргізетін  
сыныпты таңдау,  сапасын  
талқылау

25 қаңтар Сынып 
жетекшімен 
пікірлесу 
Сыныптың  оқу 
сапасын зерттеу 

М. Ниетқұлова 
Ж.Есполов

4 Бақылаудағы  оқушыларды  
бөлу , сабақты  жүргізетін  
мұғалімді жеребе  арқылы  
таңдау 

28 қаңтар Зерттеу тобыны 
өзара 
ынтымақтасуы

5 «Lesson  study»  зерттеу  
сабағының  бірінші  
отырысы 

5-ақпан Өзгерістерді 
енгізу, сабақты 
бірлесіп 
жоспарлау 

М.Ниетқұлова
Ж.Есполов
Ж.Тұрсынбаева
Ф.Искакова 
 Р .Илибаев 
А.Тыныштықбаева
Н.Қанатбаева
А.Қапсанова 
Г.Лепесова 

6. «Lesson  study»  зерттеу  
сабағының  бірінші  
сабағын  өткізу, қадағалау

10-ақпан Сабақтағы 
зертеуің 
тиімділігін 
түсінеді

Зерттеу  тобы 
П.Пазылбекова 

7 №1 Lesson  study»  зерттеу  
сабағының  бірінші  
сабағын  талқылау ,

Видеокамералар, 
фотолар 
Әріптестер пікірін
тыңдау 

М.Ниетқұлова 

8 Оқушылармен  сұхбат алу А,В,С  деңгейлі  
оқушылардың 
пікірін тыңдау

М.Ниетқұлова 

9 Екінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын жоспарлау 

20 ақпан  әріптестер 
арасында 
тәжірбие 
алмасады

Зерттеу тобы 

10 Екінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын өткізу   

10-15наурыз Зерттеу тобы
П.Пазылбекова 

11  Оқушылармен  сұхбат алу
12 Екінші  «Lesson  study»  

зерттеу  сабағын  талқылау 
13 Үшінші  «Lesson  study»  

зерттеу  сабағын  жоспарлау
 5  сәуір әріптестер 

арасында қандай 
прогреске кол 
жеткіздік , 
пікіралысу

Зерттеу тобы

14 Үшінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын  өткізу 

10-15 сәуір Видеокамералар, 
фотолар 
Әріптестер пікірін
тыңдау

П.Пазылбекова 

15 Үшінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын  талқылау

16 Оқушылармен  сұхбат алу



17 Ортақ  қорытынды жасау 15 -20  сәуір Өзгеріс картасы 

``Lesson  study`` дәлелдемелері

Бірінші ``Lesson  study`` бірлесіп  жоспарлау 

``Lesson  study`` сабақты  өткізу 

топтық  жұмыс                            жеке  жұмыс 

бағалау                           жұптық   жұмыс 


