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Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім
беруге жағдай жасайтын, жастардың үйлесімді дамуына бағытталған білім беру
көзделіп отыр. Педагогикалық іс- тәжірибені насихаттау, педагогтың әдістемесін
және шығармашылық байланысын кеңейту. Осы мақсатты жүзеге асыруда, белгілі
бір білім көзін меңгерген тұлға ғана емес, сонымен бірге өзін-өзі жетілдіруге,
таратуға, дамытуға, қолдана білуге қабілетті шәкіртті тәрбиелеу – бүгінгі күннің
қағидасы. Ал мұндай тұлғаны тәрбиелеу үшін мұғалім құзыретті болу керек.
Сындарлы оқытудың мақсаты-оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту,
алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жаағдайда тиімді пайдалана
білуін қамтамасыз етеді деп түсіндіреді. Ал, мұғалімнің сыни ойлануы-оқыту мен
оқу тәжірибесіндегі проблемаларды анықтауға, оны шешудің тиімді жолдарын
табуға, тәжірибеде болып жатқан өзгерістер жайлы орынды дәлелдемелерді
жинап, жіктеуге және сенімді қорытындылар жасауға негізделетіндігін
айқындайды.
Іс-тәжірибелік жинақ қазіргі күнгі талаптарға сәйкес құрастырылған,
енгізілген ақпараттар жеткілікті, теориялық және тәжірибелік мағынасы бар.
Республика көлемінде таратуға ұсынылатын ұстаздардың көмекші құралы.
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ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті, п.ғ.к. Елеусинова Гүлім. Қазақстан, Ақтөбе
Оқыту үдерісіне жаңа технологияларды енгізу бір күннің немесе бір жекелеген ғалымның ісі емес, ол ұзақ та күрделі
кезеңнен өткен ғылыми ізденістердің, ұстаздар ұжымының, ғалымдар қауымдастығының ынтымақтасқан еңбегінің
нәтижесі екені белгілі құбылыс. Сондықтан біз осы мақалада қазақстандық және шетел ғалымдарының оқыту үдерісіне
енгізген жаңа технологияларына тоқталып, саралауды жөн көрдік.
Павлодарлық ғалымдар «Основы современной дидактики» еңбегінде оқыту әдістеріне сипаттама бере отырып,
логикалық, ұйымдастырушылық тәсілдерді қолдану арқылы оқу ақпаратын сөз көмегімен хабарлауды сөздік әдістің
мазмұнына жатқызады [1, б. 67]. Сөздік әдісті жүзеге асырудың логикалық тәсілін қолдану мақсатында М.Әуезов
шығармаларын оқытуда «түсіну» және «түйсіну» арқылы алынған білімді талдау және соның негізінде қорытынды жасауға
үйретеміз. Мұғалім тарапынан берілетін білім, ақпарат білімгердің әрі қарай ізденуіне қозғау салатындай бағытта
ұйымдастырылуы қажет. Ол үшін зерттеуге ынталандыратындай сұрақтар дайындалынады. Мәселен, М.Әуезовтің «Қарашқараш оқиғасы» бойынша келесі шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыруға болады: повестегі «адам-табиғат» қарымқатынасын сипаттайтын эпизодтарға тақырып қойып суретін салу және кейіпкердің ішкі жан дүниесі мен табиғаттың
мінезіндегі ұқсастықты талдау арқылы қорытынды пікір айту («Бақтығұл және Талғар өзені», «Бақтығұл және Ожар биігі»,
«Бақтығұл және Қараш-Қараш өңірі» т.б.); Бақтығұлдың ішкі сезімінің иррационалдық құбылысын беруде жазушы
қолданған тәсілдерді тауып, бағалау (қимыл, мимикалық өзгеріс, сөзбен бекіту); Бақтығұлдың әрбір әрекетке бару алдында
табиғатпен тілдесуінің педагогикалық-психологиялық астарын түсіндір («Ожардың қазіргі түсі
жаулық жайын
сыбырлағандай, ...жаланып тілегендей, ...еліріп қарап тұр», ақырында шешуші сәт келгенде «Мұз тау мұның ішіне мұздай
қайрат кіргізді»).
Сөйлеу мәдениетін дамыту мақсатында М.Әуезов қолданған теңеулерді, көне сөздерді теріп жазу («жақсы лепес – жарым
ырыс», «ашамайлау келген Қатша», «қобдиланған қалың май», «...жүз жыланның сумаң қағып жарысқанындай», «...дүркіреп
жосыған көп жайынның жөңкілеуіндей», т.б.); повестегі қарама-қайшылықтың сипатын көрсететін эпизодтарды талдау
арқылы Бақтығұлдың ойларына сипаттама беру. Осы тапсырмаларды орындау эмпатиялық диалог арқылы жүзеге
асырылады [2, б. 118]. Мақсаты: баяндалып отырған мазмұнға сезіммен араласу арқылы оқушы эмоциясын тәрбиелеу.
Проблемалық талдаудың осындай түрі туралы зерттеуші З.Г.Дзапарова: «Проблемный анализ – это своего рода цепная
реакция вопросов, разбор, построенный на соединении связанных друг с другом проблемных ситуаций. Проблемный вопрос
на уроках литературы необходимо ставить и решать в эстетическом ключе» - деген тұжырымы проблемалық жағдаяттардың
оқушыларға автормен бірге дүниені эстетикалық тұрғыдан зерттей отырып, азаматтық позициясының тұрақтанатындығын
көрсетеді.
Терең ойлы ұрпақты тәрбиелеудің ерекше түріне оқылған дәрісті белсенді жаттығулар мен дербес жұмысты сауатты
ұйымдастырумен ұштастыру кіреді. Ол туралы тарихты оқытудың әдіскер-ғалымы Б.С.Сарсекеев: «Жаттығуларды
өткізудің мақсаттарының бірі – біліктілікті қалыптастыру болып табылады, яғни оқушыны шындықты бірдей, әрі терең
ұғынуына, жағдайды дұрыс бағалауға және өз білімін орынды қолдануға жетелейді. Біліктілік біліммен ғана белгіленбейді,
сондай-ақ дүниеге көзқарас тұрғысынан, табиғат, қоғам, адам туралы жалпы түсініктермен анықталады»-деп оқушылардың
аналитикалық қабілеттерін дамытып, дербес ойлай білуіне бағдарланған белсенді жаттығулардың мәнін ашып, оларды
қарапайымнан күрделіге қарай орындаудың әдістемесін баяндайды. Ал дербес жұмысты ұйымдастыруда оқушылардың
бәрін қамту үшін күрделілігі әр түрлі тапсырмалардың үш типін ұсынады: «Дайын күйінде берілетін, ақпаратты игерудің
тексерілуін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін көшірме сипатындағы тапсырмалар; шығармашылықпен ойлауды дамытуға
есептелген аналитикалық-синтетикалық қызметіне бағдарланған тапсырмалар; білімдерді неғұрлым өзгертілген жағдайда
қолдануды, соның ішінде пәнішіндегі және пәнаралығындағы байланыстарды пайдалануды, сондай-ақ сабақтан тыс ақпарат
құралдары арқылы алынатын білімдерді талап ететін тапсырмалар. Тапсырмалардың ұсынылған типологиясы оқушылардың
дербес танымдық іс- әрекетін дамытудың үш деңгейіне сәйкес келеді. Олар: дайын күйінде мұғалім ұсынатын ақпаратты
игеру; білімдер мен дағдыларды таныс оқу жағдайында үлгі бойынша қолдану; білімдер мен дағдыларды жаңа оқу
жағдайында шығармашылықпен қолдану». Біздің зерттеу жұмысымызға сәйкес, білімгерлердің терең ойлауын дамытуда осы
аталған тапсырмалардың екінші, үшінші варианттарын қолданудың тиімділігі анықталды. Сондай-ақ, дербес жұмысқа
басшылық ету үшін мұғалімге қойылатын талаптар да ескерілді.
Ізденуші Ж.Е.Зейнуллина «Абай Құнанбаевтың музыкалық мұралары арқылы студенттерге эстетикалық тәрбие беру»
тақырыбындағы зерттеу жұмысында оқытудың витагенді (латын сөзі - өмірлік дегенді білдіреді.) әдісін қолданады. Бұл
әдісті ХХ ғасырдың соңғы жылдарында ғалым А.С.Белкин педагогикалық тұрғыдан негіздеп, оқу үрдісіне енгізген. Негізгі
ұғымдары «өмір тәжірибесі» және «өмірлік тәжірибе». Өмір тәжірибесі дегеніміз тұрмыстың, адам іс-әрекетінің әртүрлі
жақтарына байланысты ой жүргізуден туындаған, бірақ аса маңызды деп танылмаған мәліметтер. Ал өмірлік тәжірибе
дегеніміз өмірден жинаған мәліметтердің ұзақтан бері қарай есте сақталып келе жатқан түрі. Витагенді оқыту осы өмір
тәжірибелері мен өмірлік тәжірибе жинақтаған мәліметтерді актуалдау арқылы керекке жарату. Бұл әдісті қолдану арқылы
өмірлік тәжірибені білімге айналдырудың шарттары ұсынылған. Соның ішінде ғылыми білімді құндылық деп тану негізінде
студенттерді ұстазбен тең құқылы білім алу үрдісіне қатысушы тұлға ретінде қарастыру қажеттігі біздің зерттеу
тақырыбымызға сәйкес келетін тұсы. Шынайы білім алу үшін З.Фрейд зерттеген түпкі сананың да маңызы туралы дәлелдері
де қызығушылық тудырады.
Мұхтар Әуезов шығармаларын оқытуда білімгерлердің сезіміне әсер ету, қиялын ұштау, терең ойлауға бағыттауда жақсы
нәтижеге жеткізетін жолдың бірі – сабақта ойын тәсілін әлеуметтік психологиялық тренингпен байланыста қолдану. Ол
үшін жазушы шығармасынан үзінді келтіру арқылы жұмбақталған тапсырма беріледі. Мәселен, «Биікте» тарауында
Абайдың сүйіп атқаратын еңбегі және де өзі қаншалықты алыстағысы келгенімен соншалықты жақындай түсетін, «бұған
масыл болып, асыла жүретін тағы бір міндеті болды», ол – дау-шарға билік айту. Осы екі әрекеттің Абай өмірінде егіз
қозыдай қосарланып жүретінін Әуезов осы тарауда тартымды көрсете білген. Пушкиннің Татьянасын аударып отырғанда
«сенімді шабыт» келгенін сезген Абай «көзі жасаурай, ерні жыбырлай отырып», көңіл құсын Ақшоқының қос биігіне
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ұшырып ән шығаруға кіріскен сәтінде сырттан Көкшенің қияс ұрысы Тұрсын мен уақтың жоқшысы Сәрсеке кіріп келеді.
Абайдың «түу, аяз келді-ау!», «шетелдің кісілерімен амандасты» деген сөздері арқылы Әуезов бұл қонақтардың мезгілсіз
келгендігін дәл бере білген. Осы дауды Абайдың тезарада шешуіне негіз болған себептер бар, соны табуымыз қажет және сіз
Абайдың орнында болсаңыз қандай шешім қабылдаған болар едіңіз? (ескерте кету керек: осы адамдар Абай алдына екі ай
бұрын дәл осы мәселемен келген болатын...).
«Іздесең – табасың, алыссаң – аласың» ойыны білімгерлерді еркін ойлауға, еркін сезінуге, белсенділікке,
шығармашылыққа бастайды. Сонымен қатар, бұл ойын жарқын, мықты сезімдерді оятумен қатар оның ережесі, мақсатымен
сәйкес өтуі де шарт. Осындай ойын түрлері шығарманы мақсатты түрде оқи отырып, зеректікті дамытады.
В.А.Сухомлинский: «Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» деп дидактикалық
ойындардың педагогикалық және психологиялық негізін нақты түсіндірген. Ғалым психологтар К.Гроос, Э.Клапаред,
А.Диваев, У.Бонтендайк, Р.Гаупп, В.Штерн, Н.Д.Виноградов, В.П.Вахтерев ойын теориясын құрастырып, іс әрекеттің
маңызды түрі ретінде, оның теориялық, әдіснамалық негізін ашты. Р.Уорфордтың пікірінше, имитациялық ойын – оқыту
құралы ретінде оқушыларды өзін басқаларға, өзгенің орнына қоюға, кез-келген жағдайды өзге адам басқа қырынан қалай
көретінін байқауға, оны тікелей өзі шынайы жолмен қатыса отырып шешуге ынталандыруға үйретеді.
Жобаларды қорғау әдісі француз педагогы және ойшылы С.Френенің «еркін еңбек технологиясының» негізінде
ұсынылған. Бұл әдістің ерекшелігі тапсырма түрлеріне қарай жұмыс топтарының құрылуын, ақпараттың құндылығын,
жоспарлау,өздігінен еңбектенудің құндылығын көрсете білуінде. Оқытушы көмегімен әрбір білімгер жұмыс түрі(кітаппен
жұмыс, сауалнама өткізу, интервью алу, бақылау) көрсетілген жеке апталық жоспар құрады. Білім негізін құрайтын
ақпаратты қайдан және қалай алудың мүмкін жолдарын іздеп, ақпарат иелерімен жеке қарым-қатынасқа түсу нәтижесінде
білім жинақтайды, өзара талдайды, бірін-бірі бағалайды. Бағалау келесі өлшемдер бойынша жүреді: мазмұндаудың
түсініктілігі, шынайылығы, тыңдаушыны қызықтыруы, тақырыпты толық аша білуі, шығармашылығы. Білімгердің таным
қызметі неғұрлым өзі іздеп тапқан білімге көбірек тәуелді болса, соғұрлым материалды меңгеру нәтижелі болады. Мәселен,
терең ойлы білімгер тұлғасын қалыптастыру үшін «Абай жолын» оқудың маңыздылығын дәлелдеуге бағытталған
жобаларды қорғауға болады. Бірінші тапсырма: «Абай жолы» туралы жазылған зерттеу жұмыстарын талдау; осы шығарма
бойынша сұрақтар әзірлеп, оның қорытындысын талдау; әртүрлі әлеумет өкілдерінен интервью алу арқылы М.Әуезовтің
аталған туындысының тартымды эпизодын анықтау және оның себептерін түсіндіру.
Дебат әдісі білімгердің потенциалын ашуға, дамуына бағытталған. М.М.Бахтин «Эстетика в словесном творчестве»
кітабында: «диалогизм является формой взаимодействия между равноправными и равнозначными сознаниями, в то же
время как монологизм завершен и глух к чужому ответу, не ждет его и не признает за ним решающей силы», - деп
диалогтық сипаттағы оқыту әдістерін жоғары бағалайды. Шын мәнінде бұл әдіс ғылыми принциптің белсенділігіне сәйкес
келеді. Осы әдістің негізін қалаушы К.Поппер күрделі практикалық мәселелерді интуитивтік жолмен шешуді
ұсынған(«метод мозговой атаки»). Интуицияның өзі философиялық интуиция(интуиция-суждение) және психоэвристикалық
интуиция (интуиция-догадка) деп екіге бөлінеді. Поппер әдістемедегі дедуктивті жолды таңдайды. Қорытуға жалпы
ұғымнан жекеге келуді дедукция деп атайды.
Зерттеуші З.У.Имжарова «Инновационная педагогическая технология Дебаты» еңбегінде дебаттың типтерін (саяси дебат,
К.Поппердің форматы бойынша дебат, үшбұрыш, т.б.), өткізу әдістемесін көрсете отырып, дебат пен дискуссияның
айырмашылықтарына тоқталады [3,с.36].
Зерттеушілер В.Флоренко, О.Г.Зуев, Н.К.Махметова дебаттың тәрбиелік, дамытушылық мәнін атап өтеді: «привлечение
школьников посредством дискуссии к анализу важнейших вопросов жизни общества, проблем искусства и образования
способствет воспитанию у них гражданственности, принципиальности, активной жизненной позиций». М.Әуезов
шығармаларын оқытуда «Үшбұрыш» атты дебат түрін қолдану тиімді, өйткені қатысушылар санын арттыруға болады.
Мақсаты: өзекті мәселені талдауға дебатпен таныс емес аудиторияны да тартуға болатындығын көрсету. Әдістемесі:
қатысушыларға «Абай мен орыстардың достығы екі жақты да жақсы нәтижеге жеткізді» немесе «Үш күнге созылған
«Мұсақұл соғысы» бәріне де үлкен сабақ болды» тақырыбы ұсынылады, келесі сұрақтар қойылады: Осы ойды кім
қостайды? Кім келіспейді? Кім күмән туғызады? Алынған жауаптарға байланысты білімгерлер үш позицияны ұстанады.Әрі
қарай алғашқы екі топқа неге олай ойлайтынына байланысты сұрақ қойылады. Үшінші топтағы қатысушыларды өз
позицияңызға сендіру керек. Ойынның соңында үшінші «нейтрал» топ қай топтың позициясы сенімдірек болғанын
көрсетеді. Барлық қатысушылар «сіздер қандай процесті бақыладыңыздар?», «Қалай өтті?» сұрақтарына жауап береді. Дебат
процесінің символдық суретін салумен ойын тәмамдалады.
1997 жылдан бастап Қазақстан Оқу және жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау (СТО) атты Халықаралық білім
жобасына қатынасушы елдердің қатарына еніп, бұл жобаның әдістерін оқыту үрдісінде қолданудың үлгілерін көрсетуде.
Мәселен, Орал қаласындағы №30 мектептің мұғалімі С.Ізмұханбетова әдебиет сабағын оқытуда екі жақты, үш жақты
түсіндірме күнделігін жаздыру әдісін қолданған. «Абай жолы» эпопеясын оқыған кезде оқушылар үш жақты күнделік
жазады: бірінші бағанада – шешендік сөз, екінші бағанада – менің ойым, үшінші бағанада – мағыналас мақал;
Семей қаласындағы №6 мектеп-гимназияның мұғалімі Г.Селезнева жазуды жетілдірудің қызықты түрлерін келтіреді:
шығармадан алынған үзінді мәтінде сөздерді жасырып, сөйлемнің қандай мүшесі екендігі туралы белгі береді. Зерттеуге
табиғатты суреттейтін мәтін беріледі. Әрі қарай салыстыру жұмысы жүреді: оқушы өз сөзі мен автор сөзін талдау арқылы
сөздің мәнін тереңінен түйсінуге мүмкіндік алады. Осы әдістің келесі кезеңінде оқушылар мәтінді өздері таңдайды, сөздерді
жасырады. Мұның өзі оңай тапсырма емес. Мұндай сабақта мұғалімнің өзі оқушы ролінде болады. Оқушылардың өзбетімен
мәтін жазу жұмысы берілді. Бұл тапсырманы оқушылар қызығушылықпен орындайды, өйткені жасырылатын сөздер барын
алдын ала біле отырып, сөз саптауға ойлана отырып кіріседі.
Павлодарлық аға оқытушы Т.Маняпова Интернет жүйесін қолдану арқылы жазу стратегиясының үлгісін ұсынады:
«Интеллектуальная идентификация студентов, участвующих в интернет-письме, не есть конечная цель учебных
мероприятий. Здесь гораздо важнее то, что у преподавателя есть возможность проследить динамику мнений, идей, оценок
по предмету исследования.» Кезінде М.Әуезов Құнанбай бейнесін идеологиялық цензурадан өткізу үшін қарамақайшылықта сипатта беруіне мәжбүр болды. Тапсырма:ынтымақтасушы топтар мүшелерінің әр түрлі пікірлерін салыстыра
отырып, аналитикалық таблицаны толтыру арқылы өз көзқарасыңды дәлелдей біл.
Біздің пікірімізше, осындай жұмыс түрлері оқушыларға сөздің де адам тәрізді зейінді, көңіл бөлуді қажетсінетінін және
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автордың осындай сөздер арқылы оқырманын пікірталастырып, бірге ойлануға шақыратынын көрсетеді. М.Әуезовтің сөздік
қорындағы сырласушы сөздерді іздеу мақсатындағы жұмыстарымыздан мысал келтіретін болсақ, «Кек жолында» тарауында
жылқыларды сипаттайтын мәтінді келтірдік: «...Астарына мінгендері жарау аттар емес, төңкерілген ту биелер. Және
көбінше ұзын жалдары көзін жапқан, тізелеріне дейін төгілген құрайғырлар екен. Терлетпей, аяңдап жүрген семіз
сәйгүлектердің жал-құйрықтары қыраулатып, кекілдері шалбастанып тұр». Осы үзіндіде «шалбастанып» деген сөзді
жасырдық. Білімгерлердің ұсынған сөздері: бұйраланып, ақша бұлттанып, тұманданып, мұнарланып, күмістеніп,
ұлпақарланып...Ал автордың бұл сөзді қолданудағы мақсаты ат кекілінің қар мен желдің әсерінен үлкейіп, ағарып
тұрғандығын көрсету болса керек, сол мағынада қолданылса, білімгерлер тарапынан ұсынылған альтернативалар дұрыс.
Біз аталған жобаның «жазу жұмысы» стратегиясын қолданудағы мақсатымыз білімгерлерді логикалық ойлауға бағыттау,
бұрынғы білімді жаңа біліммен ұштастыру, ой қорытындысын жасауға баулу, әр баланың табиғатында негізі бар
шығармашылық көздерін ашу арқылы ізденіске талпынысын қуаттау. Логикалық ойлауды дамыту үшін ғалым Дж.Дьюи
ұсынған есте сақтаудың жеті тәсілін білу қажет: өзі оқығанда, естігенде, көргенде, естігенде әрі көргенде, балалармен
талқылағанда, жүрегімен сезінгенде, өзгелерді оқытқанда. Дьюидің көқарасы мен біз жоғары тарауда келтірген Абайдың
есте сақтау туралы тұжырымы арасында үндестік бар: Абай Дьюидің алғашқы төрттігін ғибрәтләнуге, кейінгі үштігін
қайтарып ойланып, көңілге бекітуге біріктіреді, ал жетілікті меңгерген адамның «көкірегі байлаулы берік болмақ» және «ой
кеселі нәрселерден қашық болады». Осы салыстыру педагогика ғылымындағы оқу материалын қабылдаудың логикасын еске
түсіреді: түсіну, түйсіну, бекіту және практикада қолдану. Тек осындай жағдайда ғана ойлау білімгерлердің алған ақпаратын
санаға сіңіріп ақылмен ұштастырады. Ал ақыл адамды ерекшелендіріп тұратын негізгі сапалардың бірі.
Ғалым Б.Әбдікәрімұлының «12 жылдық мектепке өту мәселесінің педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері» атты
еңбегінде оқытудың рефлексивті-инновациялық үлгісі баяндалады. Онда рефлексия ұғымының ерекшеліктеріне түсінік
берілген: бұл ұғым философия ғылымында пайда болып, индивидтің өз санасында болып жатқан өзгерістер туралы ойлану
процесін сипаттайды; ойлау мен ақылдың өзіне бағытталу қабілеті; жаңа білімді игеру мақсатында білімді талдау; ақыл мен
жанның күйін өзбетінше бақылау; өмірлік әрекеттен ментальдыққа шығу, зерттеушілік акт. Психология ғылымында
рефлексияны теориялық деңгейде зерттеген ғалымдар: И.М.Сеченов, Б.Г.Ананьев, П.П.Блонский, Л.С.Выготский, С.Л.
Рубинштейн. Рефлексияны зерттеуге байланысты жұмыстар бұл құбылыстың төрт аспектіде қарастырылғандығын
көрсетеді: кооперативтік, коммуникативтік, тұлғалық, интеллектуалдық. Кооперативтік аспектіде рефлексия әрекетке
байланысты сыртқы позицияға «шығуды» түсіндіреді (Г.П.Щедровицкий); коммуникативтік аспектіде дамыған қарымқатынас, тұлғааралық қабылдау, адам адамды танудың ерекше сапасы ретінде танылса (А.А.Бодалев), тұлғалық аспектіде
қайта ойлану арқылы адам «менінің» қайталанбас тұтастыққа айналуы; интеллектуалдық аспектіде субъектінің өз әрекетін
жағдаятпен сәйкес талдау іскерлігі. Сонымен қатар, рефлексивті оқыту үлгісінің негізгі идеялары сипатталған: тәжірибе
арқылы оқыту; үздіксіз рефлексия негізінде оқыту. Бұл процестің өту барысын бес қадамдық түрде көрсетуге болады: ісәрекет; іс-әрекетке, жағдаятқа ойша қайту және оны нақты сипаттау; жағдаяттың неғұрлым мәнді жақтарын анықтау; ісәрекеттің альтернативтік жолдарын дайындау; іс-әрекеттің альтернативті жолдарын жүзеге асыру. Біздің пікіріміз бойынша
оқытудың рефлексивті әдісін қолдану арқылы білімгерлердің ойлауын, дүниетанымын, құндылықтар жүйесіне бағытталуын
жаңартуға болады. Ол үшін рефлексивті-инновациялық ортаны құру мақсатында екі қағиданы басшылыққа алған жөн:
білімді және практикалық әдістерді өзіңнен өткізу (проживание знаний и практических методов перед их теоретическим
осмыслением и анализом – И.А.Бочкарева); қатысушылардың қызығушылығын ескеру. Тек осындай жағдайда ғана білімнің
беріктігі сақталады.
Қорыта айтар болсақ, оқыту үдерісінде жаңа технологияларды қолдану тәжірибесі білімгерлерге білімді табу жолдарын
таңдау еркіндігін, оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын, танымдық, шығармашылық қабілеттерін іске асырудың мол
мүмкіндіктерін береді.
Әдебиеттер:
1. Пфейфер Н.Э., Жуматаева Е.О., Бурдина Е.И. Основы современной дидактики. – Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 2006.- 147
с.
2. Елеусинова Г.Е. Мұхтар Әуезовтің педагогикалық мұралары. – Ақтөбе: «ИПЦ-Көкжиек» 2009.-118 б.
3. З.У.Имжарова «Инновационная педагогическая технология Дебаты» . – Ақтөбе: «ИПЦ-Көкжиек» 2007.-196 с.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МЕНІҢ ТУҒАН ЖЕРІМ
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы А.С. Пушкин атындағы №1 мектеп - гимназия
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шалдарбекова Гульшат Беккеновна
Сабақтың тақырыбы:Менің туған жерім
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:Оқушылардың сөйлеу қабілетін оқылым,тыңдалым,жазылым әрекеттері арқылы жетілдіру.Сөздік қорын молайту.
Дамытушылдық:Оқушылардың қисынды ойлау қабілетін дамыту,іздендіру, шығармашылыққа баулу.
Тәрбиелік:Өз туған еліне,тұрған жерлеріне деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту,табиғатты аялауға шақыру.
Сабақтыңтүрі:аралас сабақ
Сабақтыңәдісі:сұрақ-жауап,ойын,топтық жұмыс,аударма.
Көрнекілігі:ҚР картасы,суреттер, үлестірме қағаздар , стикерлер.
Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу ҚР әнұранын айту. Сабақтың мақсатын,барысын айту.
2.Үй жұмысын тексеру. Сұрақтарға жауап беріңдер.
ҚР мемлекеттік рәміздерін ата. Қазақстанның неше астанасы болды?
Қазақстанның қалаларын айт. Қазақстанда неше облыс бар?
Сен қай облыста тұрасың?
3.Жаңа сабақ Сыныпты 3 топқа бөлу I топ «Ауыл», IIтоп «Қала»,III топ «Облыс»
Әр топтың жауабына қарай мұғалім стикерлер таратады.
Қызыл – «5» Сары – «4» Жасыл – «3»
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1.Сөздікпен жұмыс
Тудым-родился Жақын-близко
Туған жер-родная земля шағын-маленький
Ұнайды-нравится
2.Сөз тіркесін,сөйлем құрастыру (Дәптермен жұмыс)
Шағын ауыл,мектеп жақын жерде,маған ұнайды.
Мен қалада тудым.Асқар туған жеріне оралды.
3.Мәтіндермен жұмыс.Оқу,аудару
Iтопқа 1-тапсырмадағы мәтін
IIтопқа 2-тапсырмадағы мәтін
IIIтоп осы мәтіндерді аударады
4 Бекіту кезеңі 1.Сөздерді тәуелдеу (Дәптермен жұмыс)
Iтоп-ауыл,дүкен
IIтоп-қала,саябақ
IIIтоп-облыс,мұражай
2.Сөздерді буынға бөл,буын түрін айтып беріңдер. Әр топқа сөздер жазылған үлестірме қағаздар беріледі
3. «Сөз ойла-тез ойла» ойыны «Қарлығаш» сөзінен қай топ көп сөз құрастырады
4.Шығармашыл жұмыс. Әр топқа сөздер жазылған қағаз беріледі . Осы сөздерден сөйлемдер немесе мәтін құрастырып
шығарады және туған жер туралы сурет салады.
5.Қорытындылау
Бүгін сабақта не білдік ? Не үйрендік?
Стикерлер санап ,әр топқа баға беру.
6. Үйге тапсырма 36-37 бет, 5 – тапсырма жазу . Өз туған қаласы туралы әңгімелеу.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ОТБАСЫНЫҢ БЕРЕКЕСІ
Атырау облысы, Исатай ауданы, Жанбай ауылы Хамидолла Наубетов атындағы
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Махмутова Алия Серажиденқызы
Қысқа мерзімді жоспары

Сыныбы: 4 б сынып Пәні: Дүниетану

Сабақтың тақырыбы

Отбасының берекесі

Сабақтың жалпы
мақсаты

Сыни тұрғысынан ойлай отырып, оқушылардың дүниетану сабағында отбасы туралы сөздік
қорларын молайту.

Әдіс-тәсілдер

«Жылы лебіз» ойыны, сұрақ-жауап (өзін реттеу, сыни ойлау),
Топқа бөлу
Үй тапсырмасын сұрау
І.Білу. «Миға шабуыл» әдісі
(акт, сыни ойлау)
ІІ. Түсіну. «Көршіңе әңгімелеп бер»
ІІІ. Қолдану. «Ойлан, Бірік, Бөліс» әдісі
ІV.Талдау
V. Жинақтау «Нақты жауап» айдары:
VІ. «Не үйрендім?, Не үйренгім келеді?» кері байланыс жасау
VІІ. Бағалау

Күтілетін нәтижесі

Оқушыларда отбасы туралы түсінік қалыптасады. Отбасылық дәстүрлер туралы түйінді ой
қорытынды жасайды. Сандық технологиялардыа құзырлылық танытатын белсенді оқушы болып
қалыптасады.

Түйінді идея

Нақты ойлау арқылы ой қорыту

№

Уа-қыт

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

1

2 мин

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын ұйымдастыру «Жылы лебіз» ойыны
«Жылы лебіз» ойыны
оқушылар қолына ұстаған
гүлді беру арқылы бірбіріне жақсы тілектер
арнайды.

Стикерлер
плакат

2

2 мин

Топқа бөлу
Оқушыларды топқа бөлу арқылы алдағы сабақтың не
туралы болатынын пайымдату, назарларын жаңа

Суреттер, топ
аттары жазылған
парақшалар
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Суреттер арқылы топқа
бөлу
Оқушылар қолдарына

Дерек көздер,
көрнекілік-тер

сабаққа қарай бағыттау

берілген қима қағаздарды
құрастырды
1. Адамдардың суреттері
2. Мақал –мәтелдер
3. Күннің суреті

3

1 мин

Үй тапсырмасын сұрау

слайд

4

5 мин

Жаңа сабақтың ашылуы
І.Білу. «Миға шабуыл» әдісі
1. Оқушылар сендер «Отбасы» деген сөзді естігенде
көз алдарыңа нені елестетесіңдер?

Плакаттар,
маркерлер
Слайд

5

5 мин

ІІ. Түсіну. Оқулық пен жұмыс «Көршіңе әңгімелеп
бер» әдісі бойынша
Отбасы деп нені айтамыз?
Отбасының берекесі дегенді қалай түсінесің?
Отбасылық дәстүрді қалай түсінесіңдер?
«Үлкендерге көмекші бол» дегенді қалай түсінесіңдер?

Оқушылар өздерінің
түсініктері бойынша фостер
қорғайды
Оқушылар топ болып
тақырыпты оқиды, өз
пікірлерін айтады. Отбасы
туралы білімдерінің қай
дәрежеде екенін көрсетеді.

Слайд
отбасы

ІІІ. Қолдану. «Ойлан, Бірік, Бөліс» әдісі бойынша
1. «Тілалғыш» сөзінің мағынасын түсіндір?
2. Констутитуцияда отбасы туралы не айтылған?
3. Отбасының үлкендері кімдер деп ойлайсың?

Жұптық жұмыс
Сұрақтарға жауап береді.

13 мин

Суретпен жұмыс
берілген суреттер арқылы 4 жол өлең, ертегі, ребус,
мақал-мәтел не рөлдік ойын
(сыни ойлауға ,талантты және дарынды оқушыларға
арналған күрделенген тапсырма)

Топтық жұмыс
Үлестірме қағаздар
Оқушылар берілген
Слайд
суреттер арқылы 4 жол
өлең, ертегі, ребус, мақалмәтел не рөлдік ойын дарды
құрастырады.
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2 мин

Сергіту сәті
«Кел, билейік!»

Оқушылар бейнероликтегі
би қимылдарын музыка
ырғағымен жасайды

Интербелсенді
тақтадан
бейнеролик көрсету

7.

5 мин

ІV. Талдау
Оқушылармен бірге сабақты талдау.
1. Берекелі отбасының бала жағдайына әсері қандай?
2. Отбасында ынтымақ береке болмаса адамдар
бақытты өмір сүре ала ма?
3. Отбасылық дәстүрлер туралы пікірлерің қандай?

Әр топ өз ойларын айтады.

Суреттер
Слайд

6.

2 мин

орта
тірек сызба

8.

3 мин

V. Жинақтау
«Нақты жауап» айдары:
«Отбасы» туралы түйінді идея.

Оқушылар
әр топ бір-бір сөйлемнен өз
идеяларын айтады.

9.

3 мин

VІ. Бағалау
1. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті ме?
2. Түсінбеген, сендерге қиындық тудырған сұрақтар
бар ма?

Оқушылар Бас
бармақтарын көтеру
арқылы оқушылар өздерін
бағалайды.

10.

2 мин

«Не үйрендім?, Не үйренгім келеді?» кері байланыс
жасау
Үйге тапсырма
Оқулықты оқып, отбасың туралы дәптерге жазып келу.

Оқушылар тақырыпты
түсінгендері немесе
түсінбеген сұрақтары
жайлы стикерге жазады.
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Бағалау шкаласы
Жоғары жағы -мен
бәрін үйрендім
Орташа жағы- мен
жақсы нәрсе
үйрендім
Төмен қарай-мен
орташа үйрендім.

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ШАБУЫЛҒА ШЫҒУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы №132 орта мектебінің
Дене шынықтыру пән мұғалімі Жукенов Клыш Санашевич
Күнтізбелік тақырыптық жоспар
Сабақтың тақырыбы: Шабуылға шығуды жетілдіру («толқын» 2 шабуылшымен)
Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру арқылы алған білімдерді бағытына жеткізу
2. Жеке тұлғаны, жалпы қасиетің, танымдық қиыншылдықты және қызығушылықты дамыту
3. Команданың бір ұжым екенің сезіндіріп, ұйымшылдықты таныту
Қолданылатың құрал-жабдықтар: волейбол доптары, кішкентай шариктер, волейбол сеткасы, гимнастикалық орындықтар,
сықырғыш, секундомер.
№

Сабақтың мақсаты

Өлшемі

І

Кіріспе-дайындық бөлімі

10,-12,

Әдістемелік нұсқаулар

1.
2.
3.

Сапқа тұру
Амандасу
Сабақтың мақсатың хабарлау

20,,

4

Жалпы дамыту жаттығулары

40,,

5.

Жүгіру

6.

Жалпы дамыту жаттығулары

7.

Гимнастикалық орындыққа секіру

50 рет

Екі аяқпен және аяқтың ұшымен
орындалыды

8.

Екі гимнастикалық орындықтың үстінен секіру

10 рет

Бір аяқпен немесе екі аяқпен секіреді.

9.
А
Ә
Б
В
Г
Ғ
Д
Е
Ж

Арнайы жаттығулар
Екі қолмен допты бір-біріне беру
Осы жаттығуды бір қолмен орындау
Екі қолмен жерге лақтырып беру
Осы жаттығуды бір қолмен орындау
Бір қолмен жерге ұрып беру
Бір қолмен жерге ұрып беру
Бір қолмен жерге секіріп ұрып беру
Екі қолмен жоғарыдан ойнау
Екі қолмен төменнен ойнау

5,

Жаттығу жұппен орындалады
Жаттығулар кистпенен орындалады

ІІ

Негізгі бөлім

30,

1.

Қорғаныс техникасы (төменнен алу)
А және Б мына қалыпта ойнайды:
Ұру – алу – ұру - ...

5,

Оқушылар бір-біріне қарап тұрады
Толығынан ұрған допты дұрыс алуы керек

2.
А

Шабуылға шығуды жетілдіру
Кішкентай допты сетканын үстінен жерге бәр қолмен
лақтыру
“Толқын” 2 шабуылшымен

20,

Екпінмен секіріп барады, секіру бір немесе
екі аяқпен орындалады.
Бұл комбинацияда 2-ші доп берушінің
артында “метр арттан”, яғни өз зонасында
ойнайды, 3-ші “ұшумен” ойнайды, 4-ші
соның артында “метрмен” немесе “жай”.

3.

Допты ойынға қосу
Оқушылар екі топқа боліп, алаңның екі шетінен допты
ойынға қосады

5,

Еркін әдіспен орындау

ІІІ

Қорытынды бөлім

3,

1.

Демді қалпына келтңру
Қателерің айтып түсіндіру
Үйге тапсырма беру

Ә

Киімдеріне көңіл бөлу

20,,
Денені қыздырып, бұлшық еттерің созып
керілеміз

2, - 3,
40,,

7,

4 рет
4 рет
4 рет
4 рет
4 рет
4 рет
4 рет

Дене буындарымен жұмыс

Толығымен ұру
Кистпен ұру
Кистпен ұру
Мұғалімнің рұқсатымен доғару

ЖДЖ, секіру, жүгіру
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МӘТІН ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы №132 орта мектебінің
Бастауыш сынып мұғалімі Төлеутаева Аягөз Серікбайқызы
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Оразбаева Жаңагүл Шөмшекбайқызы
Сабақтың тақырыбы: Мәтін және оның түрлері Қазақ тілі 2-сынып
Сабақтың мақсаты:
а) Мәтіннің түрлерін қайталау сол арқылы оқушылардың байланыстырып сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Мәтін түрлерін
бір - бірінен ажыратып, оны таба, құра білуге машықтандыру.
To enrich pupil`s knowledge about birds and animals
ә) Сөздік қорларын молайтып, ауызекі, жазба тілінің, логикалық ойлауының, шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал
ету. Develop children`s reading and writing abilities
б) Табиғатты аялауға, салт-дәстүрімізді құрметтеуге тәрбиелеу. To bring up pupils friendship, to love and protect environment.
Сабақтың түрі: кіріктірілген сабақ
Оқыту әдісі:сөздік, талдау, салыстыру, ажырату, проблемалық ізденіс әдісі, өз бетінше жұмыс, ойын әдісі
Көрнекілік: слайд,видео
Пәнаралық байланыс:дүниетану, әдебиеттік оқу, ағылшын тілі
Сабақтың барысы
І.Психологиялық сәт
Ана тілің- арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте.
Good afternoon!
Good afternoon!
Good afternoon to you!
Good afternoon, good afternoon !
We are glad to see you!
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру:
148-жаттығу
- Қыстап қалатын құстарды атаңдар.
- Сауысқан,қарға торғай,көк шымшық,көгершін
- Балалар бүгін бізде ерекше сабақ .
- Қайда баратындарыңды білгілерің келе ме?
- Ол үшін мына құпия есіктің тапсырмасын орындасақ ғана білеміз. Ой қозғау
1. Мәтін дегеніміз не?
2. Мәтіннің қандай бөліктері болады?
3. Мәтіннің әр бөлігі қалай жазылады?
4.Мәтіннің қандай түрлері болады?
- Қайда келдік?
- «Хайуанаттар бағына саяхат» жасап көрелік.
- Кәне,қандай аңдар бар екен?
-Балалар бүгін баққа 2-3 аң шықпай қалыпты.Оларға көмек керек екен.
-Олар қандай аңдар екенін білгілерің келе ме? Ендеше оқулықтағы жаттығулар орындау барысында білетін боламыз.
ІІІ.Оқулықпен жұмыс Дәптермен жұмыс Көркем жазу Т т
149-жаттығу Мәтінді оқы.Мәтін неше бөліктен тұр?
Барыс-мысық тұқымдасына жататын жыртқыш аң.Денесінің ұзындығы -130 см.Түсі көксұр, сақина тәрізді дөңгелек қара
дақтары болады.
Қысқаша дерек көздері. Барыс– мысық тұқымдасына жататын жыртқыш аң. Дене тұрқы 125 – 135 см, биіктігі 60 см
,құйрығы 90 – 100 см, салмағы отыз – қырық килограмдай. Түсі көксұр, теңбіл шұбар,сақинатәрізді дөңгелек қара дақтары
бар, жүні ұзын әрі қалың. Қазақстан менОрталық Азияныңбиік тауларында кездеседі. Қазақ ежелден барыстың тектілігін,
батылдығын, айлалылығын пір тұтқан. Дәстүрлі жыл санауымыздың үшінші жылы Барыс жылы. Барыс Алматы Астана
қалаларының төлтаңбаларында бейнеленген.
ü Мәтін неше бөліктен тұрады?
ü Әр бөліктің қандай жолдан басталып жазылғанына назар аудар.
ü Мәтіннің басқы бөлігін көшіріп жаз. Ондағы сөздерге дыбыстық талдау жаса.
«Сақина», «дақтар» деген сөздерге дыбыстық талдау жасау.
-Берілген мәтін мәтіннің қандай түріне жатады? -Сипаттау
Ø Жазған мәтініміз мәтіннің қандай түріне жатады ?
Ø Тағы да қандай жабайы жануарларды білесіңдер?
Ø Жабайы жануарлардың ағылшынша атауларын білгілерің келе ме?
Піл-elephant , жолбарыс-tiger, қасқыр-wolf, аю-bear, түлкі-fox, қоян-hare
Snow Tiger Қар барысы
Habitat:It lives in mountain
Size:it is big Food:Meat Colour:White with black
150-жаттығу. Сөйлемдерді мазмұндық байланысына қарай реттеп жаз.
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Аю-жыртқыш аң.Аюдың денесі ірі. Жүні бір түсті.Аюлар тіршілік ететін ортаға бейімделеді.
-Берілген мәтін мәтіннің қандай түріне жатады?
-Сипаттау -Өздерің аю туралы не білесіңдер?
- Аю туралы ағылшынша қысқаша мағлұмат алғыларың келе ме?
(Тапсырма орындау арқылы аңдарға көмектесіп, хайуанаттар бағына жіберу)
Bear -аю Habitat :It lives in the forest Food :It likes honey Size:it is big Colour:It is brown
ІҮ.Сергіту сәті
Hands up clap, clap
Hands down shake, shake
Hands on hips
1,2,3, hop
1.2.3, stop
Ү.Тақтамен жұмыс. http://www.youtube.com/watch?v=xqGd4p52aj8/ видео көрсету.
151-жаттығу Мәтіндегі сөйлемдердің жігін ажырат.Мәтінге ат қой.
Киіз үй. Ата бабамыз киіз үйде тұрған. Киіз үй көшіп-қонуға ыңғайлы.Үйдің бөлшектері: шаңырақ, кереге, есік, терезесі
-түндік белдеулі, киіз үйдің белбеуі сияқты.
-Мәтіннің қай түріне жататынын айт. -Пайымдау мәтіні
ҮІ.Put the letters in order («Адасқан әріптер» ойыны)
eabr -bear
rgeti -tiger
oxf - fox
Sing a song
Animal sounds
Ducks go quak quak
Dogs say bow
Pigs say oink oink
Cow say moo
ҮІІ.Бекіту Ой қорыту. ОқушыларАКТИВОИДқұрылғысымен тестті орындайды.
1.Мәтін дегеніміз не?
А) Ұзақ бір сөйлемді мәтін дейміз.
В) Екі не оданда көп байланысқан сөйлемді мәтін дейміз.+
С) Бір сөйлемге жинақталған сөз тізбегін мәтін дейміз.
2. Мәтіннің қандай түрлері болады?
А) Әңгімелеу , сипаттау, пайымдау +
В) Пайымдау, сипаттау, лепті сөйлем
С) Сипаттау, әңгімелеу
3.Мәтіннің бөліктерін тап
А) Мәтін, сөз, сөйлем
В) Басы, негізгі бөлім, соңы +
С) Негізгі бөлім, соңы
4.Сипаттаумәтіннің сұрағын тап
А) Неліктен?
В) Не істеді?
С) Қандай? +
5.Ағылшын тілінде аю сөзі қалай аталады?
А) falcon
В) tiger
С) bear +
/Қорытындысын шығару/
ҮІІІ.Үйге:153-жаттығу 56 бет
ІХ.Бағалау (Сабаққа қатысқан оқушыларға төсбелгі тарату)
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АКРОБАТИКАЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР
Ақмола облысы Атбасар ауданы Мариновка қазақ орта мектебінің
Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Байдилдаева Нұрбиби Канайбекқызы
Сабақтың тақырыбы: Акробатикалық жаттығулар. 5-топтама
Сабақтың мақсаты:Оқушыларға гимнастика ойындарын, әдіс-тәсілдерін түсіндіру,үйрету. Оқушылардың спортпен
шұғылдануда шапшандылығын,икемділігін арттырып,дене бітімін жетілдіру,түсінгін шыңдау.
Тәрбиелік: Оқушыларды жолдастыққа,жасөспірім бойында спортқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Керекті құралдар: төсеніштер,бөрене,гимнастикалық орындық.
№

Сабақтың мазмұны

Мөлшері
(мин)(рет)

Әдістемелік нұсқаулар

1.Кіріспе - дайындық бөлімі
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1

2

3

4

Сыныпты сапқа тұрғызу, мәлімет
қабылдау,сәлемдесу.
Сабақтың мақсатымен таныстыру.
Саптағы бұрылулар: оңға, солға,
кері т.б.
Жалпы дене жаттығулары.
Саппен жүру, қолды жоғары ұстап,
аяқтың ұшымен жүру;
Қолды жанға ұстап, өкшемен жүру;
Қолды алға ұстап, тізеден бүгіліп
жүру;
Жүрелеп отырып жүру;
Арнайы жүгіру жаттығулары.
Тізені көтеріп жүгіру;
Қол белде, аяқты алға тастай
жүгіру;
Қолды артқа қойып, аяқты тигізіп
жүгіру;
Қол белде аяқты екі жаққа тастай
жүгіру;
Қолды желкеге қойып, аяқты артқа
тастап жүгіру;
Шапшаң жүгіру;
Арнайы секіру жаттығулары.
Оң және сол жақпен секіре жүгіру;
Әр адымға секіріп қолды алға
(артқа) айналдыру;
Адымдап жүру демалуды бір
қалыптандыру;
Бір орында жасалатын
жаттығулар:
1. Б.Қ 1. Қолды алға созу
2. Қолды жоғары көтеру.
3. Қолды жанға ұстау.
4. Бастапқы қалып.

10-15 мин
1
1
2-3 мин

I. Б.Қ. 1-2 оң қолды жоғары ұстап
сол қол белге, сол жақ жанға
қисаямыз, 3-4 сол қол жоғарыда, оң
қолды белге ұстап оң жақ жанға
қисаямыз.
II. Б.Қ.аяқты жартылай ашып
тұрамыз.
1. Сол жақ аяққа еңкейеміз.
2. Ортаға еңкейеміз.
3. Оң жақ аяққа еңкейеміз.
4. Б.Қ.
III. Б.Қ. аяқты жартылай ашып
тұрамыз.
1. Оң жақ аяққа отырамыз.
2. Б.Қ.
3. Сол жақ аяққа отырамыз.
4. Б.Қ.
Негізгі бөлім
1.Жалпы дамыту жаттығуларын
аяқтап,сыныпты бір қатар сапқа
тұрызып сабақтың негізгі бөліміне
көшу.
2.Көрнекілік суреттер арқылы
түсіндіру,практикалық түрде
орындап көрсету.
3.Оқушыларға жаңа сабақ
жаттығуларын орындату.
1.Тізені екі қолмен құшақтап
отырып,оңға және солға аунау
2Жүресінен отырып, екі қолды
жерге тірей демеп, алға қарай
домалау.

4-5 рет

Спорттық киіміне назар аудару.
Оқушылардың көңіл – күйіне назар аудару.
Жаңа сабақтың тақырыбын көңіл бөліп тыңдау.

5-6 рет
10
25 м

Қолды түзу ұстап жаттығудың дұрыс орындалуына көңіл бөлу.
Денені тік ұстап отырып жүру.

25м
25м
25м

Оқушылардың жаттығуларды дұрыс жасап, қол аяқтарын тік
ұстап орындауларын қадағалау.

25м
25м
25м
25м
25м

Қолды шыңтақ буынынан бүкпей тіке ұстау. Барынша терең
тыныс алу.

25м
25м
25м
25м

Қолды шынтақ буынынан бүкпей тіке ұстау.
Қол аяқты бүкпей тіке ұстау.
Жаттығу жасау кезінде тізені бүкпей тіке ұстау.

4-5 рет
Қолды белге ұстау, жаттығудың дұрыс жасалуын қадағалау.

4-5 рет

Оқушылардың зейінін жаңа сабаққа аудару.
Дұрыс тыңдауларын бақылау.
4-5 рет

Кезекпен орындау.
25 мин

Жаттығуларды дұрыс жасауларын бақылау.
Жаттығуларды орындағанда толық дұрыс жасауларын бақылау.
Денені дұрыс ұстау қажет.
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1)Ойын.
-Бір аяғын бүгіп ұстап, екінші
аяғымен 5 -6 метр жерді секіру.
-Төсеніштің үстінен алға домалау.
25-30 мин
-Соңғы белгінің жанында 3 рет
денені көтеру, айналып өтіп артқа
жүгіру.
3) Жүресінен отырып, екі қолымен
тізені құшақтап алға домалау.
4)Жүресінен отырып, екі қолды
жерге тірей демеп, артқа домалау.
2)Ойын.
-Қос аяқтытап бақаша секіру.
-Орындықтың үстінде екі қолдың
күшімен денесін 3 рет көтеру.
-Тізені құшақтап алдыға домалау,
артқа жүгіру.
5) Жауырынға тұру.
6)Карлығаш денесін жасау.
3)ойын.
-Гимнастикалық орындықтың
үстінен жүру.
-Шебердің ішінде 4 рет отырып
тұру.
-Матының үстінде жауырынға тұру,
белгіні айналдырып артқа жүгіру.
7) «Көпірше» жасау. Екі баланың
ұстасқан қолдарынан сүйеніш етіп,
үстінен шалқая иіліп көпірше жасау.
4)ойын.
-Кедергілердіңарасымен жүріп өту.
-Жерде жатқан секіртпемен 3 рет
секіру.
-Көпірше жасау, артқа жүгіру.
5)ойын.
-Ұзыннан тұрған гимнастикалық
орындықтың үстінен аттап секіру
арқылы жүгіру.
-Жерде жатқан шеңберді алып
қарлығаш бейнесін жасау.
-Соңғы белгіні айналып өтіп артқа
жүгіру.
II. Қорытынды бөлім - 5 мин.
Оқушыларды сапқа тұрғызу.
Тыныс алу жаттығуларын
орындату.Оқушыларды
бағалау.Үйге тапсырма.

Қолды еденге тигізе отыра секіру.Денені тік ұстау.

Жұппен істелетін жаттығу біреуі орындайды,екіншісі аяғынан
ұстайды.Солай кезектесді.

Акробатикалық жаттығулар жасауда ұжымдық жұмыс көрсеткен
топтарды атап өту.

ТАҚЫРЫБЫ: «ШОҚАН УӘЛИХАНОВ - ҚАЗАҚТЫҢ
АСА КӨРНЕКТІ ҒАЛЫМЫ ӘРІ АҒАРТУШЫСЫ»
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Батыр ата елді мекені
«І.Есенберлин атындағы жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
жоғары санатты, тарих пәнінің мұғалімі Сүлейменова Гүлзакира Саққызы
Кіріспе
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның өркениетті әлемінен мәртебелі орын алуына ықпал етер бірден-бір құдірет
білім мен білімді ұрпақ екеніне назар аударып, «ХХІ ғасыр – ғылым мен білімнің ғасыры» деп атады. Сол біліммен
ғылымның іргесін қалайтын мектеп. Бүгінгі ұрпақтың бойына қазыналы халықтың асылын дарытып, тілін дамытып, арнамысын оятатын адамгершіліктің сәулесін беретін – мұғалім еңбегінің нәтижесі.
Сабақты жаңаша үрдіспен өткізу оқушылардың білім сапасын арттырып, олардың шығармашылық қабілетін дамытуға
ұмтылған ізденгіш жеке тұлғаны қалыптастырады.
Оқушы жай қабылдаушыдан оны өзі іздеп табушыға айналады. Бұл әдіс- тәсілдер оқушыларға өз білімін жаңа әдіспен
бағалауға мүмкіндік береді. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің түкпір – түкпірінен жиналған білім
берушілердің бірлескен еңбегі. Мақсаты - барлық жастағы оқушыларға кез- келген мазмұнға сын тұрғыдан қарап өзіндік
пікір айтуға саналы шешім қабылдауға үйрету.
Тарих ғылымы пән ретінде аса маңызды ғылым саласына жатады. Тарихты бүгінгі заманның талабына сай оқытудағы басты
талап дүниежүзілік дамудағы адамзаттың орны, ол жасаған әлемдік құндылықтардан хабардар жан-жақты жетілген өз
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тарихының өткеніне көз жүгіртетін, қоғамның даму үрдісіне өзінше баға бере алатын белсенді, ұлтжанды патриот азаматты
қалыптастыру. өз ұлтымыздың тарихын қадір-қасиетін танып білген азамат өзге ұлттыңда дәстүрін сыйлауға үйренеді.
Сондықтан өскелең ұрпақтың жүрегіне туған жерге деген ыстық сезім ұялатып, төл мәдениетінің уызына жарытып, таза
мөлдір бұлағынан сусындау үшін ата- баба мұрағатын тарих сабағында пайдалану дәстүрге айналуда.
Тарих материалдарын рет-ретімен тірек-сызба қосымша тарихи деректер арқылы жүйелі меңгерту оқушылардың тарих
пәніне деген қызығушылығын арттырып, өз бетінше ізденуге өткен тақырыптарды жадында сақтауға негіз бола алады. Өзім
сабақ беретін сыныптардағы оқушылардың өздігінен еңбек етіп ізденуге шығармашылыққа үйретуді үнемі назарда ұстап
келемін.
Оқушы бойында ұлттық намыс, Отансүйгіштік сенім ұялатып, білімді шәкірттер тәрбиелеуге көңіл бөлемін.
Бүгінде оқытудың ең оңтайлы технологияларын тәжірибе елегінен өткізе отырып, өзім дәріс беретін сыныптарға өткізген
қалыпсыз сабақ үлгісін әріптестеріме әдістеме ретінде ұсынып отырмын.
Сынып : 8 Пәні: Қазақстан тарихы
Сабақтың тақырыбы: «Шоқан Уәлиханов – қазақтың аса көрнекті ғалымы әрі ағартушысы»
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Шоқанның өмірі мен шығармашылығына түсінік бере отырып, халыққа сіңірген еңбектерін насихаттау.
Дамытушылық: оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, шығармашылық ізденіске жетелеу.
Тәрбиелік: өз Отанын сүюге, қорғауға, ұлт тұлғаларды құрметтеуге тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс:әдебиет, география, бейнелеу, музыка.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту.
Әдісі: дамыта оқыту.
Сабақтың түрі: ізденіс сабағы
Көрнекілігі:
1. «Шығыстың жарық жұлдызы» тірек-сызба
2. Шоқанның саяхаты (карта сызбасы)
3. Құпия сандар сыры.
4. Ментальды карта.
5. Оқушылардың ізденіс жұмыстары.
6. Бағалау парағы.
Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі.
а) Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу ә) Оқушы назарын сабаққа аудару.
Жаңа сабақтың құрылымы
Ой-ашар
«Құпия сандар сыры» - бұл сандардың артында үй тапсырмасына арналған сұрақтар бар. Екі топ кезек – кезек сандарды
таңдап, артына жасырылған сұрақтарға жауап беріп ұпай жинайды.
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1-қатар
20-Ұйғырлар мен дүңгендер не себептен Жетісуға қоныс аударды?
40-Жетісу өлкесінен солтүстік Қырғыз өңіріне қанша ұйғыр мен дүңгендер қоныс аударды?
50-Қазіргі Алматы облысында неше ұйғыр болысы ұйымдастырыды?
60-Солтүстік ұйғыр болыстарын атап бер.
2-қатар
20-Ұйғырлар мен дүңгендердің діні.
30- 1897 жылы санақ бойынша ұйғырлар мен дүңгендер саны қанша көбейді?
40- Ұйғырлар мен дүңгендер туралы зерттеген ғалымдар?
100 – Қазақтың тұңғыш ғалымы Абылайдың шөбересі кім?
Мұғалім сөзі: Әр кезеңдерде халықтың біртуар данышпандары дүниеге келген. Сондай дана перзенттер тұтас бір халықтың
мәдени өлшеміне рұхани биігіне айналып отырған. Солардың бірі ХІХ ғасырда өмір сүрген, кейінгі ұрпаққа өшпес мұра
қалдырған дана ғалым – Ш.Уәлиханов еді.
Ой қозғау. Мағынаны тану сатысы. ББҰ.
«V»
Мен білемін

«+»
Білдім

«?»
Үйренгім келеді

Жаңа сабақ Жоспары
1. «Шоқан Уәлиханов қазақтың аса көрнекті ғалымы әрі ағартушысы»(қысқаша өмірі мен ғаламдық еңбектері жайында
оқушылардың шығармашылығы).
2. «Сүйген жар өтті өмірден» әйелі Айсараның Шоқанды жоқтауы.
Оқушылардың рефераттары қорғалады.
1. Шоқанның жастық шағы.
2. Шоқанның ата тегі, шеше тегі.
3. Ыстық көлге сапары.
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4. Петербургке сапары.
5. Қашғарға сапары.
6. Жетісуға сапары.
Екі топқа Шоқан туралы эссе жазу тапсырылды.
І топ «Тарихшылар» «Шоқан Уәлихановтың Қазақстан тарихында алатын орны».
Шоқан Уәлиханов өз ғұмырының соңғы күніне дейін өз Отанын жан-тәнімен сүйген нағыз патриот болды. Оның еңбектерін
дүниежүзі жоғары бағалады. Бүгінгі ұрпақтары оған деген зор құрметінің белгісі ретінде Қазақстан қалаларының көшелерін
Шоқан есімімен атады. Оған арналып Омбы қаласында ескерткіш орнатты. Көкшетау мемлекеттік университетіне Шоқан
есімі берілді. Өзіміздің Ордабасы ауданы Темірлан елді мекеніндегі гимназия мектебіне Шоқан есімі берілген.
ІІ топқа «Әдебиетшілер» «Оны сүйген халқы бар, ұрпағы бар»
Шоқанды замандастары ұлы деп таныды. Кіршіксіз таза тұлғаны аялай көкке көтерді. Сол заңғар тұлға, бүгінде заңғар.
Кино, театр, бейнелеу өнерінің қас шеберлері ұлы тұлғаны өнер тілімен жыр етсе, әдебиетшілер әдеби шығармаларына
арқау етеді.
Шоқан бейнесі ұмытылмас бейне дейтініміз сондықтан.
Оқушы ізденісі Замантай Лаура
«Сүйген жар өтті өмірден» әйелі Айсараның Шоқанды жоқтауы.
Кіші жүз алшын ішіндегі жеті руға кіретін жағалбайлы ақын Төребай Есжан ұлы Шоқан қайтыс болған кезде жары Айсараға
«Сүйген жар өтті өмірден» атты жоқтауын шығарып берген екен.
Шоқан сүйген жарымыз
Билік кетер адамнан
Жігіттің гүлі нарымыз
Туғаннан соң өлмек жоқ
Ажалға тоқтау бола алмай
Кімдерден дүние қалмаған
Сарқылды қолда барымыз
Не істесе Алла еркі өзі
Ажал келіп қиядан
Ешкімге ақыл салмаған
Сұңқарым ұшты ұядан
Жүз жиырма төрт мың пайғамбар
Сүйген жарым бүгінде
Отыз үш мың сақаба
Өтіп кетті – ау дүниядан
Олар да тірі қалмаған
Бастайын ағзу-билладан
Мұхаммед өтті хақ досты
Үкім болмақ алладан
Оны да дүние жалмаған.
Құдайдан бұйрық болған соң
Дәптермен жұмыс
Термин сөздерді дәптерлеріне жаздыру
Адьютант - әскери басшының жанында әртүрлі тапсырманы орындайтын офицер.
Кадет корпусы - әскери оқу орны.
Патриот – Отанына, туған халқына жан-тәнімен берілген адам.
Сабақты қорыту: Мұғалімнің сөзі: Шығыстанушы ғалым Н.И.Веселовский: «Шоқан Уәлиханов шығыстану ғылымында
аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды», - дегендей оның өшпес мұрасын туған халқы ғана емес, түбі түркі тілдес
халықтар да біртуар жарық жұлдыз ретінде мойындап отыр.
Ұлы адамдар ғасырларға еңбек етеді дейді. Ұлы Шоқан осы ойдың жарқын дәлелі. Шоқанның өмірі мен ғылыми қызметі
еш уақытта ұмытылмайды. Ғасыр өткен сайын оның бейнесі тұлғаланып, келер ұрпақтың алдынан шыға береді.
Ғалымның хаты өлмейді деген, міне, осы.
Сабақты бағалау: Әр топ басшысы өз топтарының жұмысын бағалау парағына белгілеп береді.
Үйге тапсырма: 1. Сәбит Мұқанов «Аққан жұлдыз»
2. Сапарғали Бегалин «Шоқан асулары» кітабын оқып келу.
*****
АТА-АНАЛАР ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ЖОЛДАРЫ.
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ. САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ
Оңтүстік Қазақстан облысы. Шардара қаласы. № 16 КОЛЛЕДЖ МКҚК.
Математика – жаратылыстану пәндер әдістемелік бірлестігі
Автор: Қожахметова Күлімхан Әжібекқызы
1 Кіріспе
Кез келген тәрбиелік істі дайындау өзара байланысты өзара әрекеттес кезеңдерден өтеді. Олар жағдайды талдау және
мақсатты қалыптастыру,жоспарлау,ұйымдастыру.
Отбасы-адам үшін ең жақын әлеуметтік орта.Отбасы белгілі дәстүрлердің,жағымды өнегелердің,мұралар мен салтдәстүрлердің сақтаушысы.Отбасында бала алғаш рет өмірмен,қоршаған ортамен танысып,мінез-құлық нормаларын игереді.
Отбасы баланың азамат болып өсуінің негізі болып табылады. Отбасы балаға өмір мақсаты мен құндылықтары туралы
мағлұмат беретін және мінез-құлық мәдениетін қалыптастыратын алғашқы ұғым. Отбасында бала алғашқы адамгершілік
дағдыларды игререді, оны күнделікті өзара қарым-қатынаста қолдану дағдыларын үйретеді.Ата-аналарының түсіндіруі,
айтқан ақылы мен үлгі-өнегесі үйдегі өмір салты,отбасындағы ахуал барлығы да балалар бойында мінез-құлық әдеті мен
жақсылық пен зұлымдықты бағалау өлшемдерін қалыптастырады.
Бірақта әр отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерінің әр түрлі болатынына орай педагогикада отбасының тәрбиелік
мүмкіндіктерінің әр түрлі болатынына орай педагогикада отбасының тәрбиелік мүмкіндіктері деген ұғым
қолданылады.Оның мәні оның негізгі құрауыштарының мазмұны ашылады. Отбасының тәрбиелік күш қуаты үш түрлі
негізгі құрауыштардан:
-психологиялық қатысымдылық
-адамгершілік бағыттылық
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-ата-аналардың педагогикалық мәдениетімен анықталады
Ата-анамен мұғалімнің арасындағы тығыз байланыстың бірі ата-аналар жиналысы болып табылады.
2. Ата-аналар жиналысын сәтті өткізудің 10 құпиясы ( педагогтар үшін жадынама)
Ата - аналар жиналысының басты мақсаты - бүкіл сынып ата - аналар ұжымымен бір уақыт ішіндегі байланыстың зор
нәтижелі формасы және топ жетекшісінің ата – аналар жүрегіне жол таба алу әдісі болып есептеледі.
Мектепте ата - аналар жиналысында көбінесе мынандай жағдайды көруге (елестетуге ) болады: жиналысқа қатысуға тиісті
болған 25 - 26 ата – ананың тек 30 % ғана келіп отырады. Осыдан, біз, педагогтар, ата – ананың бала тәрбиесіне жауапсыз
қарайтынын байқаймыз. Сол себептен ата – аналарға бала тәрбиесіне аса зор назар аудару керек екендігін ұгындыру
мақсатында жиналыстарды дұрыс, қызықты, мазмұнды және нәтижелі өткізуді жоспарлау қажет. Жоғарыда атап көрсетілген
жағдайды өзгерту үшін жиналыстарды қалайша қызықты және тиімді өткізуге болады?
Ата – аналар жиналысына дайындалу және өткізудің әртүрлі тиімді әдіс – тәсілдері бар. Осы әдіс - тәсілдер арқылы
педагогтар:
а) ата – аналардың мәдениеттілігін қалыптастыруға;
ә) педагогика мен психологияның түрлі проблемаларына қызығушылығын
арттыруға;
б) бала тәрбиелеу барысында түрлі жағдаяттарда шешім жолдарын таба алуға көмектеседі.
Ата - аналар жиналысы мектеп өміріндегі қажетті атрибуттардың бірі. Оны қызықты және тиімді өткізу әсіресе, енді жұмыс
бастаған жас сынып жетекшісіне ең пайдалы кеңес болары сөзсіз.
1. Ата - аналар жиналысын өткізу үшін барынша ыңғайлы күнді және уақытты таңдаған жөн. Осы уақытқа сіздердің
оқушылырыңыздың, ата - аналарының да ешқандай істері жоспарланған болмауы керек.
2. Ата – аналарды жиналысқа шақырудың тиімді әдістерінің бірі – шақыру қағаздарын даярлау. Шақыру қағаздарын түрліше
безендіруге болады. Ең бастысы, бұл шақыру қағаздары ата – ана қолына жиналысқа 2 сағат қалғанда емес, бәлкім алдын
ала жеткізілуі тиіс. Шақыру қағаздарына жиналыстың нақты тақырыбы, күн тәртібіне қойылған мәселелер, байланысу үшін
топ жетекшісінің, ата – аналар комитеті төрағасының ( төрайымы ) телефон нөмері жазылғаны жөн.
3.Ата – аналар жиналысына сіздердің студенттерді қызықтыратын маңызды проблеманы таңдаңыз және ата – аналармен
бірге шешімін таба білуге әрекеттеніңіз.
4. Әсіресе кабинетте ата - аналардың отыру қалпына мән беріңіз. Ата - аналар жиналысына қатысушылардың бір – бірін
жақсы көре алуы және естуі үшін үстел мен орындықтарды дөңгелек түрінде орналастыру керек.
5. Ата – аналар бірін - бірі жеткілікті жақсы танымаған жағдайда ата - аналардың аты - жөні жазылған визиткаларды
дайындаған жөн.
6. Ата - аналармен жиналыс қатысушылырына арналған ережені ойлап табыңыз. Мысалы:
- міндетті түрде сыртқы киімді шешу;
- проблемаларды талқылау барысында үндемей отыруға болмайды;
- ұсыныстарға, пікірлерге қарсы шыққанда өз ұсыныстарын енгізу;
- бір - бірін аты - жөнімен атауға; т. б.
7. Жиналысқа шақырылғандардың уақытын бағалай біліңіз.
Осы мақсатпен уақыт тәртібін ( регламент ) орнатыңыздар және оның сақтауының қатал қадағалыңыздар.
8. Жиналыс барысында ата – аналардың өзара қарым – қатынаста болу үшін ойындар, әңгіме, пікіралысу ұйымдастырыңыз.
9. Жиналысты еркін және ашық түрінде өтуіне ата - аналарға тренинк ұйымдастыру да тиімді.
10. Проблемалық мәселелерді талқылау барысында педагогикалық және өмірлік тәжрибеге ие ең беделді ата – аналар,
колледж кеңесінің мүшелерінің пікіріне сүйеніп, басшылыққа алыңыз. Жиналыста нақты шешім қабылдауға қол жеткізіңіз.
Ата-аналар жиналысын жасауда қазақ отбасы тәрбиесіндегі мына мәдени құндылықтарды ескеру керек:
-Жетілген адам,яғни«Сегіз қырлы, бір сырлы адам» тәрбиелеу
-Отанды,халқын,жерін сүю.«Атаның ұлы емес,халықтың ұлын»тәрбиелеу
-Адал,арлы азамат тәрбиелеу,яғни«Малым жанымның садағасы»
-Жеті атасын білуге тәрбиелеу.«Жеті атасын білмеген жетесіз».
Отбасы шежіресі және мұрагерлік(туыстық қарым-қатынас,үш жұрт,отбасындағы кенже ұлдың ерекше ролі).Ата-баба
дәстүрін жалғастыру.
Тақырыбы: Жанына иман ұялаған азамат, Отан иесі бола алады
Мақсаты:
Білімділік: Бала тәрбиесінде ата-ананың алатын орнының ерекще екендігін түсіндіру, ата-ана баласына сөздерін тәрбиесін
жеткізу,мұғалім ретінде қарауға қызығушылықтарын дамыту,баламен дұрыс тіл табысуға ой салу.
Тәрбиелік:Ата –аналармен бірлесе отырып жас ұрпақты имандылыққа,адамгершілікке,
зиянды әрекеттерден аулақ болуға тәрбиелеу Біздің мақсатымыз білімді, жан-жақты тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу.
Дамытушылық:Бала тәрбиесіндегі ата-ананың міндеті мен жауапкершілігін сезіндіру.
дұрыс тіл табысуға ой салу
Көрнекілігі
Интерактивті тақта,Имандылық жөнінде слаидтар,бала тәрбиесі жөнінде жазылған сөздер
Жиналыстың барысы мен мазмұны
Ұйымдастыру кезеңі
Ата-аналармен сәлемдесіп, түгендеп,күн тәртібіндегі мәселермен таныстыру.
Күн тәртібінде:
-Кіріспе сөз (5-минут)
-Баяндама(10-15 минут)
-Мәселені ата-аналармен талқылау Мен баламды қалай имандылыққа тәрбиелеймін (ата- ана пікірі) (20-минут)
- Сауалнама(5-10минут)
- Студенттердің үлгерімі мен тәртібін талдау(10минут)
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- Қорытынды (5минут)
Мұғалімнің кіріспе сөз
Жас өспірімдерге тәрбие беру, бойларына мейірімділік,адамгершілік, имандылыққа,бір-біріне қамқоршы болуға тәрбиелеу.
Балаларды жақсы жаман болып қалыптасуына ең бірінші отбасындағы ата-ананы немесе отбасындағы үлкендердің әсері аса
маңызды. Сондық міне бүгін ата-ананың қатысуымен «Жанына иман ұялаған адамзат, Отан иесі бола
алады.»тақырыбында ата-аналар жиналысында балалар тәрбиесінің жан-жақты даму бақытында өз ойымызды ортаға
саламыз.
Баяндама
Ислам діні алғаш рет Арабияда дүниеге келді. Оның негізін салушы-Мұхаммед Пайғамбар. Мұхаммед 570 жылы Меккеде
дүниеге келген 63 жасында қайтыс болған.
Бабаларымыздың «Жақсының жақсылығын айт,нұры тасысын» деген ұлағатты сөзі текке айтылмаған. Сол сөздердің
рухы асқақ, жаны пәк,қолы жомарт,иманы берік,көңілі кең баршаға үлгі боларлық игілікті істері арқылы өзгелерден
дараланып тұратын асыл жандар үшін сөздер осындай игілікті ісімен көзге түсіп, еліміздің ризашылығына бөленіп жүрген
азаматтар бар.Мысалы: Қазақ халқы әуелден-ақ бала тәрбиесіне айрықша мән беріп,оны ата-ананың борышы деп санаған.
Өйткені,бала-болашақ иесі.
«Ұяда не көрсең,ұшқанда соны іледі»-дегендей қазақ халқы отбасының беріктігіне,балалардың жауапкершілігіне көп
нәрсені байланыстырады. Баласына жастайына өз тіліне,дініне яғни мұсылманшылыққа ұйретуіміз керек.Мұсылман дам
иманды болады иманды адам өзіне-өзі сенетін,қылмысқа бармайтын жетім жесірдің ақысын жемейтін. Алла тағаладан
келген бұйрықтарды орындап,жүрекпен сеніп тілмен сөйлейтін салаутты мұсылман.Мұсылмандардың өмірдегі тұтынар
тағылымы тиянақ табар тұғыры.Имандылық,адамгершілік осылар арқылы жететін адамдарды өзара ынтымақ.бірлігі. Ислам
діні бізді үйретеді.
Ислам діні түрге,ұлтқа,тілге бөлмейді. Алланың бірлігін Пайғамбардың қақтығын мұсылман баласының бәрін «бауырым»
деп ішке тартады,барымен бөліседі,көмегін аямайды.мұсылмандардың қай замандада уағыздайтыны-имандылық
адамгершілік,адалдық пен тазалық, көздейтін мақсаты елдің тыныштығы,халықтың ынтымақ бірлігі,адамзат игілігіне
жол бастауы тиіс, мұның негізінен бірғана қағида болу керек ол әділдік. Яғни адамдар арасындағы келісім-шарт
адалдығы,субЪект арсындағы, мемлекеттер арасындағы адалдық. Қай істе де, не нірсеге де адал да әділ болу-бұл
мұсылманың бірден бір негізі болып табылады. Иман дегеніміз-Иманға көңілмен ықтияр болушылық,имандылықтың белгісі
тазалықтың,әдептіліктің,жомартықтың үлгісі.
Пайғамбардың тоғыз өсиеті
1.Өзіңе де өзгеге де адал бол.
2. Ренжісең де,қуансаң да әділ бол.
3. Бай болсаң да,кедей болсаң да сабырлы қалпыңнан айныма.
4. Сені кеудеден итергісі келгендер мен де достық қарым-қатынасыңды үзбе.
5. Саған шығын келтіргендерге сен пайда жаса
6. Саған зиян жасағандарға кешіре біл.
7. Үнсіз түрсаң да, санаң ойға толы болсын.
8. Таным-түйсік мүмкіндігі оқу үшін беріледі.
9. Сүйкімді сөз-сүйек балқытар.
Ата-аналармен баяндаманы талқылау
Сұрақ:Ар – ұят дегеніміз не?
Жауап:(Досжанның әжесі)
Ол адамды діни немесе тәрбиелік мәні жоқ жаман қылықтардан сақтайды және жақсы іс әрекеттерге жетелейді. Адам әркез
біріншіден-Аллағтан екіншіден,өз ар-ожданнынан ұялу керек! Ол имандылықтың белгісі, тазалықтың,әділеттіліктің үлгісі.
Сұрақ:Адалдық дегеніміз не?
Жауап:(Бекарыстың анасы)
Бұл ислам этикасының бірінші қағидасы, бұл адамның жүрегі мен ойларының тазалығы,шыншылдық пен тұрақтылықты
білдіреді. Адам жалғыз өзі отырса да көпшілік арасында болса да,оның ой-санасы таза,адал болу тиіс.Дүниеде қара ниет
адамдар көп. Олар екі жүзді ғұмыр кешеді. Бұл жандар біреулерге өздерін адал етіп көрсетуі мүмкін. Ал жалғыз қалған да
құлқыны өзгеріп шыға келеді. Адалдықдың көзі құдайдан қорқу.Құдайдан қорықпаған адамнан бәрін күту керек.
Сұрақ:Әділдік дегеніміз не?
Жауап:(Алматтың әкесі)
Әрқашан досыңа да,қасыңа да,бейбіт күндерде де,қиыншылықтарда да, тек әділдік көрсеткен жөн. Бар жағдайың жасалып,
ешқандай жаманшылық көрмей жүрген кезінде әділдік жайында оп-оңай-ақ, ал басыңа күн туғанда сен әділ қалпыңда қала
аласың ба,міне. Сынақ дегеніміз-осы.Тіпті,сені біреу жек көретін және саған деген осы көз көзқарасынан ешқашан
тыйылмайтын адамның өзіне сен әділдік таныта білсең-онда сен,Алланың сүйген құлысың. Әділдік тек сөзбен емес,іспен де
дәлелденуі шарт.
Сұрақ:Сабырлық дегеніміз не?
Жауап:(Шалқардың анасы)
Бұл қандай жағдайда байсалды,ұстамды,төзімді болу деген сөз. Өмір болған соң, адамға әр түрлі қиыншылықтар жолықпай
тұрмайды, міне осы кездері ең бірінші сабырлық керек. Адамдар көбіне қиын жағдайларда қиналып өмірден түңіледі, ашуға
басады. Әсіресе, дәулетті жандар сабырлық қасиетін алдымен жоғалтады. Сабырлы болу-әркім ұшін де,әр кезде де пайдалы
қасиет. Сабыр-адамның өзін-өзі билеуі және алдына қойған мақсатына талпына білуі, қиыншылықтарды жеңіп, өзінің
сезімдерін қадағалай алуда. Сабыр-әдеп, иман тұрғысынан жоғары бағалайтын түсінік
Мұғалім:
Қазақ «Құранның сөзі-қасиет,Пайғамбардың сөзі-өсиет!, «Сабыр түбі-сары алтын», «Сабыр-батылдықтың,адалдық
пен мәрттіктің нышаны» деп бекер айтпаған.
Сұрақ:Жомарттық дегеніміз не?
Жауап (Амангелдінің анасы )
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Хақ сенімдегі жандар әр қашан жомарт олар қай кезде де, кімге де болсын қолындағысын беруге даяр тұрады. Адамдарға
қиын шақта қол ұшын беру-үлкен сауап. Алайда,үлкен адамгершілік қасиеттерге ие жандар өзінен ештеңе арттырмайтын
адамдарға да,тіпті өзіне шығын келтіргендерге де қолындағысын беруге асығады.Пайғамбарымыз: «Сараңдар жұмаққа
кірмейді»-деген.
Әрқашанда таза болсын ар – ожданың жүрегің,
Өзгелерде саған адал, әділ болар білемін.
Зорлық қылсаң өзгелерге -- өзің жәбір көресің,
Қиянаттың құрбаны боп, қорлықпенен өлерсің
Мәселені ата-аналармен талқылау. Мен баламды қалай имандылыққа тәрбиелеймін (ата-ана пікірі)
Жауап:(Бағдаттың анасы)
Иман дегеніміз- иманға көңілмен ықтияр бөлушілік» деген ислам дінінде. Иман дегеніміз сенім. Адам үмітсіз сенімсіз,
армансыз өмір сүре алмайды. Сондықтан балаға сенім мен дұрыс көзқарас қажет.Балаға әдепті болу үшін иманды екен,иман
жүзді екен деген сенім сәлемдесуден басталатынын үнемі айтып отыру керек.Сонымен бірге әділдікті, турашылықты өзінің
және басқалардың алдындағы шыншыл болуға, өзінен үлкен адамдарды құрметтеуге үйретіп отыру керек.Сонан соң
қанағатшыл болу,кішіпейіл,қарапайым,иманды болып көптің құрметіне бөлінетінін ескертіп отыру керек.
Жауап::(Сүндеттің әкесі)
Мұсылмандардың имандылық, инабаттық, адамгершілік ерекшеліктері жинақталған Хадист деген кітап бар.ХадистМұхамед Пайғамбардың даналық сөздерінің жиынтығы. Құран кәрімнен кейінгі ең қастерлі кітап.
Кітапта былай делінген. Кімде –кім жүрегін иман үшін, шыңдық үшін ұстаса, өзін салихалы ұстап, көп тыңдап аз сөйлесе,
ол иманды адам екен.
Ең жақсы есім Аллах,
Қос өкпесі қабынып.
Ең жақсы дін ислам,
Алланы бір сәт еске алмай,
Ең жақсы ән азан,
Ақшаға кетті – ау табынып.
Ең жақсы кітап құран,
Дүние деген қу түлкі,
Осының бәрін ұғатын мұсылман.
Өзіңді қайран қалдырған.
Студент Қара өлең «Дүние »(терме)
Дұшпаның келіп басқа ұрып,
Бес күндік мынау жалғанда,
Досыңды серттен тайдырған.
Алданба, жұртым, алданба.
Ақылың аспай алтыннан,
Көзіңді мынау қызартқан,
Адамдық істен аздырған,
Дүние өтер қолдан да.
Ислам салған сара жол,
Уақыттың өтер қонағы,
Одан да көзді жаздырған.
Адамзат мынау жалғанда.
Құдайдан тілеп шапағат,
Бәрі де артта қалады,
Барыңа еткей қанағат.
Қурайдай кеуіп солғанда.
Нәпсіңді тыйып сабыр ет,
Қызылды – жасыл дүние,
Сабырдың түбі – ғаламат.
Көзіңнің отын жандырған.
Алланың құлы бәріміз,
Жаратқан Ием жар болып,
Пайғамбарға айтып салауат.
Нәпсімді бекер қоздырман.
Тілім мен дінім біздерге –
Көрмесе бір сәт сағынып,
Бабадан қалған аманат.
Ата-аналарға сауалнама беру және оны талдау.
Психолог:сауалнаманының қорытындысын шығарып,ата-аналарға жариялады.
Студенттердің үлгерімі мен тәртібін талдау
Алдымен жағымды нәтижелерден бастап,талдау ата-аналармен бірлескен жұмыс
арқылы түзеуге болатынына көздерін жеткізгендей,сенімді түрде айтылып өтілді.
Мұғалімнің қорытынды сөзі:
«Ей, Адамзат!
Тоқта ойлан! Жүре бермей тырысып
Кетіп қалма залымдармен ығысып.
Сен өзіңе басшы қойып дайында,
Құран деген кітаптардың ұлысың».
Әрдайым иман жүзді мұсылман болуға тырысыңыздар.Сонымен өз бойларыңа әдептілік,эомарттық,сабырлық,адалдық,арнамыс,ұят-абырой,айырмашылықтарын түсінуге ұмтылайық. Балаларымызды имандылыққа тәрбиелейік,Біздің келешегімізжастардың имандылығында.Сондықтан балаларымызды Отанымыздың адал қамқоршысы болуға тәрбиелейік. Қазіргі
тәуелсіз елімізде ғасырлар бойы халқымыздың көкірегіне ұялап, қойнына сіңген ислам дінінің имандылық қағидаларын
адамдар арасындағы ізгілік, қайырымдылық, адалдық, әділдік қарым қатынас негізіне алып жас ұрпақты тәрбиелеуде
пайдаланудың сыры тым тереңде жатыр. Әрдайым иман жүзді мұсылман балаларды тәрбиелейік.Біздің көзіміз бен санамыз
өмірдегі әртүрлі заттарды білу және қоршаған ортамыздан сабақ алуымыз үшін қашанда ашық болуы керек. Әр мұсылман
ойшыл болуға міндетті. Құран Кәрімнің бірінші аяты «Оқы!» деп түскенін ұмытпайық!
Жас жеткіншектердің түсінігі мен дүниетанымын қалыптастыру мақсатында елімізде атқарылып жатқан іс-шаралар көп.
Біздің келешегіміз –Жастардың имандылығында .Сондықтан да Отанның адал қамқоршысы болатын ұрпақ
өсірейік.Сонымен өз бойына имандылық,әдептілік пен әдемілік, жомарттық, сабырлық, адамдылық, ар-намыс, ұят-абырой,
парасаттылық, тәртіптілік қасиеттерін сіңіре білген ұл-қыздарымыз иманды да әдепті танылатыны сөзсіз деп жиналысты
аяқтай келе ата-аналарға алғыс білдіріп,оқуында не тәрбиесінде қиындық туғызып жүрген балалардың ата-аналарын 1минут кідіре тұруын сұрайды.Ондай кемшіліктерді көпшіліктің ортасында айтуға болмайды.
3 Ата–аналар жиналысының дәстүрлі емес түрін өткізудегі өзін-өзі тану пәнінің маңызы зор
Колледждегі тәрбие жұмысының нәтижелігінің бір ұшы ата-аналармен, колледждің бірлескен әрекетінде екені ешуақытта
күмән туғызбайды. Колледжбен отбасының ынтымақтастығын жүзеге асыруда топ жетекшісі негізгі рөл атқарады.Мұғалім
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мен ата-аналардың өзара қатынасы міндеттерінің еңнегізгісі— психологиялық-педагогикалық білімдерін көтеру болып
табылады.Осы міндеттерді шешуде оқу бағдарламасын меңгертуде түрлі тиімді әдістер мен технологияларды пайдаланғаны
сияқты, ата-аналарға көмек ретінде «Өзін-өзі тану» пәнінің формаларын пайдалана отырып ата-аналар жиналысының
дәстүрлі емес түрін өткізгенде интерактивті тақтаны, яғни ақпараттық технологияны пайдалану ата-ана қызығушылығын
арттырып қана қоймай, жеке танып- білуге, байланысты нығайтуға қосар үлесі зор.Осындай формада колледж
психологымен бірлесіп өткізілген ата-аналар жиналысының үлгісін көрсетіп отырмын..
Тақырыбы: Ата-ананың аяулы алақаны
Мақсаты:
Білімділік Әротбасының бала тәрбиесіне белсене қатысуының маңызын арттыру. Баланың мейірімді сыпайы әдеттерді
сіңіріп өсу жолдарын ата-аналармен бірлесе қарастыру
Дамытушылық:Бала ата-ананың айнасы-демекші, баламыздың бойына өзбойымыздағы жақсы қасиеттерді сіңіре білу.
Тәрбиелілік: Ата—ананың баласына қаншалықты мейірім, уақыт бөлетінін анықтау, әркезде уақыт тауып, мейірімділік
көрсетуге баулу.
Көрнекілігі Интерактивті тақта, слаидтар,бала тәрбиесі жөнінде жазылған сөздер
Жиналыстың барысы мен мазмұны
Ұйымдастыру кезеңі
Ата-аналармен сәлемдесіп, түгендеп,күн тәртібіндегі мәселермен таныстыру.
Күн тәртібінде:
-Кіріспе сөз (5-минут)
-Баяндама(10-15 минут)
-Өзіңді-өзің танысаң-істің басы (20 минут)
- Сауалнама(5-10минут)
- Студенттердің үлгерімі мен тәртібін талдау(10минут)
- Қорытынды (5минут)
Өзіңді-өзің танысаң істің басы (20 минут)
-Шаттық шеңбер
-Жақсы немесе жаман қасиеттер тренинг
-Ойқозғау:
-Аялы алақан (тренинг)
-Сіздерді ортаға шаттық шеңберіне шақырамын.
Шаттық шеңбері:
Дөңгеленіп тұрайық
Керегені құрайық.
Уықтар боп иіліп,
Шаңыраққа киіліп
Киіз үйді құрайық.
Міне сіздермен біз үлкен киіз үйді құрдық. Осы киіз үйсияқты біздің колледжіміздің қабырғалары мықты болып, шаңырағы
биік болсын дегім келеді.
Танысу: Бір шаңырақ иесі ретінде бір-бірімізбен жақынырақ танысайық. Мына үлгі бойынша: өзесіміңіздің алдына сын
есім қосып айтасыз. Мысалы: мен сымбатты Сайрангүлмін. Ал, мен ақкөңіл Анармын.... Олай болса барлығымыз
орнымызға жайғасайық.
Жақсы немесе жаман қасиеттер тренинг— Абай атамыздың «Сегіз батыр» деп басталатын жұмбағы еске түседі.
Алла мықты жаратқан сегіз батыр,
Баяғыдан соғысып әлі жатыр
Кезек-кезек жығылып, жатып тұрып
Кім жеңері белгісіз түбінде ақыр.
Міне, осы жұмбақтың жауабы сегіз батырдың біріншісі «жақсылық» болса, екіншісі «жамандық» екен. Кез келген адамнан
олекеуін табу үшін айнадағы бейнемізге қарап ойланамыз. Ал, енді сіздер берілген парақтың оңжағына жақсы , сол жағына
жаман қасиеттеріңізді жазасыздар. 3мин
Қандай қасиеттерді көп жаздыңыздар?
Қайсысынан өзіңізді көбірек таптыңыз
Осыған дейін осы қасиеттер жайлы ойланып көрдіңізбе?
(Барлығы жазған қасиеттерін оқып шығады) Жаман қасиеттеріңізден арылғыларыңыз келеме? Ендеше жаман
қасиеттеріңізді бөліп жыртып алып «менің бойымнан осы жаман қасиеттер мәңгіге жоғалсын»— деп айтып ұсақтап жыртып
тастаймыз.
Сіздің бойыңыздағы қасиеттер сәйкес келеме, жоқ паанықтау мақсатында шағын психологиялық тест жүргізіп көрейік.
(ауызша тест)
.Ойқозғау:
Ата-аналар 4-топқа бөлінеді. Бала тәрбиесі жөнінде сұрақтар қойылады. Сол жағдаяттан шығу жолдарын тірек-сызба, сурет
арқылы қорғап шығады.Бала жақсы білімді болу үшін ата-аналардың міндеті қандай болу керек?
Баланың оқу үлгеріміне отбасының қарым— қатынасы әсерін тигіземе?Сіз жұмыстан ашулы келдіңіз, балаңыз компьютер
алдында отыр, үйдің іші жиналмаған, тамақ істелмеген, сіздің айтып кеткен тапсырмаңыз орындалмаған сіздің әрекетіңіз?
Балаңыз бүгінгі барлық сабаққа қатыспай сабақтан кетіп қалды делік. Сіздің іс-әрекетіңіз?
Аялы алақан (тренинг):
Ата—ананың баласына қаншалықты мейірім, уақыт бөлетінін анықтау, әркезде уақыт тауып, мейірімділік көрсетуге баулу.
5 ата-ананы балаларымен ортаға шақырамыз. (Ата— аналардың көздері байлаулы өзбаласын қолынан танып алу керек)
Балаңызды қалай таныдыңыз?
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Балаңызды тани алмаймын —ау деген қорқыныш болдыма?
Балаңызды тани алмаған кезде қандай сезімде болдыңыз?
Балаңызды қолынан ұстап танитыныңызға сенімді болдыңызба?
Аялы алақанға байланысты мен бір өсиет әңгімеге тоқталғым келеді.
Өсиет әңгіме. Жағдайлы бір отбасы баласын ешкімнен кем өсіргісі келмей барлық жағдайын жасайды. Қазіргі заманның
озық технологиясымен жасалынған ойыншықтар, компьютер, тіптен қымбат телефонды даалып береді. Бірақ баласы
осының бәріне қанағаттанбай, күнде ата-анасының жұмысқа кетпеуін өтінеді. Ата-анасы жұмысқа бармаса болмайтынын,
ақша табатынын баласына түсіндіреді. Ал, баласы осы сәтте ата-анасының күніне қанша ақша табатынын сұрап біледі.Бала
сол күннен бастап ата-анасының өзіне тастап кетіп жүрген ақшасын жұмсамай жинай бастайды. Жинаған ақшасы атаанасының бір күндік табысына жеткен күні бала ата-анасына өтініш жасайды.
— Әке, ана! Бүгін жұмысқа бармай бір күндеріңізді маған қиыңыздаршы.Бір күнгі табыстарыңызды мен төлейін депті.
(қалай ойлайсыздар бала неге өтінді?)
Міне, ата-ананың аялы алақанының әсері балаға күн сәулесімен бірдей, мұны басқа ешбір нәрсе ауыстыру мүмкін
емес.
Байлаулы бала (тренинг):
Бір ата-ана ортаға шығады. Төмендегідей сұрақтар қойылады.
Сіз балаңызбен түнде келе жатырсыз,түнкі клубтың қасынан өтіп бара жатырсыз.. Балаңыз қызыққаны соншалық клубқа
қарай жүгіріп кетті. Сіз қалай тоқтатасыз? (аяғы байланады)
Қарасаңыз балаңыз темекі тартып отыр. Сіздің әрекетіңіз? (қолы байланады)
Жұмыстан шаршап келсеңіз,еш тірлік істемей бала компьютордан не теледидардан бір сөзбен айтқанда кино көріп отыр.
Сіздің әрекетіңіз? (көзі байланады)
Балаңыз сізге басқа ұлттың қызын ұнатты. Бірақ сіздің қалауыңыз олемес еді. Сіздің әрекетіңіз? (кеудесі байланады)
Балаңыз досымен келіспей қалдыда, жаман сөздермен сыбағасын берді. Сіздің айтар сөзіңіз? (аузы байланады)
Міне, баламыз қандай күйге түсті, құрметті ата-ана. Мұндай күйге түспес үшін баламызға неге болмайтынын, «өйткені»
сөзін қолдана отырып түсіндіруіміз керек. Сонда ғана сіз бала тәрбиесінде мақсатыңызға жете аласыз.
Слайд көрсету (ата-анаға кеңес). Слайдқа назар аударыңыздар.Жүректен жүрекке: Құрметті ата-аналар! Енді осы
балапандарымызға жүрегімізден шыққан жылы сөздеріңізбен, тілектеріңізді қағазға (жапырақ) жазып ағашты
көркейтейік.Жүректен шыққан тілектеріңіз әрдайым жер бетіндегі балаларды қолдап желеп-жебеп жүрсін дегім
келеді.
Ризамын әні.
Ата-аналарға сауалнама беру және оны талдау.
Психолог:сауалнаманының қорытындысын шығарып,ата-аналарға жариялады.
Студенттердің үлгерімі мен тәртібін талдау
Алдымен жағымды нәтижелерден бастап,талдау ата-аналармен бірлескен жұмыс
арқылы түзеуге болатынына көздерін жеткізгендей,сенімді түрде айтылып өтілді.
Мұғалімнің қорытынды сөзі
4 Тәрбие отбасынан басталады
Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы - жанұясы. Жанұялық тәрбие ата - анамен бала арасындағы қарым - қатынастық
жүйе. Олай болса, ата - ана осы жүйені ғылым мен өмір ретінде жан - жақты меңгеру қажет. Ұлы данамыз Әл - Фараби ең
бірінші білім емес, тәрбиеге берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген бәрімізге мәлім. Адамға
тәрбиені атана, мектеп, қоғам береді. Бала тәрбиесіндегі бас тұлға, алғашқы ұстаз – ата - ана. Шыр етіп сәби дүниеге келген
сәттен бастап ата - ана нәзік те, қиын, қыр - сыры мол үлкен қоғамдық міндет тұрады. Ол - бала тәрбиесі. Бала үшін үй
ішінде, ата - анадан артық тәрбиеші жоқ. Жас шыбықты қалай исең, солай өседі ғой. Ия, «Ұяда не көрсең ұшқанда соны
ілесің» демекші ата - ана тәрбиесі бала өмірінде үлкен із қалдырады. Баланың бойында барлық жақсы қасиеттерді дарыту,
тіпті жанында жүрген достарына дейін мән беру, табиғат сыйлаған дарыны болса дамыту, білім алуына жағдай жасау ата атаның парызы.
Жиналыстың тақырыбы: Отбасы- тәрбиенің ұясы
Мақсаты:
Білімділік:Бала тәрбиесіндегі ата- ананың алатын орнының ерекше екендігін түсіндіру;
Дамытушылық:Отбасы мүшелерінің арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық,достық қарым- қатынасты қалыптастыру;
Тәрбиелік: Ата - ананың балаға деген сүйіспеншілігін байқау; өзінің және өзгенің даралығын бағалау, өзін құрметтеу; көңіл
- күйді көтеру, сезім мен эмоцияны реттеу; ата - ананың бала тәрбиелеудегі оң психологиялық көзқарасын, балаға деген
жауапкершілік сезімін қалыптастыру.
Түрі: топтастыру
Көрнекілігі: карточка,дөңгелектер, нақыл сөздер,«кірпіш тапсырмасы бар; қағаз қалам.
Күн тәртібінде
1.Кіріспе сөз: Ата- ананың басты қуанышы бала
2.Ата аналармен ойын өткізіледі.
3 Әртүрлі мәселелер
4 Қорытынды
Мұғалімнің кіріспе сөзі:
Ата-ананың басты қуанышы-бала. Ата- ананың басты- қазығы, алтын тіреу діңгегі- бала. Отбасы тұлғаны дамытатын
кішігірім орта.Отбасының қоғамдағы мақсаты; баланы дамытып қана қоймай, оны өмірге дайындап, рухани жағынан
жеткізіп, тұлға ретінде қалыптастыру. Отбасында баланың жан -жақты қалыптасуына ата- ана мен отбасы мүшелерінің
қарым қатынасында махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілік, қайырымдылық,әділдік,ұйымшылдық мәдениеттік қасиеттері
және т.б келбетін сақтайтын тұлға тәрбиелеуге керек екендігі бәрімізге аян.Мына жасампаз ғасырда, жаһандану дәуірінде
мектеп партасында отырған баланың жан- жақты білім алуына ең бірінші ықпал ететін- ұстаз болса, оның сүйеніші ата- ана.
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Сондықтан ата -ана өз баласының білім алуына барынша жағдай жасауы тиісБала тәуліктің бір бөлігінде , яғни 6 сағат
мектепте болса, 18 сағат өз отбасында тәрбие алады. Баланың жан дүниесі – Бұл толып тұрған ыдыс сияқты. Өз балаңыздың
қандай болғанын қалайсыз? Қандай қабілеттері болғанын және сіз өзіңізден қандай қасиетті алғанын қалайсыз?
Әрқайсыларыңыздың қолдарыңызда жүрек бар.Сол жүректің ішінде өздеріңіздің ойларыңызды жазып, осы ыдыстың ішіне
салып қойыңыздар және де жазған сөздеріңізді айтып шығуларыңыз керек. Қорыта айтқанда ата ананың
махаббаты,сүйіспеншілігі бала үшін бақыт.Осы сезімдеріңіз арқылы баланың өз орнын таба білуге үйретесіздер.
«Балаңызға деген сүйіспеншілік деген» ойыны өткізіледі. Баланың жан дүниесі – Бұл толып тұрған ыдыс сияқты. Өз
балаңыздың қандай болғанын қалайсыз? Қандай қабілеттері болғанын және сіз өзіңізден қандай қасиетті алғанын қалайсыз?
Әрқайсыларыңыздың қолдарыңызда жүрек бар. Сол жүректің ішіне өздеріңіздің ойларыңызды жазып, осы ыдыстың ішіне
салып қойыңыздар және де жазған сөздеріңізді айтып шығуларыңыз керек қорыта айтқанда ата-ананың
махаббаты,сүйіспеншілігі балүшін бақыт.осы сезімдеріңіз арқылы баланың өз орнын таба білуге үйретесіздер.
Дидактикалық ойын «Отбасылық махаббат үйі» Ал енді қазір сіздермен «отбасылық махаббат үйі » атты ойын
өткіземін.Балаларыңызға деген махаббатты анықтай аласыздар. Әр адамның өз үйі бар, бірақ ол үй тек баспана ғана ретінде
емес, сол үй жақсы көріп және күтетін жер болу керек.Сондықтан сіздердің міндеттеріңіз жай ғана армандап жүрген үй салу
ғана емес, ал сол жерде тұратын балаларға бақыт, махаббат, жылу, беретін үй салуларыңыз керек. Ол үшін ерекше материал
қажет.Әрине даладағы жатқан тақтайлар емес, ал адамның негізгі қасиеттерімен саламыз.Олар: Мейірімділік, күлкі,
түсінушілік, шыдамдылық,көмектесу. Үстел үстінде кірпіштер жатыр. Соларды алып үй саласыздар,бірақ салғанда жай
салмайсызадар, артында тапсырмалар жазылады соны орындай отырып үй құрамыз.Ойлануға бір екі минут беріледі.
Ойын тапсырмалары;
«Парасатты» кірпіші
Қағазды екі қатарға бөліп ата аналардың плюс және минус жағын үш сөз арқылы жеткізу, жазу, айту.
«Достық» кірпіші
«Үй» деген сөзді қалай түсінесіз?
Мысалы: менің қорғанысым,күтетін жер, отбасылық ұйытқысы
«Махаббат» кірпіші
Мимика жест арқылы өзіңіздің балаға деген махаббатыңызды жеткізесіз
«Тапқырлық» кірпіші
Мектеп сөзінің әрбір әрпінен балаңыздың мінезін сипаттаңыз.
«Түсінушілік»
Сурет арқылы баланың мінезін анықтау. Бұл төбесі -жақсы көңіл күй екенін білдіреді.Тапсырма: бір минут ішінде дөңгелек
ішіне баланың бақытты көңіл күйін салу керекпіз және жапсыру. Үйіміз дайын.
Менің ойымша отбасы- бұл махаббат үйі, ал бала –бақыт.
Сондықтан ата ана махаббаты балаңыздың өмірге деген құштарлығын, жолын ашады.
Халқымыз «Ұяда не көрсең, соны ілерсің» дейді. Бала әрқашанда ата анадан мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын
қажет етіп, ата ананы өмірдің тірегі санайды.
Ата ананың тіршілігіндегі көрген қызығы, жақсылығының ең бағалысы перзенті.Баланың бойында туған үйдің жылуы оның
көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде болады. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Баланың
тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының тигізетін әсері мол. Қатысып ой бөліскендеріңіз үшін рахмет!
Тақырыбы: Баланың бас ұстазы-ата-анасы
Мақсаты:
Білімділік:Отбасылық тәрбиенің озық үлгілерін насихаттау.
Дамытушылық::Ата- аналардың мектеппен тұрақты қарым - қатынасын , белсенді педагогикалық ұстанымдарын
қалыптастыру.
Тәрбиелік:Үлкенді сыйлауға ,ілтипатты болуға ата ана алдындағы парызын түсінуге тәрбиелеу.
Мұғалімнің сөзі:
Ой санасы дамыған,адамгершілік және дене тұрғысынан салауатты , мәдениетті тұлғаны жан- жақты қалыптастыруды
көздеген тәрбиенің мәселелері мектепті де, ата - ананы да әрқашан толғандырып келеді.Тәрбие жұмысының табысты
болуының басты кепілі мектеп пен ата - аналар арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынаста.Өйткені адамзат бесігін
тербеткен баланың бас ұстазы ата - ана. «Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады.Отанға
деген ыстық сезім жақындарына ,туған туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады.» - деп елбасы айтқандай , бала
әкеден ақыл, анадан мейір алып өседі. Қай ата- ана болмасын баласының тәрбиелі,білімді, мәдениетті, ... болуын қалайды.
Ал адам өмірінің мәні мен сұлулығы,адамның келешегіне сенімділігі баланың ата - анасын ардақ тұтып ,өзінің перзенттік
қарызын бір сәтке де есінен шығармауында. Сол себепті бүгінгі жиналысты ата - ана туралы ұлағатты сөздерден бастауға
рұқсат етіңіздер.
Студенттер сөйлейді :
1 Ата- ананы ұмытқан жас – опасыздың опасызы, рақымсыздың рақымсызы.(Ғ.Мұстафин)
2 Ата- ана қадірін білмеген – халық қадірін білмес (Ғ.Мұстафин)
3 Ата- бабасын сыйламау – азғындықтың белгісі. (Ғ.Мұстафин)
4 Баланың жақсысы - әке мен шешенің ары, ата- ананың абыройы ; жаманы- қайғысы,азап- соры.( В.А.Сухомлинский)
5 Балаға берілетін бірінші тәрбие ата- анасын ,туған- туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Себебі ата-анасын
сыйламаған бала жолдасына да, қоғамға да пайда келтіре алмайды.(Ы.Алтынсарин.)
6 Адамның қалыптасуы бала кезден басталады.Жақсылық та адам бойына нақ сол бала кезде егіледі.Ол жылдар өте келе
,өніп шығады.Жақсылық ұрығының өніп шыққаны немесе оны жамандықтың арамшөптері басып кеткені сонда ғана белгілі
болады. (С.В. Михалков)
7 Ана жүрегін сезе біл,оның жанарындағы шапағатпен тыныштықты, бақыт пен қуанышты, алаңдаушылық пен
мазасыздықты ,абыржу мен ренішті көре біл.Егер сен бала кезіңнен анаңның көзінен оның жан дүниесін көре білуді
үйренбесең, адамгершілік жағынан өмір бойы тәрбиесіз болып қаласың.(В.А.Сухомлинский)
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8 Кімде – кімнің үйінде қартайып отырған әке шешесі немесе атасы мен әжесі секілді қымбатты «қонағы »болса,ол- үйіне
олардан артық құдайдың құрметті өкілі деп ойламасын ,егер үйдің иесі оларға дұрыс қарап,қамқорлық жасаса,ата- анасы
оның отбасының құты болып табылады.( Платон)
9 Тәртіп көрген адам бала күнінде,
Өнерімен қуандырар түбінде.( Ж.Баласағұн)
10 Жақсы тәртіп әдетке айналса – ырыс,
Жаман тәртіп әдетке айналса – қырсық.( Ғ.Мұстафин)
11 Тәртіпті ең тамаша мектебі – отбасы. (С.Смайлс)
Мұғалім:Рақмет, балалар, ата аналар алдындағы әдептіліктерің бармақтай кездеріңнен бойларыңа дарыған қасиеттерің
болып қала берсін.
Бүгінгі қоғам алдындағы мақсат – өмірдің барлық саласында белсенді шығармашылық іс әрекетке қабілетті, еркін тұлға
тәрбиелеу.Ол үшін бала тәрбиесімен айналысатын отбасы, колледж, қоғам және жұртшылықтың тәрбие ісі кіріктіріліп
жүзеге асуы тиіс. Өйткені,отбасына колледж тарапынан білікті көмек қажет. Педагогтар мен ата аналардың өзара әрекетінің
арқасында ғана оқушы тұлғасын дамыту мәселелерін табысты шешуге болады..
Ал енді А.С.Макаренко: « Тәрбие баламен сөйлесумен, әңгімелесумен ,оған ақыл кеңес берумен ғана шектелмейді.Тәрбие –
тұрмысты дұрыс ұйымдастыра білуде,балаға әркімнің өз жеке басы арқылы үлгі,өнеге көрсетуінде » , -деген ғой. Сіздердің
отбастарыңызда да осындай дәстүр қалыптасқан шығар. Сол туралы балалардың қояр сұрақтарына жауап берсеңіздер.
Бала тәрбиесінде қандай қағидаларды ұстанасыздар?
1.Баланы жас кезіне бастап сыйлап, қадір қасиетін ,ар намысын бағалап, дұрыс сөйлеп, дұрыс қарым қатынас жасаған абзал.
2. Әдепсіз сөз ,дөрекі айқай тәрбиедегі жаман әдіс. Бала оған үйреніп кетеді немесе соған орай дөрекі жауап береді.
3.Егер өзің баланы сыйламай тұрып одан өзіңе деген ілтипат,құрмет көрсетуін талап етудің өзі ұят.
4.Баланың айтайын деген өтінішін,ақылдасқысы келген мәселесін ата анасы тыңдап,ақыл кеңес беруі керек.
5.Ата ана отбасындағы үлкендерді сыйлап, құрметтесе, кішілерге қамқор болса, бала да сондайға ұмтылады.
Ата-анаға сұрақ:Балалардың теріс әрекеттері үшін қалай жазалайсыз?
Теріс әрекет жасаса ,қатесін айтып, түсіндіріп, екінші қайталамауын талап еткен дұрыс. «Жақсы отбасында жазалау деген
атымен болмайды және бұл – отбасы тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Өз балаларыңызды ұрмаңыздар.Олар өскенде сіздер
олардан қуаныш, махаббат күте алмайсыз, дене жазасы мен тым қаталдықтың салдарынан сіз баланың жүрегін жаралайсыз
», - деген А.С.Макаренко.
Тоқсан қорытындысының нәтижесі туралы мұғалімнің сөзі.
Колледж психологінің сауалнамасы. Біз қандай ата- анамыз?
Мұғалімнің қорытынды сөзі:
Бала нені білсе жастан,ұядан,
Өле өлгенше соны таныр қиядан – дегендей отбасындағы тәрбие балаға өмірлік азық екенін естен шығармайық. Баланың
саналы тәрбие , білім алуына өз көмектеріңізді аямай, бала болашағы туралы ойланайық.Себепсіз сабақты босатпауларын
қадағалауларыңызды сұраймыз.
Тақырыбы: Бала тәрбиесі баршаның ісі
Мақсаты:
Білімділік:Бала тәрбиесінде ата-ананың алатын орнының ерекше екендігін түсіндіру,ұрпақ мәселесі-ол еліміздің
болашағының, ертеңінің қамы үшін өз бойындағы ең жақсы қасиеттерін жеткіншек ұрпаққа күнделікті үйретіп, бала бойына
сіңіріп отыру керектігін түсіндіру.
Тәрбиелік:Ата-аналардың коллелжбен тұрақты қарым-қатынасын қалыптастыру, тиімді модельдерін іздестіру арқылы
ұрпақ тәрбиелеуде жанұяның рөлін арттыру..
Дамытушылық:Студенттер өмірінде ата-аналардың рөлі туралы мағлұматтар бере отырып пікір алмасу, балалардың
дүниетанымын, қабілетін, дарынын дамыта отырып білімді, салауатты ұрпақтың ой өрісін дамыту.
Сабақтың әдісі
Пікіралмасу
Сабақтың көрнекілігі
Сызбалар, нақыл сөздер,мониторингтер.
Жиналысқа қатысушылар: ата-аналар, пән мұғалімдері топ жетекшілер, психолог
Ұйымдастыру кезеңі
Ата-аналармен сәлемдесіп,түгендеу,ата-аналарды жиналыс мақсатымен таныстыру
4.2 Мұғалім баяндама оқу
Бала тәрбиесі баршаның ісі
Ой-толғаныс
Бала тәрбиесі туралы нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер туралы өз ойларын айту.
Студенттердің ой-пікірлері
Сұхбат бөлімі. Пікірталастан шындық туады, шындық кірлеген ойды жуады.
а)Жұмбақ кейіпкердің әңгімесін тыңдау, сұрақтар қою, пікір айту.
Б)Ата-ана туралы жазған студент шығармаларын тыңдау.
В)Ойландырған сұрақтар.
Ата-аналардың құқықтарымен, міндеттерімен танысу, оқушы ережесі туралы әңгімелесу.
Отбасы адамзат бесігін тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы ата-ана. Балапан ұяда не көрсе,ұшқанда соны іледі: деген
ата-бабаларымыздан қалған асыл сөздің сырын аңғарға білейік. Ата-анаға баладан жақсы ешкім жоқ. Сондықтан қай ата-ана
болсын баласының білімді, әдепті болуын армандайды. Ал бар тәрбиеміздің көзі –ата-бабаларымыздан қалған асыл да дана
сөздер, яғни небір кереметтің барлығы айтылған нақыл сөздер мен мақал – мәтелдерде екені сөзсіз. Сондықтан да бүгінгі
жиынымыздың алғашқы бөлімінде айтылар әңгімеміз де осы төңіректе болмақ. (Тақтаға жазылған нақыл сөздер мен мақалмәтелдерге байланысты өз ойларын айтады.)
Ой-толғаныс.
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Тәрбиенің ең тамаша мектебі-отбасы.
Бала әкеден ақыл, анадан мейір алады.
Балапан қыран болу үшін оны самғатып ұшыратын ата немесе әке де қыран болу керек.
Баланы 5 жасқа дейін патшадай күт, 10 жасқа дейін құлдай жұмса,15 жастан асқан соң досыңдай сырлас.
Сұқбат бөлім Пікірталастан шындық туады, шындық кірлеген ойды жуады.
Ата-ана Оқушы Мұғалім
Құметті ата-аналар! Осы көрсетілген сызба-нұсқада оқушы –мұғалім-ата-ана байланысының дұрыс қалыптаспағаны үздік
сызықтардан көрініп тұр. Сондықтан да осы мәселе төңірегінде дөңгелек үстел басында ата-аналарымызды қатыстыра
отырып ой бөлісейік дейміз.
Бірінші кезекте ата-ана мен бала арасындағы үзік сызықтың пайда болуы себептеріне тоқталып көрейік.
Сұрақ. Баласын сүймейтін ата – ана бола ма? Әрине болмайды. Бірақ ата – анасын сүймейтін бала болуы мүмкін. Бұған ата
– ана өзіміз кінәлі емеспіз бе?
Ата – ананың балаға деген махабаты 2 түрлі болады.
Саналы махаббат.
Санасыз махаббат.
Санасыз махаббат мынадай түрде болады. Қатыгез махаббат: ұрып соғып тәрбиелеу. Сатулы махаббат: жақсы көргенін
ақшаға сатып алу арқылы білдіреді. Осындай түрдегі ата – ананың балаға деген махаббаты арқылы баланың болашақта
дұрыс тәрбие алмайтыны дәлелденген.
Ата – ананың махаббаты
Санасыз Саналы
1) қатыгез 1 имандылық
2) сатулы 2 тұрақтылық
3 сенімділік
Ендеше бүгінгі бала тәрбиесі туралы пікірталасымызды әрі қарай қозғау үшін жұмбақ кейіпкердің әңгімесін тыңдайық.
Жұмбақ кейіпкер: Менің баламның бастауыш сыныпта оқу үлгерімі өте жақсы еді. Мұғалімдер мақтағанда төбем көкке бір
– ақ елі жетпей қалушы еді. Оның алып келген 5 – тік бағаларына ақша беріп отырдым. Елден ерекше киіндірдім, өйткені ол
менің жалгыз ұлым еді. Өсе келе ол мектепте соңғы сабақтардан қашып кететін болды. Күнде ақша сұрайтын болды, неге
керегін сұрасам,»Мектепте мереке күніне»,»Туылған күнге баруым керке сол үшін» дейді. Бір күні сынып жетекшісі үйге
келіп, баламның мектептегі өрескел қылықтары (темекі шегіп, сабақтан қашатындығы) туралы айтты. Бұл жайлы әкесіне
айттым. Әкесі қатал кісі еді. Баламды ұрды, ұрысты. Бірақ соңғы кезде балам маған өкпелі сияқты. Бұрынғыдай
еркелемейді, ашылып әңгіме айтпайды. Мектепке барғысы келмейді. Мен түсінбедім. Маған қандай ақыл айтасыздар?
Сұрақ. Сіз бұған кімді кінәлайсыз? Балаңыздың достары қандай балалар?
(Ата-аналар пікірі тыңдалады.)
Писихолог қорытындысы.
Ата-ана туралы жазған оқушы шығармаларын тыңдау
Зерттеудің қорытындысы. (Психолог сөзі)
Ф-71топ оқушылыр мен ата-аналардың қарым-қатынасын анықтау үшін анкета сұрақтарын беру арқылы оқушылардың
ойларын еркін ашық айтуын қадағалап отырдым.
Сұрақ. Сіз ата-анаңыздың қандай қасиетін қалар едіңіз?
Ата-аналарымыздың бізді жақсылыққа, адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке үлкенді сыйлауға, кішіге көмек көрсетуге,
ақылды болуға тәрбиелегенін қалар едім.
Ата-анамыздыдың өтірік айтпағандығын, өз сөзіне сенімді болғанын қалар едім.
Сұрақ. Ата-анаңыздың жиі айтатын тәрбиелік жақсы сөздері қандай?
Сабағыңды жақсы оқы, тентек болма, өтірік айтпа, таза жүр, ешкімнің еңбегін жеме, адал бол.
Сұрақ. Ата-анаңыздың қандай жаман қылықтары ұнамайды?
Арақ ішкені, шылым шекккені, карта ойнағаны, үйде болмауы.
Ұрсуы, ұрғаны.
Сабырсыздығы, шыдамсыздығы, ашуланшақтығы.
Осы анкета сұрақтарын қорыта келе ата-аналарымыздың көпшілігі өз бойларындағы қасиеттерін көрсете алмағандығын
байқап отырамыз. Балаларын бір жақты тәрбиелегендігі көрініп тұр. Сондықтан әке де, шеше де балаларының жан
дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете білгені жөн. Балалармен әңгімелескен кезде олардың пікірлерімен
санасып отырған орынды. Әке мен шеше ұл-қызымен үй шаруасында әңгімелесіп ой бөлісуге болады. Баланың бойына
барлық жақсы қасиеттерді дарыту, тіпті жанында жүрген достарына дейін мін беру, табиғат силаған дарыны болса дамыту,
дұрыс білім алуына жағдай жасау-ата-ананың басты парызы.
Ойландырған сұрақтар. Біздің халқымыз ер-азаматы “Шаңырақ иесі” десе, әйел ананы “Отбасының алтын қазығы” дейді.
“Халық айтса, қалт айтпайды” дегендей ерлі-зайыптыларға осы бір тамаша теңеулер тереңнен толғанып, өмір тәжірибесін
алынған болса керек. Ер азамат шаңырақ тірегі екені дәлелдеуде қажет етпейді. Ал отбасын шашау шығармай, бәрін де
белгілі бір тәртіпке салып, тура жолдан тайдырмай ұстап отыратын әйел-ананы алтын қазыққа теңеу де дәл басып айтылған
сөз екенін күнделікті тұрмыста көріп жүрміз. Демек отбасының ұйтқысы мықты болса, шаңырақ шайқалмай, түтіні де түзу
шығады.
Олай болса, құрметті ата-аналар, біздің әйел адамдарымыз, яғни аналарымыздың бойынан осындай қасиеттер үнемі табыла
бере ме?
Сұрақ. Отбасындағы әйел-ана қандай болуы керек деп ойлайсыз?
Бала тәрбиесінің ең үлкені мектебі- әке мен шешенің бір-бірімен қарым-қатынасы. Біз ата-аналар осы мәселеде қателіктер
жіберіп жүрген жоқпыз ба?
Жанұядағы адамдарыдың бір-бірімен қарым-қатынасының бала тәрбиесіне әсері бар ма?
Ата-аналардың құқықтарымен, міндеттерімен таныстыру, оқушы ережесі туралы әңгімелесу.
Баланы білім шыңына көтеру үшін ата-ана мен мұғалім бірлесе қолдау көрсете жұмылғанда ғана еңбектері күткен нәтижеге
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қол жетері хақ. Сондықтан да ендігі кезекте ата-ана мен мұғалім арасындағы байланысты (яғни жаңағы кесте де көрсетілген
үзік сызықты қалай жалғаймыз) қалай нығайтамыз? Ол үшін алдымен ата-аналардың құқықтары мен міндеттерін, оқушы
ережесін еске түсіріп өтейік.
Жағдаяттар. Құрметті ата-аналар, сіздерде бала тәрбиесінде күнделікті әр сағатта, жыл бойы кездеседі. Сондықтан кейбір
кездесетін жағдаяттарды қалай шешесіздер, соны білгім келеді.
Сіз үйде тығыз бір жүмыс істеп жатырсыз. Балаңыз өзіне көніл аударғанын қалайды. Сіз не істер едіңіз?
Қызыңыз немесе ұлыңыз сіздің алғашқы махаббатыңыз туралы білгісі келеді. Сіз не айтар едіңіз?
Сіз балаңыздың темекі тартқанын байқап қалдыңыз. Не істер едіңіз. Өзіңіз темекі тартар ма едіңіз?
Бүгін балаңыздың досының туған күні еді. Соған достары жиналып, ауылдан ұзақтау жерге табиғатқа машинамен алып
шықпақшы болып достарына уәде беріп кетті. Сізге осы жағдайды айтып машинаңызды беруді сұрады. Сіз не істер едіңіз?
Телефон шырылдайды. Анасы немесе әкесі баласына “Мені жоқ дей салшы ” деді. Теріс тәрбие беріп тұрған жоқсыз ба?
Сіздің жанұяңызда үлкен анаңыз бар. Ол кісімен сіздер үнемі келіспей қаласыздар. Сондықтан да жанұяда үнемі ұрыс-керіс
туындайды. Үлкен кісіге қатты-қатты сөздер айтасыздар. Бұл бала тәрбиесіне әсер етеді деп ойлайсыз ба?
Мұғалімнің қорытынды сөзі.
Сонымен құрметті ата-аналар, бүгінгі кезекте жиналысымызда мектеп пен отбасымыздың ынтымағын арттыра отырып,
баланы қалай азамат етіп тәрбиелейміз деген мәселені шешуге тырыстық. Бірлесе отырып осындай тығырықтан шығудың
жолын іздедік. Сондықтан бұдан әрі де осы істерімізді аяқсыз қалдырмай, дәстүрге айналдырамыз деп ойлаймын.
Балалырымыздың жарқын болашағынының мәнді болуына атсалысайық.Ұл-қыздарымыздың саналы тәрбие мен нақтылы
білім алуларына күш салайық. Ұлағатты ата-ана,әже, асқар таудай әке, парасатты ана бола білейік.“Ел болу үшін бесігіңді
түзе” деген, ел сенімін ақтап, ата даңқын шығарар, тәуелсіз еліміздің болашағын алға апарар білімді, парасатты ұрпақ
тәрбиелеу ұлы парызымыз деп білейік.
Тақырыбы: Білімді азамат-ел ертеңі.
Мақсаты:
Білімділік:ата-аналар балаларына ғылыми көзқарасын,өмірлік ұстанымын қалыптастыру.
Дамытушылық балаларының ойлау деңгейін,дербес ерекшіліктерін дамыту.
Тәрбиелік: балаларының денсаулығына көбірек көңіл бөле отырып, адамгершілігі мол,
азамат етіп тәрбиелеу
Сабақтың әдісі
Пікіралмасу
Сабақтың көрнекілігі
Сызбалар, нақыл сөздер,мониторингтер.
Жиналысқа қатысушылар: ата-аналар, пән мұғалімдері топ жетекшілер, психолог
Ұйымдастыру кезеңі
Ата-аналармен сәлемдесіп,түгендеу,ата-аналарды жиналыс мақсатымен таныстыру
4.2 Мұғалім баяндама оқу
Ия, осы миуа ағашымыз колледж болса , ондағы жас жеткіншек жемісі деп , қарап , жемісі шырынды болу
үшін,білімді,тәрбиелі,адамгершілігі мол азамат қалыптасуы керек .Ырыс алды ынтымақ демекші,ынтымақ–істі бітірер атаанамен ұстаз арасындағы байланыс жалғасын тауып жатса,нұр үстіне нұр ғой.қандайда азамат, қоғам мүшесі,сол болашақ
қоғамның қандай болуын,бүгінгі мектептегі тәрбиеден басталады.Солардың ішінен бүгінгі пікіралыс
тәрбие,денсаулық,оқу,ұқыптылық бағыттары талқыланады.
Осы зерттеулерге сәйкес адам бойындағы адамгершілік асыл қасиеттеріне арнағым келеді .Адамгершілік тәрбиесі –адамның
моральдық қасиеттерін,мінез-құлқы мен
тәртібін, адамгершілік сезімі мен санасы белгілі бір мақсатқа бағыттап қарастыру.
Адамгершілік тәрбиесінің мазмұнына,ең алдымен,Отанға,елге деген сүйіспеншілік,борыш сезімін
тәрбиелеу,жолдастық,достық,жанашырлыққа баулу,ұлкенді сыйлау,тыңдау,беделін мойындау,еңбек адамдарын құрметтеу,
қамқорлық,жасау,адалдыққа,шыншылдыққа,қарапайымдылыққа,мақсаттылық-қа,табандылыққа,
белсенділікке,батылдыққа,ұстамдылыққа,ұйымшылдыққа тәрбиелеу жатады.Осы тәрбиенің негізгі жолы – оқу процесі мен
оқушылардың күнделікті өмірін , іс -әрекетін тиімді тәрбие шараларын ұйымдастыру. .Адамгершілік тәрбиесі имандылық
тұрғысынан,адамның барлық әдетіне және барлық мінез-құлығына дұрыс бағыт беріпжөн сілтеп отыратын , Отанын ,
халқын сүюге үйрететін тәрбие.студенттердің адамгершілік туралы түсінігі мол болғанымен тәжірибеде іс-әрекеті , тәртібі
біліміне сәйкес келмейтін жайлар кездеседі.Олар жақсы,жаман әдеттерді білгенімен,оны өз өмірін сәйкестендіре, тәртібінде
іске асыра алмайды.өйткені ережені есте сақтау оңай,да оны іске асыру қиын.Сондықтан адамгершілік жайында түсінік
білім берумен қатар дұрыс тәртібін,іс- әрекетін ұйымдастыруды көздейді,өйткені бүгінгі бала -ертенгі ата-ана ,бала
тәрбиелеуші ұлт рухындағы халық өкілі , ел намысын қорғаушы ата-бабаларымыздың ісін жалғастырушы мәңгілік күш.
Отан –отбасынан басталады демекші.тәрбиенің бастауын ата-аналардан бастайық.Бүгін сіздер ,,Жас ұрпақтың рухани
сәулеткері,, атты клубына жиналып отырсыздар .Мұнда 4- секция мына бағыттар бойынша жұмыс істейді. 1) тәрбие ,
2)денсаулық, 3) оқу( мектеп ) ,4) ұқыптылық ( гүл) бағыттары.
Бүгінгі біздің мақсатымыз : мына миуалы ағаштағы жеміс – баламыз деп , қарап суыққа үсітпей , құртқа жегізбей,
шырынды да , тәтті алма қылып пісіруіміз керек .
Тапсырма.
-Тәрбие бағытына
Бала тәрбиесінің жоғары болуындағы менің ықпалым ..
-Денсаулық бағытына :Баланың дені сау болуына отбасының ықпалы.
-Білім бағытына: Өз баламның оқу үлгерімі жоғары денгейде болуына отбасымның ықпалы .
-Ұқыптылық бағытына : қоғам мүлкіне ,жеке меншік мүлкіне деген, жауапкершілігіне менің ықпалым .
(әр топ өз бағыттары бойынша жұмыс жасайды , алдарына плакат , маркер таратылады , ойларын сурет салама ,сөзбен
жазасыздарма өз еріктеріңіз )
-белгілі уақыт беріледі .(10-мин )
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Адамға ең бірінші білім емес , тәрбие берілуі керек . Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы . Ол келешекте оның
өміріне апат әкеледі ,, ( Әбу Насыр Әл-Фараби) айтқандай ең бірінші тәрбие бағытына сөз берейік .
ата-ана( топ жетекшісі ) плакат бойынша топ алдына шағып қорғайды.
Басқа бағыттағы топтар толықтырады.
Бейне таспаға назар аударыңыздар.Осы көрініс қазақ қызына тән өасиет не ? сіздердің ойларыңыз .Тәрбие деңгейін
диагностикалық зерттеу бойынша айту.
Білім бағытына сөз берейік
Ұлы данышпан \Ұстаздар әңгімесінен :
-Ұлы Ұстаз Ыбрай Алтынсариннің мысалынан үзінді тыңдаңыздар .Бір жорыққа үлкен бір оқымысты кісісі екінші бір елдің
байымен сөйлесіп тұрады қасынан жарлы кісі өтіп бара жатып,оқымыстыға иіліп сәлем береді.Оған оқымысты одан да
төменірек басын иіп қайтара сәлем береді.Сонда қасындағы бай :
-Тақсыр,осынша біліміңіз бар ғалымсыз,сөйте тұра осындай бір бейшараға соншама бас иіп,неге сәлем бергеніңіз не? – деп
сұрапты.Сонда ғалым тұрып :
- Ешбір ғылым – білім үйренбеген кісі сонша иіліп,әдептілігін көрсеткенде , менің оған әдепсіз болып көрінгенім лайықсыз
болған болар еді ,- депті .
Тәрбие бағыты:
Тәрбие көзі ата-бабамыздан қалған дана сөздер десек , ата-ана – сол насихатты жүргізуші.
Тәрбиелі – тәртіптің құлы ,
Тәртіпті – елдің ұлы . (Б. Момышұлы )
Тәртіп-адамдардың қоғамдағы келісімді іс-қимылын реттейтін тетік,соны іске қосу ережелерінің сөзсіз орындалуы мен
барысын қадағалайтын қоғамдық құрал.Ол адамның жеке және қоғамдық өмірінде,күнделікті тұрмыс пен рухани
тіршілікте,ұжымдық,қоғамдық және мемлекеттік ерекше маңызды
болып көбі тәртіпсіздіктен туындайды . Алғашында тәртіпті босаңсытып алып,қайтып оны жолға қоя алмай жатқан қазіргі
кезде тәртіпсіздіктен қандай бейберекет істер,қайғылы оқиғалар туындағаны баршаға аян.Тәртіп - өзіңді-өзің қадағалаудың,
өзіңді-өзің басқарудың көрінісі мен құралы . Бұл өз иланымыңмен,саналы түрде істелмесе,сырттан танылған,күштің,зорлау
ретінде қабылданса,жағымсыз ауыртпалыққа немесе іс жүзінде мәні жоқ бос сөзге айналады .
-плакаттағы ағаштың жапырағына тәрбие сөзін жазу
Денсаулық бағыты:
Баланың саулығы –ұлттық байлығы .Денсаулық бағытына сөз берейік . 2-сұрақ
Баланың дені сау болуына отбасының ықпалы .
Данышпан сөздеріне сүйенсек ...
Денсаулыққа зор кесел,
үйрене көрме шылымға
Насыбай ,арақ , анаша,
қайшы келер ғылымға ,, - деп ақын айтқандай , бүгінгі қоғамымыздағы жастардың ауруы – темекі , арақ , есірткі, жұқпалы
ауру болып отыр . қазақта атадан балаға мирас болып келе жатқан ,, аурудың алдын ал ,, деген сөз бар.Осыны біз еске
алайық ағайын.Адамның денсаулығы –ол тазалық , өң түсінің шырайлылығы.Өмір жасының ұзақтығы,тұла бойының
сәнділігі,өз қадыр қасиетінің бағалануы,айналасына тартымдылығы сүйкімділігі деген Плкаттағы ағаштың жапырағына
денсаулық деген сөз жазу керек
топ жетекшісі қорғайды,басқа топтар толықтырады. (Бейне таспадан үзінді ).
Білім бақыты өз баламның оқу үлгерімі жоғары денгейде болуына отбасының ықпалы .
-ата-ана қорғауы .
-толықтырады .
Сіздің балаңыз үйге «2» алып келсе,сіз не айтасыз ?
Плакаттың екінші жағына,ата-ана,неге оқымайсың,ақылсызсың , қолыңнан ештеңе келмейді,ұятқа қалдырасың,енді еш
жерге бармайсың-деп айтамыз.
Осындай жағдайда мінез –құлқымызды түзетіп көрейік.Ол үшін байланыста болу керек,көмектесу керек,сену керек.
Бірақ сенбейміз,ерінеміз,уақытымыз жоқ.Осы бірақты жойсақ,бала екісін жояды,талпыну деңгейін де көтереді.
Плакаттағы ағаштың жапырағына білім деген сөз жазу керек
Ұқыптылық бағыты : қоғам мүлкіне ,жеке меншік мүлкіне деген, жауапкершілігіне менің ықпалым .
-Ата-ана сөзі.
-толықтыру ( мектеп мүлкі ; парта , кітабы,дәптері, мектеп киімі , екінші аяқ киім , қоғамдық және бөтен жеке меншікке
үнемділігі)
-пайдалы ұсыныстар:Бала – жастан -демекші мектеп жасындағы бала ең алдымен өзінің жеке мүлкін,оқу құралдарын,киім–
кешегін, төсек орнын таза ұстап дағдыланса ,өсе келе,осыны өзінің өмірлік нормасына айналдырады да,күнбе–күн бұрын
солай болуға тиісті нәрсе деп есептеп,айттырмай-ақ істей беретін болады .
Плакаттағы ағаштың жапырағына ұқыптылық деген сөз жазу керек
Тест .
“Сіз және балаңыз бір-біріңізді түсіне аласыздар ма?
Тест қорытындысы:
4-6 “а” жауабы болса-ешбір күдіксіз Сіз жақсы ата-анасыз. Ең дұрысы Сіз сүйіспеншілік пен құрметтеу бірін-бірі өте жақсы
толықтырады деп санайтын адамдардың қатарына жатасыз.
3 немесе одан аз “а” жауабы-өз балаңызбен тығыз қарым-қатынас орнатуыңыз қажет. Оның қызығушылығы, достары
жөнінде көбірек білуге тырысыңыз
Ия, бүгінгі өткізілген жиналысымызды қортындылай келе адамзат қоғамының алдында тұрған ұлы міндеттердің бірі-өзінің
ұрпағын жалғастыратын,саналы да сапалы ұрпақ тәрбиелеу үшін – адамгершілік тәрбиесінің маңызын аштық деп айта
аламыз.Адам мен қоғам үнемі дамуға қарай өзгерісте болса,кешегі күнге қарағанда бүгінгі күннің талабы өте
жоғары,яғни,жетілген,саналы ,жан-жақты дамыған ,,Ел ертегі – саналы азаматты тәрбиелеу үшін адамгершілік қасиеттерін
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қалыптастыру екендігін,оған әсер ететін факторлар :орта, колледж, ата-ана
5. ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі отбасында ата-аналар балалар іс-әрекетін ұйымдастырудағы басты міндеттері:
Баланы үйлесімді дамыту,бала денсаулығына қамқорлық жасау,оқуына көмек көрсету,еңбек тәрбиесін жүзеге
асыру,мамандық таңдауға көмектесу,қызығушылығы
қабілеті,шығармашылығы мен бейімділігін дамыту,өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі
дамытуға дайындау,болашақ отбасылық өмірге даярлау.
6 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Ислам өркениеті газеті
2 Тәрбие құралы журналы
3 Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: Ш - ДЫБЫСЫ МЕН ӘРПІ
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Батыр ата ауылы «І.Есенберлин атындағы жалпы орта
мектебі»коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастауыш пәнің мұғалімі Асанханова Жанзухра
Сабақтың тақырыбы: Ш - дыбысы мен әрпі.
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға Ш- дыбысы мен әрпін меңгерту, сөздерге дыбыстық талдау жасауға үйрету.
Ш-дыбысының артикуляциясын дұрыс қолданып, дұрыс айтуға үйрету.
Ш-дыбысының орнын анықтату, сөз, сөйлемдерді талдау жұмыстарын жүргізу
Сабақтың көрнекілігі: флипчарт, шана, шортан, шар, шахмат, шегіртке, шаянсуреттері, кеспеәріптер
Сабақтың әдіс-тәсілдері: талдау-жинақтау, сөздік, көрнекілік, әңгімелеу
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру бөлімі.
Үй тапсырмасын тексеру. 27-бетіндегі буындарды оқып, сызба бойынша сөйлем құрау.
1-слайд. Сабақты жұмбақ жасырумен бастау.
Үрлеп алып ойнауға болады,
Жинап алып, байлауға болады. (Шар)
Мұғалім оқушылардан шар сөзін бірнеше реет қайталату арқылы жаңа дыбысты шығарып алуға болады. (Ш-ш-ш-ар).
Сөйтіп, оқушылардың өздеріне тапқызып, дыбыстату арқылы жаттығужұмыстарын бастау керек. Дыбыстың әрпімен
таныстыра отырып, оқулықтың 28-бетіндегі суреттерге байланысты сөздермен жұмыс жүргізіледі. Оқушылар сөздің
алғашқы екі дыбысын жалғастыра оқу арқылы келесі дыбыстарды табады. Мұнда жаңа сабақ тақырыбы назарда болу керек.
2-слайд. Оқулықтың 28-бетіндегі баған түрінде берілген буындарды оқу және оларға дыбыстық талдау жасау. Мазмұнды
суретке байланысты мәтінді оқыту.
3-слайд. Дәптермен жұмыс:
Дәптерімізді ашайық,
Салақтықтан қашайық.
Қолға қалам алайық,
Көркем етіп жазайық.
4-слайд. Жазу дәптерінің 25-бетіндегі Ш,ш-әрпінің жазба, баспа түрін салыстыра отырып, графикалык талдау жұмыстары
жүргізіледі. Осы беттегі тапсырмалар мұғалімнің басшылығымен жүйелі орындалады.
Оқуға жаттықтыру үшін берілген буындар мен сөздерді оқыту арқылы мұғалім оқушыларды сөздерді тұтас оқуға үйретеді.
Сызба үлгісіне қарап, сөйлем құрау, оны талдау жұмыстары ұйымдастырылады.
Тапқышбектің тапсырмасы орындалады.
Сергіту сәті Отырып-ақ орнымда,
Айдын көлді кешемін.
Сен білмесең, егер де,
Былай ескек есемін.
5-слайд. Оқулықтың 29-бетіндегі баған түріндегі берілген буындар мен сөздерді оқушыларға оқытып, жаттықтыру
жұмыстары жүргізіледі. Мұндай сөздердің дыбыстық құрамына қарай айтылуындағы ұқсастықтары мен
айырмашылықтарына баса назар аударылады. Сызбаға сәйкес сөйлем құрау.
Тапқышбектің тапсырмасын орындау. Жауабы:
Ол - көгершін. Ол – шаян. Ол - қайшы. Ол - шегіртке.
Сөз, сөйлемдерді талдаужұмыстарын жүргізу.
Дәптердің 26 –бетіндегі үлгі бойынша, Ш-ш-әрпін жазуды үйрету. Олардың ішінде шапан, шие сөздеріне байланысты
шығармашылық бағытта жұмыстар орындалады. Дыбыстық, буындық талдау орындау.
«Әліппе серігіндегі» «Шие тергенде» мәтінін оқып береді.
Ш –дыбысы кездескен сөздерді тапқызу.
Сабақ – әріптерге байланысты ойын түрлерінің аяқталады .
ІҮ. Сабақты бекіту.
Ү. Бағалау
*****
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ФИЗИКА ПӘНІНДЕ ҚАРАЕВ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНЫП
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Батыр ата ауылы «І.Еенберлин атындағы жалпы орта
мектебі»коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Физика пәнінің мұғалімі Ахметова Жазира Оркеновна
Бақылаңыз, зерттеңіз, жұмыс істеңіз! М Фарадей
Сынып: 7 Пәні :Физика
Сабақтың тақырыбы: §43.Қысым Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі. Паскаль заңы.
Сабақтың мақсаттары:
Білімділігі: Қысым Қысымның қатты денелер, сұйықтар және
газдар арқылы берілуі. Паскаль заңы.
Дамытушылық: Есептеу дағдыларын және логикалық ойлау
қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушылардың өз бетінше еңбек ету қабілеттерін жетілдіру, ойын
толық, дұрыс жеткізе білуге, тапқырлыққа, жылдамдылыққа,
тәрбиелеу.
Функционалдық сауаттылық: шығармашылық потенциалдарын ашуга көмектесу, пәнге, окуға деген дүрыс
көзқарастарын ныгайту, өзіндік және өзара бақылау қабілеттерін қалыптастырып, пікірлесу арқылы коммуникативті
құзырлықтарын жетілдіру.
Сабақ түрі: Дәстүрлі сабақ
Сабақтың көрнекілігі: деңгейлік тапсырмалар, кеспе кағаздар. ашық журнал.
Оқытудың әдісі: Ж.Т, Қараевтың «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі»
Сабақтың типі: жаңа сабақ.
Пәнаралық байланыс: логика, информатика,математика
Сабақтың материалды- техникалық қамтамасыз етілуі:
компьютер, интерактивті тақта
Сабақтың жоспары:
I кезең (3-5минут)
1. Сабақтың ұйымдастыру кезеңі.
а )Оқушыларды түгелдеу.
ә) оқушыларды сабаққа дайындау (толқа бөлу)
сергіту сәті: би билеу «қара жорға»
2. Үй тапсырмасын тексеру.
а).Кеспе қағаздар
б).Сұрақ жауап
3. Жаңа тақырыпты меңгеруге дайындық ретінде өткенді пысықтау.
1.Қандай күшті тең әрекетті күш дейміз?
2.Бір түзудің бойымен бір жаққа қарай бағытталған екі күштің тең әрекетті күші неге тең?
3.Бір түзудің бойымен қарама-қарсы жаққа қарай бағытталған екі күштің тең әрекетті күші неге тең?
II кезең (20-25 минут)
1. 5-7 минут көлемінде оқушылардың жаңа такырыпты өз бетінше меңгеруін ұйымдастыру (топтық жұмыс)
2. Жұмыс нәтижесін мұғаліммен бірігіп талқылау.
3. Жаңа тақырып бойынша алынған тоериялык білімді практика жүзінде пысықтау.
а) Оқулықпен жұмыс, есептер шығару
III кезең (12-15 минут)
1. Деңгейлік тапсырмаларды орындау
Анаграмманы шешу арқылы жаңа сабақ тақырыбын шығарамыз:
ысымқ ысныңқм тақыт ендерле ұйықтарс әнеж даргаз ықлыар ерібулі альсакп аңыз
«Қысым Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі. Паскаль заңы.»
2. Жаңа сабақ:. Қысым Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі. Паскаль заңы. Тәжірибе жасап
көрейік. Бұрыштарына төрт шеге қағылған кішілеу тақтайшаны алып, ұштарын жоғары қаратып, құмға орналастырайық.
Тақтайшаның үстіне кір тасын қоялық (81-сурет). Біз шегелердіњ қалпақтарының ќұмѓа болар-болмас енгенін көреміз. Егер
біз тақтайшаны аударып және жүкті қоя отырып құмѓа орналастырсаќ, онда бұл жолы шегелер құмѓа тереңірек енеді (82сурет). Екі жағдайда да тақтайшаның салмағы бір, бірақ әсері әр түрлі. Неге бұлай болады? Қысым күшін қысыммен
шатастыруға болмайды. Қысым бұл бетке тұсірілген күштің сол беттін ауданына қатынасына тең физикалық шама:
Мұндағы: р — қысым, F — қысым күші, S — аудан.
Сонымен, қысымды анықтау үшін қысым қүшін қысым түсірілген беттің ауданына бөлу керек.
Бірдей күш әсер еткенде бетіні ауданы кіші болса қысым көп болады, керісінше беттің ауданы көп болса, қысымы аз
болады.
Егер р қысым және S аудан белгілі болса, F ќысым күшін табуға болады. Ол үшін қысымды ауданға көбейтеміз: F =pS.
қысым күші (кез-келген күш тәрізді) ньютонмен өлшенеді. қысым болса паскальмен өлшенеді. 1Па — 1м2 бет ауданына 1Н
күштің түсірген қысымы:1 Па = 1 Н/м2.
Тағы да басқа қысымның бірліктері қолданылады: гектопаскаль (гПа) және килопаскаль (кПа):1 гПа = 100 Па, 1 кПа = 1000
Па.
Бөлме бұрышындағы үстелге кітаптар бумасын ќойсаңыз оның еденге түсіретін қысымын өсіресіз, ал үстелге тиіп тұрған
қабырға оны “байқамайды”. Ал егер поршеннің көмегімен ыдыстағы сұйыќќа немесе газѓа қысым түсірсек, нәтиже мүлдем
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басқаша болады.емес, барлық тесігінен су шашырайды (95-сурет). Бұл кезде сыртқы тесіктен атқылаған судың қысымы
бірдей болады.
3.Сабақты бекіту кезеңі:
1. Қысымды қалай анықтайды?
2. Қысымның қандай бірліктерін білесіңдер?
3. Қысымды арттырып немесе кемітуге болама?
4. Шаңғысыз жүргенде адам неліктен қарға омбылайды?
5. Паскаль заңы қалай айтылады.
6. Қысымның формуласы. Өлшем бірлігі.
7. Қысым сұйықтар мен газдарда қалай тарайды
///. Деңгейлік тапсырмалар:
I деңгей
1.Қысымның формуласы.
2. күштің формуласын жаз
3. Ауырлық күшінің формуласы қандай?
4. Гук заңының формуласы?
5. денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін тең әрекеттің формуласы
II деңгей
1.қысымның өлшем бірлігі?
2.Қысым деген не?
3.Қысым сұйықтар мен газдарда қалай тарайды
4.Қысымның қандай бірліктерін білесіңдер?
/// деңгей
№1 есеп. 100 см2 ауданға 50н күш әрекет етеді. Қысымды анықта.
№2 есеп. Қар үстінде тұрған шаңғышының салмағы 78 Н, оның шаңғысының ұзындығы 1,95 м, ал ені 6 см. Қар бетіне
түскен қысымды тап. Тақтаға екі оқушы шығады.
4. Сабақты қорытындылау:
5. Оқушыларды бағалау.
6. Үйге тапсырма
* Деңгейлік тапсырмалардың қалғаны
v * 10 тест құрастыру
v § 32,34
*****
САБАҚТЫҢ АТАУЫ: ТАҚЫРЫБЫ: «АЯЗ БИ» ЕРТЕГІСІ
ОҚО Ордабасы ауданы І Есенберлин атындағы жалпы орта мектебі
Медетова Гүлзира Жолдасқызы. ПШО Шымкент І деңгей
Сабақтың атауы

Тақырыбы: «Аяз би» ертегісі

Сілтеме

Әдебиет Авторлары: Ә.Дайыр, Қ.Айтқалиев, слайдтар, сабақ жоспары.

Жалпы мақсаты

1. Қазақ халқының бай қазынасы-ауыз әдебиетінің балаларға лайықты таңдаулы үлгісі«Аяз би» ертегісінің мазмұнын қаншалықты меңгергенін анықтау, ертегінің тақырыбы мен
идеясын анықтату;
2.Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, өзіндік пікір айту, негізгі мәселені анықтай
білу, сұрақ қою дағдыларын, сыни тұрғыда ойлауын дамыту;
3. Аяз бидің жақсы қасиеттері мен істерінің мәнін терең түсініп, өз бойларына дарытуға,
кейіпкерден үлгі ала білуге тәрбиелеу.

Міндеттер

1.Оқушылардың белсенділігін арттыру;
2.Оқушылардың білетін білімін жаңғырту;
3.Ертегінің тақырыбы мен идеясын анықтау;
4. Өз ойларын еркін айтып, бір-бірінің пікірін тыңдау;
5. Ұжымдасып бірлесе жұмыс істеу.

Мұғалім үшін оқу
нәтижелері

1. Жеке, жұппен, топтаса отырып шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
2.Мұғалім оқуға бағыттап отыру;
3.Оқушылардың бірін-бірі бағалау мүмкіндіктерін жасау.

Сабақтың түрі,әдіс
тәсілдері

Білімді жүйелеу.
Сұрақ –жауап,жинақтау, қорыту, талдау,
«Интервью», «Топтастыру»,стратегиялары
Жеке, жұптық, топтық жұмыстар арқылы оқушылардың ұжымдық ойлау әрекеттерін
ұйымдастыру,

Сабақтың көрнекілігі

Интерактивті тақта, әдістемелік құралдар,бағалау парағы

Күтілетін нәтиже

1. Жаңа сабақ материалын толық меңгереді;
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2. Ертегі мазмұнын біледі;
3. Ертегінің тақырыбы мен идеясын анықтайды;
4. Кейіпкерлерді жағымды және жағымсыз қасиеттері бойынша бөле біледі;
5.Кейіпкердің іс-әрекетіне баға бере біледі;
6. Бір-біріне сұрақ қояды;
7. Ой қорытады;
8. Пікірлерін айтады;
9. Ұжымдасып еңбек етуді үйренеді.
Ұйымдастыру
кезеңі

1. Сәлемдесу;
2. Даладан жиналып алынған жапырақ түрлеріне қарай топқа бөлу
3. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру барысында оқушыларға ертегі
кейіпкерлерінің жақсы қасиеттерін келесі оқушыға айтқызу. Мысалы: «Сен Ер Төстік
сияқты батырсың»т.б.
2 мин

Жаңа сабақ
1. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

1.Оқушылардан үй тапсырмасын сұраймын:
«Интервью» стратегиясы арқылы
А) Оқушылардан ертегі желісі бойынша құрған
жоспарларын сұраймын;
Ә) Ертегінің мазмұнын қаншалықты түсінгенін анықтау
үшін әр топқа сұрақтар қоямын:
1. Уәзірлер не үшін шөптің жаманы деп шеңгелді алды?
2. Уәзірлер не үшін Жаманды адамның жаманы деп
шешті?
3. Уәзірлер неліктен құстың жаманы деп қырғауылды
таңдады?
4. Жаман гауһар тастың ішінде құрт барын қайдан білді?
5. жаман тұлпардың сиырға шатыс екенін қайдан білді?
6. Жаман ханның наубайдың баласы екенін қайдан білді?

1.Оқушылар ертегі желісі бойынша құрған жоспарларын
оқиды.
2. Оқушылар сұрақтарға жауап береді.

Сабақтың барысы
2. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті 28 мин

1.Ертегімазмұныбойынша топтарға тапсырма беремін:
І топ-ертегіде кездесетін кейіпкерлерді бойындағы
қасиеттеріне қарай жағымды, жағымсыз деп топтастыру
(«Топтастыру» стратег);
ІІ топ- басты кейіпкер Аяз бидің өткен сынақтарын жаз
«Теріп алу» стратег;
ІІІ топ-Аяз би қандай қасиеттері арқылы мұратына жетті?
2.Әр топқа ойларын айтқызу, дәлелдету;
3. Қорытынды жасата отырып, ертегінің тақырыбы мен
идеясын ашуға жетелеймін.

1. Оқушылар өз топтарында кезек-кезек жауап береді.
2.Тиісті анықтамаларды мысалмен талдап, өз сөздерімен
дәлелдейді, флипчарттарға жазады.
1-топ
Ертегіде кездесетін кейіпкерлерді бойындағы қасиеттеріне
қарай жағымды, жағымсыз деп топтастырады, қорғайды.
2-топ
Басты кейіпкер Аяз бидің өткен сынақтарын жазады,
қорғайды.
3-топ
Аяз би қандай қасиеттері арқылы мұратына жеткенін
тізбектеп жазады.
4. Қорытынды жасай отырып, ертегінің тақырыбы мен
идеясын ашады.

4. Білім дәрежесі түрлі деңгейдегі оқушыларға тапсырма
беремін.
5. Топ оқушыларының жұмысын топ басшысына
бағалату;
6. Берілген бағалау парағына топ басшысының бағалауы
бойынша бағаларын қоюын қадағалайды.

Білім дәрежесі түрлі деңгейдегі оқушылар берілген
тапсырманы орындайды.
№1 (дарындылар) – берілген ұйқасқа өлең құрайды;
№2,3 (жақсылар) –диалог құрау.
№4 (орташа)- ертегі желісі бойынша бір сұрақ дайындайды.

Бекіту 5 мин
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3. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

«Әңгіме кестесі» стратегиясы бойынша ертегіні
талдатады.
Мақсаты:оқушылар берілген сұрақтардың жауабын
іздейді, талдайды, анықтайды, жазады.
Оқушылар жауабын бағалау;

Оқушылар ертегіні толық талдайды.
Топ басшылары бағалайды.

Қорыту Күтілетін нәтиже 3 мин
4 .Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Рефлексия

Ойларын жазады.

Бағалау 2 мин
5. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Берілген бағалау парағындағы оқушылардың бағаларын
қорыту

Бағалау парағындағы ұпайлар есептеледі.

Үйге тапсырма 1 мин
6. Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Тапсырмалар тақтада жазылады.
1. «Менің ертегіден алған әсерім» тақырыбында шағын
шығарма

Күнделікке жазады.

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АЙТЫС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданы Шардара қаласы «Шардара» мектеп – лицейі
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бапанова Акшагул
Сабақтың тақырыбы: Айтыс және оның түрлері
Сабақтың мақсаты: Оқушылардан айтыс өнері туралы толық мағлұмат алып, оның түрлерімен халық - ақындық жанр,
әншілік, ақындар, аспаптық, орындаушылық арасындағы өзара байланысты ояту және айтыс өнерін қадірлей білуге, ой өрісі мен дүниетанымын жетілдіріп, қазақтың атадан балаға мирас болып қалған айтыс өнерін бағалай білуге баулу.
Оқушылардан ата – бабаларымыздың салт - дәстүрінен мағлұмат алу.
Сабақ түрі: Зерттеу, топтық сабақ.
Көрнекіліктері: АКТ – ны қолдану, электронды оқулық, үлестірмелі карталар,
флипчарт, стикер, маркер.
Сабақтың әдісі: Топпен жұмыс, диалог құру, жағдаятқа қалдыру сұрақтары, дарынды оқушыларды анықтау, сыни
тұрғыдан ойлауын дамыту.
Күтілетін нәтиже: Оқушылар сыни түрғыдан ойланады және диалогтық қарым – қатынасқа түседі, тақырыптың мазмұнын
аша отырып, өздері ізденеді, ситуациялық жағдаяттан шығу жолдарын іздейді және шешеді. Айтыс түрлерінің қоғамда
атқаратын рольін, қадірін, құндылығын, қасиетін және тазалығын түсінеді.
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезең. Сәлемдесу, түгелдеу. Өткен сабақ пен бүгінгі жаңа сабақты ұштастыру.
Үй тапсырмасын сұрау. (Оқушыларды топқа бөліп отырғызу) Айтыс және оның түрлері.
Сабақ құрылымының жоспары:
І. Қызығушылықты ояту стратегиялары.
ІІ. Мағынаны ажырату стратегиясы
ІІІ. Ой қозғау стратегиялары
Жаңа сабақ: Салт айтысы. Әдет - ғұрып пен сенім - нанымға күнкөріс кәсібі мен тіршілік күйіне байланысты
қалыптасқан айтыс түрі. Бұл айтыс түрі ХІХ ғ. кеңірек жайылған. Осы дәуірде өмір сүрген атақты ақындар:
- Сүйінбай,
- Тәбия,
- Орынбай,
- Мұрат,
- Шөже,
- Омарқұл,
- Баста,
- Түбек.
Салт айтысының 2 түрі бар: қыз бен жігіт және ақындар айтысы.
1) Қыз бен жігіт айтысы – көбіне той - думанда, мерекелік жиында айтылады.
Той - думанның бір бөлімі болып кіруі оның салт өлең екенін айқындайды. Басты ерекшелігі – айтысқа түскен қыз бен жігіт
арасында әзіл - қалжың, сондай - ақ әлеуметтік жағдайлар көбірек баяндалады. Мысалы, «Омарқұл - Тәбия», «Біржан Сара», «Жамбыл - Салиха», «Кенен - Ләтипа», «Сүйінбай - Күнбала» т.б.
2) Ақындар айтысы – айтыс жанрының кейінгі даму кезеңінің жемісі. Айтыстың негізгі арқауы ру мәселесі.
Ой толғаныс: Оқушылар бүгінгі сабақта тақырыпты қаншалықты меңгердіңдер?
Сабақ несімен қызықты болды?
Несімен қызықсыз болды?
Қандай әдіс – тәсілдер ұнады?
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Сабақтан алған әсерлері (эссе)
РЕФЛЕКЦИЯ
НЕ БІЛДІМ?

НЕ ТҮСІНДІМ?

МЕН ҮШІН ЖАҢАЛЫҚ?

Бағалау: Бағалау парағы арқылы бағалау.
БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Р\с

Оқушының аты-жөні

Өзін-өзі
бағалауы

Топтың
бағалауы

Мұғалім
бағасы

Жиынтық баға

1
2
Үйге тапсырма: Салт айтысы.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ «АНАМА ХАТ» ӨЛЕҢІ
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Батыр ата ауылы «І.Есенберлин атындағы
жалпы орта мектебі»коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Қазақ тілі және әдебиет пәнің мұғалімі Бұралхиева Мөлдір Датқабекқызы
Сабақтың тақырыбы: А.Байтұрсынұлы «Анама хат» өлеңі. 6-сынып
Сабақтың мақсаты:
1. Білімділік: А.Байтұрсынов-тілші ,әдебиетші, көркемсөз шебері,ақын,аудармашы, қоғам қайраткері екенін таныту.
Өлеңнің мазмұнын меңгерте отырып,идеясын ашу;
2. Дамытушылық: оқушылардың ойын еркін айта білуін қалыптастыру;
3. Тәрбиелік: мейірмділікке,адамгершілікке,ұлтжандылыққа баулу, ұлыларымызды үлгі тұтуға тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: топпен жұмыс,топтастыру,сұрақ-жауап,талдау,ой толғау.
Сабақтың көрнекілігі: интербелсенді тақта,домбыра,қобыз,сызба -кестелер,ҚР. картасы, кеспе қағаздар және
жұлдызшалар,суреттер.
Сабақтың түрі: кіріктірілген сабақ.
Сабақтың типі: жаңа тақырыпты меңгерту.
Пәнаралық байланыс: тарих,қазақ тілі,ән-күй.
І. Ұйымдастыру кезеңі
а)оқушылармен амандасу, түгендеу.(1-слайд)
ә) психологиялық дайындық (2-слайд)
Сабақтың дәйек сөзі: “Ахмет Байтұрсынұлы – ұлттық тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше
тұлға.” Ә.Кекілбаев
ІІ.Жаңа сабақ (3,4,5 - слайд)
1. А.Байтұрсынұлының өткен сабақта қандай шығармасымен таныстық? («Қара бұлт» өлеңі)
2. Өлең тақырыбы не жайында? (Адам бойындағы жақсы,жаман қасиеттер жайында)
Ал бүгінгі сабағымызда «Анама хат» өлеңі.
3. Өлеңнің шығу тарихымен таныстырылады. (5-слайд,сызба-кестемен)
Бұл өлеңі домбырада әнімен орындалған.(Музыка пәнінің мұғалімі домбырамен «Анама хат» әнін орындайды)
4. Ән тыңдау кезінде «Ақын туған жерінің келбеті» слайдтары көрсетіледі (6,7-слайдтар).
5. Музыка пәні мұғалімі ән туралы сұрақтар береді:
- Ән қандай екпінде орындалды?
-Әнді тыңдау барысында қандай көңіл-күйде болдыңыздар?
ІІІ.Топтық жұмыс. (8-слайд) Топтық жұмыс орындалу барысында Мүбарак Салақовтың орындауындағы
А.Байтұрсынұлының «Анама хат» әні аудиотаспадан жіберіледі.
І топ. «Ақындар»
1.Алғашқы үш шумағын мәнерлеп оқу.
2.Бір шумақты өлең құрылысына қарай талдау.(сатылай кешенді талдау)
ІІ топ. «Жазушылар»
1. 4,5,6 шумақтарды мәнерлеп оқу. 2.Қара сөзге айналдырып, әңгіме құрау.
ІІІ топ. «Өнерпаздар»
1.Соңғы үш шумағын мәнерлеп оқу.
2.Ақын бойындағы қандай қасиетті байқадың? (ақынның мұғалімдік қызметінен шағын көрініс қойылады)
Ауылға Ахмет келеді.
Ахмет: -Ассалаумағалейкум,ата!
Қария: -Уағалейкумсалам. Амансаулық сұрасқаннан кейін Ахмет келген шаруасын айтады.
Ахмет:-Мен ауданнан келіп отырмын.Өзімнің түрік әрпінен аударған 28 әрпімді оқытуға, балалардың көзін ашуға келдім.
Қария: -Оқуға балалар берілмейді.Оқығандардың бәрі ату жазасына кетіп жатыр,олар «халық жауы» атанса,балаларымыз
ауылда қой бағып,жүре бермей ме? Басшыларыңа солай деп айта бар!
Ахмет: -Ал,ата,мен енді кетейін.Батаңызды беріңіз?
Қария: -Бақ қарасын,Қыдыр дарысын,
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Жорытқанда жолың болсын,
Қыдыр ата жолдасың болсын! Әумин!
ІV. Сөздікпен жұмыс.
Лаухұлмахбұз – діни ұғым бойынша адам тағдыры жазылатын тақта
Хақ тағалам- жаратушы алла
Жарам – уайым,қайғы
Харам - адал емес
Кермесіне – кедергі,қарсылық мағынасында
V.Сергіту сәті. (10-слайд,музыкамен)
VІ.Бекіту.(11,12-слайдтар)
1. «Кім тапқыр?» ойыны.Интербелсенді тақтада берілген тапсырманы оқушы сызба арқылы табады.
2. Шығармашылық жұмыс.
І топ. «Ақындар» Өз шығармашылығыңнан анаңа жазылған бір шумақ өлең оқып бер.
ІІ топ. «Жазушылар» Ана тақырыбына жазылған мақал –мәтелдер айтып бер.
ІІІ топ. «Өнерпаздар» Анаңа не сыйлар едің? (оқушы интербелсенді тақтаға сурет салады)
Анаға деген махабатты күймен де жеткізуге болады.
3.Музыка пәнінің мұғалімі Сағырбайұлы Құрманғазының «Аман бол,шешем» күйінің тарихымен таныстырады және пән
мұғалімімен қосылып, осы күйден үзінді орындайды. (домбыра және қобыз аспаптарында)
VІІ.Қорытындылау. Топтастыру әдісі бойынша балаларға түрлі-түсті жұлдызша қағаздар таратылады.
Сабақта ақынның шығармаларынан кітап бұрышы ұйымдастырылады.(13-слайд)
VІІІ.Үйге тапсырма: (14-слайд)
1.Өлеңді түсініп,мәнерлеп оқу.
2.Аналарымызға хат жазу (өлең шығару,сурет салу)
ІХ.Бағалау.(15-слайд) Сабақ барысында оқушылар жауабына жасыл,қызғылтсары,көк түсті жұлдызшалар сыйлық ретінде
жауаптарына сәйкес беріледі.Мұндағы жасыл-«өте жақсы», қызғылтсары-«жақсы»,көк- «орташа».Оқушы жауаптарын
А.Байтұрсынұлының тәрбиелі сөздерімен байланыстырып бағалау.
*****
САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: АЛҒЫРЛАР МЕН ТАПҚЫРЛАР
Ақтөбе облысы, Қобда ауданы Қобда мектеп-балабақша
комплексі бастауыш сынып мұғалімі Мадетхан Кулзат
Сабақ тақырыбы:Алғырлар мен тапқырлар
-Сабақтың мақсаты :-Ақыл –ойын, жылдам ойлауын , ептілігін арттыру , оқушылардың алған білімінқорытындылау ;
Сабақтың барысы: І .ұйымдастыру
-Ал келіңдер, келіңдер ,
2-сынып арасындағы ой мен білім сайысын бастаймыз .
Дұрыс жауап беріңдер .
1. таныстыру .
Білімдердітексеріп ,
Бұл кезеңде оқушылар өздері туралы таныстырады .
Саудаласып көріңдер .
1.Турбаева Альбина
Сырларыкөп білімнің ,
2.Карабаева Гауһар
Шешілмеген әлі де ,
3.Тіршілік Фариза
Тереңдігі білімнің ,
4.Майлыбаева Арланбек
Керек екен бәрі де .
5.Қоныс Жұлдыз
Сайысымыз басталмас бұрын шартымен таныстырып
6.Максутов Дастан
жіберейік .
-өздерін таныстырады .
ІІ. Сайыс шартымен таныстыру
Келесі кезектетөрешілерді таныстырып өтейік .
1.бәйге
ІІ. Ұлт тірегі білімді ұрпақ қолында
2.мақал сөздің мәйегі-мақалдар сайысы
Ізденіңдер білім алу жолында ,
3.көкпар
Еліңді сүй ,жеріңдісүй құрметте ,
4.Білімдінің шоқтығы биік
Жас қырандар алау оттай жалында .
5.Ұшқыр ой
Келесі кезегіміз «бәйге деп аталады»
Қорытынды
Әрсұрақ 5 ұпаймен бағаланады .
-бәйгеге түсіп жарыспай ,
ІІ.Ата салты ардақты,
Жүйріктің бағы жанар ма?
Әрбір сөзі салмақты.
Бұл бәйге ойдың бәйгесі,
Сол сөздерді ұқпасаң ,
кім жүйрік ойға ,сол алда –деп бүгінгі
Тістерсің бір күн бармақты –деп балаларға ақыл болатын сөз мәйегі мақалдар сайысы.
«мақал сөздің мәйегі» Әр оқушы өздері жаттаған саннан құралған мақалдарын айтады .Әр мақал 5 ұпаймен бағаланады .
ІІІ кезең. Сараланар сайыскерлер білімі. Математика ,қазақ тілі, әдебиет пәндері .
Білімділер озар бүгін ілгері-деп« көкпар » кезегін бастаймыз.
Тақтадағысандарды таңдап, сұраққа жауап беру арқылыұпай жинайды .
1.Абай өлеңіндегі 5 асылды ата .(10)
2.Абай өлеңдегі5 дұшпанды ата .(10)
3.Қобда ауданынан неше жыл? (10)
4.Үш арсызды ата . (10)
5.1 сағ 32 минмин (20)
6.Солынан оқысаң да сол сан (20)
7.Столдың төрт бұрышы бар ,
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бір бұрышын кесіп алсам неше бұрышы қалады .(20)
8.Бөренені 5 –ке бөлу үшін неше рет кесеміз?(20)
9.Мен бір аяқпен тұрсам 60 кг мын .Екі аяқпен тұрсам неше кг-мын ?(30)
ІҮ кезең Білімдінің шоқтығы биік
1.Талда өсіп тұрған 5 қызынақтың 2-ін алдым .Талда неше қызанақ қалды ?
2.6 құс ұшып бара жатты .Аңшы 2-ін атып алды . Неше құс қалды ?
3.Қалаға 2 адам бара жатты .Алдынан қарсы 1 адам кездесті .Қалаға неше адам барады ?
Ү кезең Сұрақ-жауап .
1.заттың атын білдіретін сөздер қалай аталады ?
2.Жалқы есім қалай жазылады ?
3.Өсімдік неше топқа бөлінеді ? Қалай ?
4.25 пен 5тің қосындысынан 10 –ды азайт
5.санға 1-ді қоссам не шығады ?
6.Бай болсаң , халқыңа пайдаң тисін , батыр болсаң жауыңа найзаң тисін –деген кімнің сөзі .
7.өсімдік сөзінде неше буын бар ?
8.Өсімдікке жасыл түс беруші не?
9.Адамға ең қымбат байлық не ?
10.Тіршілік жалғасы не ?
1.Көкжиек тұстарын анықтайтын құрал .
2.Санға нөлді қоссам не шығады ?
3.Құнарлы топырақ дегеніміз не ?
4.Сөздің әрі қарай бөлінбейтін бөлігі қалай аталады ?
5.Ыстық сөзіне қарама қарсы сөз
6.Ең кіші2 таңбалы сан.
7.Алтын ұяң-Отан қымбат ,
Құт береке атаң қымбат,
Аймалайтын анаң қымбат ,
Кіндік кескен жерің қымбат ,
Ұят пененар қымбат-кімнің сөзі
8.Қимылды білдіретін сөздер қалай аталады ?
9.сағ 10 мин -мин
10.Қосымшалар қалай бөлінеді ?
Ұшқыр ойға серік болсын шеберлік ,
Сөз кезегін қазыларға берелік ,
Арамызда тапқыш достар көп екен ,
Солардың біз нәтижесін көрелік .
Кезек төрешілерге беріледі .
Жинаған өн бойына білім кенін,
Тәнтімін ,ынтызармын, өрендерім .
Бұл сынна сүрінбестен өте шыққан ,
Жарайсың ,айналайын ,өрендерім .
Бойларыңда от бар екен байқадым ,
Жүректерде шоқ бар екен байқадым .
Әрқашанда осы өнерді сөндірмей ,
Біліміңмен шарықтағын әрдайым .
*****
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ«ПОГОВОРИМ О ДРУЖБЕ»
Актюбинская область, Кобдинский район, Кобдинский комплексный
школа-сад учитель русского языка Тасмагамбетова Айгул Успановна
Цель: формирование у детей понятий о дружбе и правилах дружбы.
Задачи: 1.Способствовать расширению знаний о взаимоотношениях людей, о дружбе.
2. Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать друзей.
Звучит музыка В. Шаинского из кинофильма «По секрету всему свету»
Вступительное слово учителя: Здравствуйте , дорогие гости! Добро пожаловать на наш праздник.Сегодня мы поговорим о
дружбе.
Все дети хором:
Убедитесь, что у нас
Собрались все дети в круг
Самый лучший в школе класс!
Я твой друг и ты мой друг
3.Давайте отложим дела на потом,
Вместе за руки возьмемся
О дружбе расскажем, о дружбе споем!
И друг другу улыбнемся.
4.Дружба главное чудо всегда
1.Нашей встрече все мы рады
Сто открытии в себе таящее
Мы пришли не за наградой
И любая беда не беда
Нам встречаться часто нужно
Если рядом друзья настоящие!
Чтоб жить весело и дружно!
Ребята , давайте поговорим о дружбе. Иногда говорят:
2.А еще на праздник в зале
«Друзья - не разлей вода.»
Мы гостей созвали
Как вы понимаете это выражение?
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Что же такоедружба?
С дружбой – жизнь весной полна.
Чтобы узнать об этом давайте прочитаем стихотворения о
3.Друг разделит боль и радость,
дружбе.
Друг поддержит и спасёт.
1.Дружба – это тёплый ветер,
С другом – даже злая слабость
Дружба – это светлый мир,
В миг растает и уйдет.
Дружба – солнце на рассвете,
4.Верь, храни, цени же дружбу,
Для души весёлый пир.
Это высший идеал.
2.Дружба – это только счастье,
Тебе она сослужит службу.
Дружба – у людей одна.
Ведь дружба – это ценный дар!
С дружбой не страшны ненастья,
А вот так слово «дружба» толкуется в словареС.И.Ожегова
Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии , привязанности, общности интересов .
А сейчас мы немножко отвлечемся и посмотрим видеоролик о дружбе.
Люди сложили о дружбе много пословиц и поговорок. Предлагаю вам поиграть в игру «Собери пословицу». Начало
пословиц я вам зачитаю, а концовку вам нужно будет найти на карточках, которыея сейчас раздам.
« Нет друга – ищи ...( а нашел- береги)»
Друг- это тот, кто с тобою страдает.
«Старый друг лучше... (новых двух)»
Друг не покинет тебя никогда
«Не имей 100 рублей,... (а имей 100 друзей)»
Друг остается с тобой навсегда.
«Человек без друзей, ... (что дерево без корней)»
«Друг познается ...(в беде)»
Друг никогда тебя не обидит,
«Сам погибай, ... (а товарища выручай)»
Друг- это тот, кто тебя насквозь видит.
«Один за всех, и ...(все за одного)»
И если с тобой приключится беда,
« Нет друга – ищи ... (что дерево без корней)»
Только от друга жди помощь тогда...
«Старый друг лучше... (а имей 100 друзей)»
«Не имей 100 рублей,... (в беде)»
Лишь другу ты можешь доверить секрет,
«Человек без друзей, ... (а товарища выручай)»
Ведь между друзьями предательства нет.
«Друг познается... ( а нашел- береги)»
И тот у кого миллионы друзей,
«Сам погибай, ... ...(все за одного)»
Намного богаче всех королей.
«Один за всех, и ... (новых двух)»
Сүйемін, құрметтеймін достың атын,
И даже когда никого нет вокруг
Дос барда талмайтындай қос қанатым.
Незримо с тобою твой лучший друг...
Қосылып жүректегі сырларымыз,
Арманның асқарына жол табатын.
С другом разделю все вместе
Бейімдеп мінезімді мінезіне,
С другомвсегда я честен
Ұқсағым келіп тұрар бір өзіңе
Если в чем –то я не прав
Ай нұрлы, шуақ жүзді асыл досым
Друг поможет- он не враг
Өзіңді балап жүрем күн көзіне
В обиду друга я не дам
Өмір сәні достықта
Не променяю , не предам
Көңіл нәрі достықта
От того беги скорей
Жүректі мәңгі жалғадық
Кто чернит своих друзей
Сырға сырды қостық та.
Обижатьсяне спешу
Друг- это тот, кто тебя понимает.
Школьной дружбой дорожу.
Игра: Построим «Дом Дружбы» Дети выбирают кирпичики с качествами дружбы, а те что считают ненужными , убирают
в сторону. На доске выстраивается «Дом дружбы».
Добрый, вежливый, честный, щедрый, сильный, внимательный, заботливый, преданный, умеющий хранить секреты,
отзывчивый, хорошо учится, любезный, терпеливый, доверчивый, веселый, строгий, общительный, бескорыстный,
трудолюбивый. Трусливый, жадный, льстивый, ленивый, ябеда, глупый, вор, каприза, задира, лживый, злой, невежа.
Подсказка
глупый- ақымақ
Добрый-ізгі
задира - төбелесқор
вежливый – сыпайы
лживый- өтірікші
честный- адал
злой- ашуқор
щедрый- жомарт
невежа- көргенсіз
внимательный- ықыласты
умеющий хранить секреты –құпияныжасыра білетін
заботливый- қамды
трудолюбивый – еңбекқор
преданный- берілген
Сценка про дружбу.
отзывчивый- қайырымды
Ведущий:
любезный - ізетті
Как-то заинька трусишка,
терпеливый- сабырлы
Зайка - серые штанишки,
доверчивый- сенгіш
Повстречал в лесу лисичку,
общительный- жатырқамайтын
Очень хитрую сестричку,
бескорыстный –тек өз басын
Зайка лиску увидал,
ойламайтын
Как осинка задрожал.
А лисочка - то хитрит
трусливый- қорқақ
И зайчишке говорит:
жадный -сараң
Лиса:
ленивый -жалқау
Что ты, заинька, дрожишь?
ябеда- арызқой
Что ты, серенький, молчишь?
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Не приветствуешь меня,
Ведь с тобою мы друзья.
Дай тебя я обниму,
Лапку я твою пожму.
Заяц:
Ой, боюсь, боюсь тебя,
Съешь ты, лисонька, меня!
Ведущий:
Только треснул вдруг сучок,
Слышит лиска голосок:
Еж:

Не пожмешь! И не старайся!
И отсюда убирайся!
Друга съесть тебе не дам!
Лапы прочь! А то под дам!
Ведущий:
Видит зайка из-под елки
Выбегает еж из норки,
Палкой он лисе грозит
Ну, а та как побежит!
И лишь пятки засверкали,
Только лиску и видали.

Ребята, посмотрите на доске висит плакат с изображением сердца. Это наше сердце, давайте согреем его теплом наших
ладошек. (дети несут заранее сделанные дома бумажные ладошки, читают пожелания классу).
Песня «Когда мои друзья со мной»
*****
«ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯСЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ҮНЕМДЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ»
Авторы: Зейнелқабдыл Марал. 7 «в» сынып оқушысы.
Жетекшісі: Ш.С Турашева биология пәні мұғалімі.
«КММ» №22 жалпы орта білім беретін мектеп.Семей қаласы
І.Кіріспе. Қазақстанда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру шаруашылықтың барлық салаларында қазіргі
уақытта энергетикалық, экологиялық және экономикалық проблемалар кешенін шешетін басым міндеттер болып табылады.
Осы міндетті шешпей елдің дамуын ұстау мүмкін емес. Мемлекет басшысы энергия үнемдеу саласында жалпы ішкі өнімді
үнемдеуді 2015 жылға қарай 10%-ға, 2020 жылға қарай 25%-ға төмендету бойынша міндетті алға қойды.
Энергия үнемдеу саясатын жүргізу үшін негіз қолданыстағы нормативтік база болып табылады. ҚР Президенті 2012 жылғы
13 қаңтарда «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» және Кейбір заңнамалық актілерге энергия
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР заңдарына
қол қойды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қарашадағы №1404 қаулымен «ҚР энергия тиімділігін арттырудың
2012-2015 жылдарға арналған кешенді жоспары» бекітілді. Бұл өз кезегінде Заңдар, НҚА және нормативтер арқылы
ынталандыру шаралар кешені.
Өнеркәсіп барлық электр энергияның 70% жоғары тұтынатындығын атап өту қажет. Кешенді жоспар шеңберінде
олардың 50/50 (50% қаржыландыру – бұл кәсіпорынның меншікті қаражаты, қалған 50% - бұл мемлекеттік бюджет) энергия
аудиті жүргізілді. Энергия аудиті қорытындылары бойынша электр энергетиканы қоса алғанда, өнеркәсіптің энергияны
қажетсінуін төмендету үшін жүйелік шаралар өңделді.
Энергия ресурстардың көп өндірілмеген шығындарды біз тұрғын үй және бюджеттік секторда көреміз, осыған байланысты
өткен жылдан бастап осы сектордағы бюджеттік қаражатқа «Қазақстандық ТКШ жаңғырту және дамытуорталығы» АҚ
энергия аудитін жүргізді.
ІІ - Негізгі бөлім. Электр энергияны тұтынатын аспаптар саны тұрақты өсуде.
Осындай жағдайларда «көп қабатты үйде» (жалпы үй шығындары), пәтерлерде электр энергияны үнемдеуге болады? Ол не
үшін қажет? Ең алдымен, өзінде және айналандағыларды қарапайым және де пайдалы дағдыларды қалыптастыру қажет.
Электр энергияны үнемдеудің қарапайым түрлерін білу коммуналдық төлемдерді барынша төмендетуге мүмкіндік береді.
Келесі қадам – қазіргі заманғы электр үнемдеу электр-техникалық құрылғылар үйжайын жабдықтау (мысалы, ықшам
люминесцентті шамдар, жарық реттегіштер, суретреле қозғалысын есептегіштер, бағдарланатын таймерлер, ымырты
ажыратқыштар басқалары). Бұл белгілі бір шығындарды талап етеді, бірақ тәжірибе көрсеткендей электр энергияны және
бюджетті ғана емес, сонымен қатар жайлы өмір сүруді қамтамасыз етіледі.
Дәстүрлі қыздыру шамдары 95% дейін электр энергияны қыздыруға жұмсайды және жарыққа тек 5 % ғана.Ықшам
люминесцентті шамдар (ЫЛШ) (ЫШЛ стандартты патронға келе кетті)
өзгеше жасалған, жарық ашықтығын өзгертпей үнемдейді (олардың жұмысы
кезінде қарапайым қыздыру шамдарымен жұмыстан қарағанда олар элетр
энергия 4-5 есеге аз жұмсалады). Тағы бір жақсы жері: қарапайым қыздыру
шамдары қызметінің орташа қызмет мерзімі – 1000 сағат, ЫЛШ-да ол 15000
сағатты құрайды! Жоғары құнына қарамастан, жалпы ЫЛШ қарапайым
қыздыру шамынан үнемді. Сондай-ақ, егер электр энергия төлемінің тарифтері
уақыт өте келе өссе (олай болады), сондықтан да ЫЛШ табысы анағұрлым
маңызды болады.
Жақын арада энергия үнемдеу жарғы нарығында көшбасшылық орынғажарықдиодтық шамдаралатын болады, олар
ЫЛШ-мен салыстырғанда даусыз басымдықтар қатарына ие. Олардағы электр энергияны тұтыну ЫШЛ-дан 40-50%
деңгейінде. Жарықдиодты қызмет мерзімі – 5 мың адам және жоғары, ол «қосу-ажырату» циклдер санына байланысты емес.
Олар механикалық әсер мен дірілге аса төзімді және тұрақты (шам қаңқасы сынбайтын пластика мен алюминийден
дайындалды), кернеудің түсуінен қорықпайды, -25% төмен температурада тез қосылады. Шамдар құрамы сынап және басқа
зиянды заттардан тұрмайды, ультра күлгін және инфрақызыл сәулеленуді реттейді, оларда кез келген жарылу болмайды.
Жарықдиодтық шамдардың басты жетіспеушілігі олардың өндірісі әзірше аса қымбат.
Электр энергияны үнемдеудің анағұрлым тиімді тәсілдері –пайдаланбайтын электр аспаптарды сөндіру. Үй
кіреберістерінде жарық түні бойы жанып тұрады. Әрине, түнде аса жарық үйжайға кіруге жақсы, бірақ таңғы сағат екі-үште
ол ешкімге керек емесе. Ал жарық жанып тұарды! Бұл ретте уақытты кешіктіре отырып, ажыратқыш көмектесе алады.
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Тағы бір нұсқасы –ифрақызыл детектор(немесе қозғалыс есептегіші). Ол тікелей адамға әсер етеді, егер осы детекторға
біреу тақалса, жарық жанады. Осы құрылғыға уақытты кешіктіретін ажыратқыш орнатылған, ол адам детектордан көз таса
болағн сәттен кейін бегілі бір уақытта жарықты сөндіреді. Жиі қозғалыс есептегіші жалпы пайдалану орындарында
орнатылады. Бірақ оны орындауды үйде де, мысалы дәлізде және сантехникалық торапта орнатуға болады.
Бұдан басқа, жарық деңгейі есептегіші бар қозғалыс есептегіші бар (ол«ымырт» ажыратқыш). Оны жарықтың белгілі бір
мәніне жөндейді, бұл ретте ол үйжайда жарық жеткілкті болса, жарықты жағуға мүмкіндік береді. Немесе, керісінше,
қараңғылық түсетінін «сезеді» және қараңғы түскен кезде сыртқы жарықты жағады.
Жарық реттегіш: шам жарығының ашықтығын рететйтін құрылғы. Мысалы, егер сіз теледидар көріп отырсаңыз, сізге
бөлмедегі ашық жарықтың қажеті жоқ. Ендеше сіз жарық реттегіштің тұтқасын бұрап, жарықты өшіресіз. Үй жағдайында
бұл үшін қарапайым жарық реттегіш жеткілікті.
Жалпы үй жарығына уақыт релесін қою жақсы тәжірибеге енді. Бұл ПИК персоналы бағдарлайтын аспап тәуліктің белгілі
бюір уақытында жарықты автоматты түрде қосады және ажыратады. Бұл құрылғы салыстырмалы түрде қымбат емес, ал
тиімділігі – сезілімді.
Электр аспаптарының күту режимінен ажырату пәтердегі энергияны үнемдеу үшін маңызы зор. Қазіргі заманғы теледидарла
мен басқа да аспаптарда күту режимі бар.Электр аспаптарын күту режимінде қалдырмаңыздар, олар жұмыс істеп
болғаннан кейін желіден ажыратыңыздар.
Бір қарағанда тұрмыстық техника мен электрониканың күту режиімінде энергияны тұтыну аз болып көрінеді, бірақ бұлай
емес. Мамандар барынша кеңінен қолданылатын диогналы 54 см теледидары айына шамамен 9 кВтч, музыкалық
орталықтар орташа есеппен 8 кВтч, DVD-плеерлер – шамамен 4 кВтч энергия пайдаланады. Бұл тізімге комьпютер
техникасын, ауа баптағыштарын, ұялы телефонның қосулы қалған қоректендіру құрылғысы мен басқа да аспаптарды
қоссақ, күту режиміндегі аспаптардың жылдық жиынтық энергия тұтынуы 350-400 кВтч жетуі мүмкін.
Тұрмыстық және кеңсе техникасын сатып алу кезінде өзгелерінен басқа аспаптың энергия тиімділігінің сыныбына да назар
аудару керек. «А» сыныбының аспаптары электр энергиясын ең аз қолданса, одан кейінгілер «В», «С» және «Д»
сыныбындағылар. Эрегия тұтынудың жоғары сипаты бар «Е»-«G» сыныптарындағы тұрмыстық техникасы бүгінде
шығарылмайды десе де болады. Мысалы, «А» сыныбындағы тоңазытқыштар орташа есеппен тәулігіне 0,9 кВтч, ал «С»
шамамен 1,45 кВтч энергияны қажет етеді. Осылайша, «А» сыныбындағы тоңазытқышты пайдалану кезінде электр
энергиясын үнемдеут шамамен жылына 200 кВтч құрайды.
Пәтерлерде тұрмыстық электр техниканыдұрыс пайдалануда үнемдеу кепілі болады. Мысалы, шаң сорғыштың қабы үштен
бірі толса энергия жұмсалуы автоматты түрде 40%-ға ұлғаяды. Өз кезегінде автоматты күр жуу машинасын толық жүктемеу
энергияның 10-12%-ы бос кетеді. Плитаның, орталық жылыту радиаторының немесе жылытқыштың жанында тұрған
тоңазытқыш туралы да осыны айтуға болады.
Ас үй аспаптарының барынша энергияны қажетсінетіні электр плитасы, электр пеші, кір жуу машинасы, тоңазытқыш,
мұздату камерасы, қысқа толқынды пеш, су жылытқыш және электрлі шәйнек болып табылады. Үнемдеу үшін бірқатар
қарапайым қағидаларды орындау қажет:тоңазытқыштыжылу көзіне (батарея, плита, ыдыс жуу немесе кір жуу
машинадары) қатар қоймаңыз, тоңазытқыштың жүйелі түрде мұзын ерітіп отырыңыз, сынтқы желдету торы мен жылу
алмастырғыштың шаы мен кірін тазартыңыз, қажет болған кезде есіктің оқшаулағышын жаңартыңыз, тозытқышқа ыстық ас
немесе сусындар қоймаңыз.
Кір жуу кезіндекір машинасына әрқашан кірді толық жүктеу керек, тек кір өте лас болғанда ғана өте жоғары температураны
(онша лас емес кір 40 градуста жуылады) қоймаңыз, үнемдеу бағдарламасын пайдаланыңыз: 90 градустың орнына 60
градус, алдын ала жуу міндетті емес.
Киімді үтіктеукезінде алдын ала үтікті сөндіріп, кір қалдығын ол суығанша қалдық қызумен үтіктеңіз, жылуды қайтаратын
үтіктеу тақтасын пайдаланыңыз.
ІІІ. Қорытынды бөлім. Соңғы жылдары энергияны үнемдеу проблемалары тек бізде ғана емес, барлық әлемде көкейкесті
мәселе болып тұр. Негізгі себеп – энергияны тұтынудың өсуі және энергия қорларының қымбаттауы. Энергия шығындарын
азайтудың тиімді әдістерінің бірі энергияны үнемдеу технологияларының пайдалануы болып табылады. «Электр энергиясын
барлық жерде бірдей үнемдеуге біздің кәсіпорындарымыз бен азаматтарымыз әлі кірісе қойған жоқ. Арзан энергияның
сарқыла бастағанын ашық айтуға тиіспіз. Аз төлегіміз келсе, көп үнемдеу керек. Бұл әркімнің өз қамы болуы қажет» деп
Елбасы 2008 жылғы Жолдауында айтқан. Содан бері энергетика қорларын орынды қолдану еліміз үшін стратегиялық
міндетке айналуда. Бүкіл әлем энергияны үнемдеуге бет алған тұста бідің елімізде де бұл мәселелер оңтайлы шешімін
табуда. Елімізде «Энергоүнемдеу және энерготиімділік туралы» Заң бар. Бұл заң энергоүнемдеу мен энерготиімділікті
арттырудағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың негізгі бағыттарын анықтап берді. Заңда меншік иесінің формасына
қарамастан, энергоүнемдеуде жауапкершілік барлығына бірдей белгіленген. Үнемдеу және энергия қорларын орынды
пайдалануды өз үйімізден бастауымыз керек. Себебі, біздің әрқайсымыздың электр қуатын, жылуды және өзге де қуат
көздерін тұтынуға деген қатынасымыз елімізде тұтынылатын энергияның жалпы көрінісін береді.
Әдебиет:
1.Энергия үнемдеу және энергия тиімділігінарттыру туралы Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 541IV Заңы
2.МаксимовБ.К. Теоретические и практические основы рынкаэлектроэнергии: учеб. пособие/ Б.К. Максимов,
В.В.Молодюк.-М.:Издат.дом МЭИ, 2008.-292с.
3.Меруерт Махмутова, Айтжан Ахметова. Электроэнергетическийсектор Казахстана: как повысить эффективность и
привлечь инвестиции на модернизацию? Серия изданий: «Прозрачный киловатт»:Том 2. Алматы, 2011 г.
4.www.keakz.kz
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ӘДЕБИЕТ САБАҒЫНДА «САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ТАЛДАУ»
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘДІСТЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Анар Арыстанғалиева Алтыбайқызы. Атырау облысы,
Қызылқоға ауданы, Миялы селосы, Х.Досмұхамедұлы атындағы орта мектебі
«Сатылай кешенді талдау-ұлттық құндылықтарымызды бағалай білуге,оның білім көкжиегінде кең таралуына ықпал
етіп,күнделікті өмірде қолдану аясын жақсартуға бағыттайтын оқыту»деп Нұрша Оразақынова айтқандай ,сатылай кешенді
талдау қажетті шеберлік пен дағдыны қалыптастырумен шектелмейтін,оқушының тұлғалық дамуына,ойлау,есте
сақтау,қиялдаусияқты танымдық қасиеттердің жан-жақты дамуына бағытталатын оқытудың түрі болып саналады. Ғұламалар
«Әдебиет-халықтың санасы,оның рухани өмірінің бояуы мен жемісі»деп бағалаған әдебиетті талапқа сай оқыту арқылы
баланың рухани әлемін қалыптастыру,ізгілікке,биік адамгершілікке тәрбиелеу,адам ретінде баулу-әдебиетші ұстаздың аса
мәртебелі міндеті.Заман ағысы мұғалімдерден біліктілігін арттырумен қатар үнемі жаңа әдіс-тәсілдерді
ізденуін талап
етеді./3,50-б/Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік,кәсіптік,адамгершілік,рухани,азаматтық және басқа
адами қасиеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді,өзін-өзі дамытып,оқу процесін тиімді ұйымдастыруға
көмектеседі.Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа технологияны қолдануда,мұғалім сабақты тиімді ұйымдастыра
отырып,оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырады,оқушының тақырып бойынша танымын кеңейтеді./1,5-б/
Мектепте әдебиетті оқытудың мәні-көркем мәтінді оқу мен талдау жұмыстары болып табылады. Қазіргі білім берудегі
жаңа әдістер оқушының өз бетінше білім алуына,танымдық белсенділігін арттыруға,шығармашылығын қалыптастыруға,кезкелген мәселе жөнінде өз пікірінің болуы және оны дәлелдей алуы тағы сол сияқты ықпал ететіндігі белгілі.Осы жаңа
әдістерді қолдану кезінде педагогикалық-психологиялық талаптарды біріктіре отырып,оқушының оқу материалын терең
игеруіне жағдай жасау қажеттілігі ескерілуі тиіс.М.Жұмабаевтың “Педагогика” деген еңбегінде “Сабақ барысында мұғалім
оқушыға тақырыпты жеткізу үшін алдымен балаға жаңа беретін білімді жат күйінше емес,баланың бұрынғы таныс біліміне
байлап берсін” делінген.Қазіргі кезде қолданылып жүрген әдістерде бала бұрынғы өзі білетін нәрсенің ерекшеліктерін
саралап,оның жетістігі мен қажеттілігі арқылы жаңа білімді алуға ұмтылады.Білім берудің түрлері мен әдістерін
жаңартудың негізгі мақсаты-әрбір оқушының шығармашылық қабілетін барынша дамыту,жалпы ұлттық мәдениетке баулу
болып табылады./2,4-б/ Н.Оразақынованың «Сатылай кешенді талдау технологиясы»әдісін Қазақстандық ұстаздар өз
тәжірибесінде кеңінен қолдануда.Бұл әдіс қазақ тілі болсын,әдебиет пәні болсын өз нәтижесін көрсетуде.
Сатылай кешенді талдау:
-оқушыны пікір таластыруға ;
-бір-бірінің ойын тыңдауға,құрметтеуге;
-өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып,қиындықты жеңе білуге үйретеді. .
Әдеби талдаудың негізігі мақсаты-оқушының өзіндік пікірін әдебиеттанудың
талабына сай ғылыми тұрғыда дайындай отырып,оқушының дүниетанымын
байытуға себеп болатын бірден-бір үрдіс.
Сатылай кешенді талдау технологиясын сабақта пайдалана отырып мен
оқушының бойынан:
1/дағдыға айналған іс-әрекеттің пайда болатынын;
2/ғылыми тілде сөйлеуге үйренетінін ;
3/өз уақытын тиімді пайдалана алуына баулитындығын
4/ оқушының өз бетінше жұмыс жасауына ықпал ететін,және уақытты
үнемдеуге өте қолайлы үрдіс деп ойлаймын.
Н.Оразақынованың «Сатылай кешенді талдау»технологиясын сабақтарымда үнемі пайдаланып келемін.11-сыныпта
өткізген С.Мұқановтың «Сұлушаш»поэмасы тақырыбында өткізген ашық сабағымда осы сатылай кешенді талдау әдісін
пайдаландым.Нәтижесінде,оқушыға поэманы сатылай кешенді талдау жасата отырып,шығармашылыққа баулыдым. Оқушы
дүниетанымын байыта отырып,пәнге деген қызығушылығын арттыра отырып, өз ойларын ашық жеткізе білетін,қиындықтан
шыға білетін тапқырлыққа үйреттім..
Сәбит Мұқанов «Сұлушаш»поэмасы
Сабақтың мақсаты:білімділік:С.Мұқановтың өмірі мен шығармашылығына тоқтала отырып,оқушы дүниетанымын
байыту.Поэманың көркемдік ерекшелігіне тоқтала отырып,оқушыға іздендіру жұмыстары арқылы ұғындыру;
Датытушылық- оқушыларды сатылай кешенді талдауға, ізденімпаздыққа,тапсырмаларды тиянақты орындауға,алғырлыққа
баули отырып,шығармашылық қабілеттерін дамыту
Тәрбиелік-туған жерін сүюге баули отырып,адалдыққа ,адамгершілікке тәрбиелеу;
Көрнекілігі-оқулық,хрестоматия,интербелсенді тақта,сурет-буклеттер;
Түрі-жаңа тақырыпты игеру сабағы
Әдісі- сатылай кешенді талдау,сұрақ-жауап,проблемалық сұрақтар,мәтінмен жұмыс,шығармашылық жұмыс;
Сабақтың барысы:а/Ұйымдастыру;
б/Жаңа сабақ
Мұғалім сөзі:Балалар,бүгінгі тақырыбымыз-Сәбит Мұқановтың «Сұлушаш»поэмасы.
1.
«Ой шақыру »стратегиясы бойынша Сәбит Мұқанов шығармашылығын тақтаға топтастыруҮйге дайындалып
келуге берілді.
Мұғалім сөзі:Сәбит Мұқанов- көркем сөз өнерінің шын мәніндегі шебері дәрежесіне озық ойлы орыс әдебиетінің, одан
қалды дүниежүзілік мәдениеттің шалқар айдынында еркін жүзіп, оның терең тұнығынан гауһар іздегендей көп еңбектенудің
арқасында барып жетті. Сәбит Мұқанов – ең алдымен, ұлы жазушы. Қазақ прозасының деңгейін еуропалық дәрежеге дейін
көтерді. Сан-алуан тақырыпқа жазылып, өмірдің көкейкесті мәселелерін қозғаған.Ендеше Сәбит Мұқанов өмірі мен
шығармашылығына кеңірек тоқталайық.
1-слайд
Сәбит Мұқанов 1900ж.26/04 Солтүстік Қазақстан облысында өмірге келген. Жамбыл ауданы ,Жаманшұбар ауылында 191836

1919 жылдары оқытушылар курсында оқыған 1922-1926жылдары Орынбор қаласында оқыған. «Еңбекші қазақ»газетінде
бөлім меңгерушісі қызметін атқарған.
1935 жылы Мәскеу қызыл профессор институтында болып 1936-1937 жылдары «Қазақ әдебиеті»газетінің редакторы, 19371951 жылдары Қазақстан Жазушылар одағын басқарды. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңес депутаты, 1944–45 ж. жазылып‚ 1961 ж.
жарық көрген «Абай Құнанбаев» монографиясы «Саяхаттар» (1954), «Туған жердің тыңында» (1955), «Тыңда тұнған
байлық» (1957), «Алыптың адымдары» (1959), «Замандас туралы аңыз» (1961) атты кітаптарында 200-ден астам әдеби-сын
мақалалары жинақталған.
«Жарқын жұлдыздар» атты зерттеу еңбегі
Мұғалім сөзі: Сәбит Мұқановтың қазақ әдебиетінің алтын қорына қосқан талантты шығармаларының бірі — "Сұлушаш"
поэмасы. Оны өлеңмен жазылған роман деп те атайды. Қалай болғанда да осы шығармасы арқылы ақын дәуір шындарын
тарихи тақырьш тұрғысынан кең қамтып бейнелеуде елеулі табысқа жетті. «Сұлушаш»-мазмұны мен көркемдік кестесі
жағынан эпикалық дастандар сарынына үндес шығарма. Шығарманың сюжеттік желісін ел аузындағы аңыздан алғанымен,
ақын оны өз дәуірінің талабымен шебер ұштастырады. Жастардың бостандыққа ұмтылуы арқылы автор жалпы адамзат
баласына тән азаттыққа ұмтылу идеясын көрсетеді.
Автор аңыздағы халықтық сарынды сақтайды да, оқиға мазмұнына өз жанынан өзгерістер енгізеді. Сол арқылы өмір
шындығын, әлеуметтік мәселелерді терең бейнелейтін реалистік шығарма жасайды. Олай болса осы шығармаға сатылай
кешенді талдау жасайық.(оқушылармен бірлесе табу)
2 слайд.
«Сұлушаш»поэмасы
1.авторыС.Мұқанов- (1900-1973) – қазақтың әйгілі жазушысы,қоғам
қайраткері, Қазақ КСР Ғылым академиясының академигі.
2.тақырыбыәлеуметтік теңсіздік,махаббат
3.Әдеби жанрытрагедия
4. Эпикалық жанр түрі- поэма
5.идеясыәлеуметтік теңсіздіктің жастардың бас бостандығына
бөгет болуы.
6.Шығарманың компазициялық құрлысы6. 1.Оқиғаның басталуы
6.2.Дамуы
6.3.Өрбуі
6.4.Шиеленісуі
6.5.Шарықтау шегі

6. 6.Шешімі

Қайсар достарының мерт болуы,
Сұлушашатың құздан құлап өлуі,
Қайғыдан құса болған Алтайдың
өзіне қол жұмсауы
Тілеуберді
Алтынай
Тезек құл
Шұнақ күң
Сұлушаш
Алтай
Ермек

7. кейіпкерлері-

8.Әдеби- теориялық ұғымдар:
8.1Троп
Ассонанс
Теңеу
Метофора
9.Фигура
9.1.риторикалық сұраулар

11.Түсіндірме сөздік
жөргек-

Бай Тілеуберді мен сұлу Алтынайдың
бас қосуы
Қалындықпен қоса еріп келген
Тезек құл мен Шұнақ күңнің қосылуы
Екі отбасының балалы
болуы.Сұлушаш пен Алтайдың
дүнигег келуі
Екеуінің махаббаты
Атастырылған жігітінен
безініп,Сұлушашатың
Алтаймен тауға қашуы

«Көкей өлген»көш көшкен,тұрмыс көшкен,
«Көкей кескен»тұрмыспен бірге көшкен.
Өтке өмір ұқсайды соққан желге,
Оны еске аламыз тап та ,мен де.
«Табым»десем-бұлақтай таудан аққан
Өн бойымды шырмалап билейді ағын.
Не көрмеді басынан не көшпеді
Октябрьдің өткелін кешкен пенде?
Бұл өткелде кім өліп,кім өшкен жоқ,
Кім түспеді өткелде сергелдеңге?

бесікке бөленетін сәбиді орайтын, асты-үстіне
салынатын жұмсақ маталар, баланың бесіктегі
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жатын орнының төсеніші мен жамылғы шүберектері.
Шілдеханаөмірге келген нәрестенің құрметіне жасалатын той.
АруақЖан денеден бөлек өмір сүреді деген көне ұғымнан туған
діни наным бойынша өлген кісінің тіршіліктегі
адамдарды желеп-жебеп жүретін жаны (аруағы).
КүңҚұл12.Тәрбиелік мәні- Жастарды махаббатты қастерлеуге шақыру.
3 слайд Ауызша жұмыс.Көркем шығарманың мәтінімен жұмыс. «Тауып оқы»
-Портреттер. -Алтайдың монологы
-өлеңді құрлысына қарай талдау поэма(12-16 буынды қара өлең,шұбыртпалы ұйқас)
4-слайд. «Дамыта оқыту»технологиясы бойынша шығармашылық жұмыс
5-слайд.Дебат-пікір-сайыс өткізу.
Алтай мен Сұлушашатың өліміне кім кінәлі?
Қандай жағдайда олар өлмес еді деп ойлайсың?
Сабақты бекіту. Парасатты, көркіне ақылы сай Сұлушаш ғашығы Алтайдың кедейлігін мін санамайды, онын адамгершілік
қасиеттерін қадірлейді. Алтайдың бойында да байлар әулетіне деген ыза мен кек бар. Өйткені көзін ашқаннан бері көргені –
байдың есігіндегі жалшылық, жоқшылық, қиянат. Дегенмен шынайы махаббат сезіміне келгенде екі жастың арманы да,
мақсаты да үндесіп кетеді. Бірлесе отырып өмірдегі қиянат атаулыға қарсы, адамның бас еркіндігі жолында ақтық, сәттеріне
дейін күреседі.
"Сұлушаш" поэмасында автор тек әлеуметтік мәселелерді, екі ғашықтың махаббат жолындағы трагедиялық тағдырын ғана
суреттемейді. Поэмада адалдық» ар тазалығы мәселесі бар. Сұлушаш пен Алтай арасындағы ғашықтық арқылы ақын
махаббатқа адалдық, ардын тазалығы туралы мәселе көтерсе, Қайсар образы арқылы досқа адалдық, адамгершілік тазалығы
жайынан оқырманға ой тастайды. Поэманың композициялық құрылымы шебер, тілі көркем. Бейнелеу құралдары әр алуан.
Оқиға барысын, кейіпкерлерінің іс-әрекетін баяндағанда, ауыл тіршілігін, жылқышылар өмірін, табиғат көріністерін
сипаттағанда, ақын қарапайым бояумен әдемі өрнек салады. Поэма кейіпкерлерінің ішкі толғаныстарын, сезім күйлерін
әсерлі бейнелейді. М.Базарбаевтың сөзімен қорытындылау. «Сұлушаш поэмасы нағыз реалистік шығарма. Оның
қаһармандары – ойдан жасалған, қиялдан шыққан, жансыз, қансыз суреттер емес, өмірдің қайнар бұлағынан алынған таза
жанды,ыстық қанды еңбек адамдары».
6-слайд.Үйге тапсырма:
1. Поэмадағы әдет-ғұрып, халық психологиясының көрінісін сипаттап жазып келу
2. Поэманың тіл көркемдігіне байланысты көркемдегіш сөздерді табу.
«Сатылай кешенді талдау-тек қана білімді белгілі бір көлемде беріп,қажетті шеберлік пен дағдыны қалыптастырумен
шектелмейтін,сонымен қатар баланың жалпы тұлғалық дамуына ,ойлау,есте сақтау,қиялдау,елестету сияқты басқа
танымдық-психолгиялық қасиеттерінің жақсы үйлесімді дамуына бағытталған оқытудың түрі»деп,Н.Оразақынова
айтқандай сабақты түрлі тиімді-әдістермен жаңаша өткізу,сатылай кешенді талдауды сабақты тиімді пайдалана білу
оқушы шығармашылығы мен білімділік-біліктілік қасиетін дамытатын жақсы үрдіс болмақ.Әрбір мұғалімнің өзіндік
мақсатына,бейіміне қарай өзі ұнатқан технологияларды сабақта тиімді пайдалана білу,мұғалімнің шеберлігі мен
шығармашылық жетістігіне ұштасары анық.
Пайдаланған әдебиеттер:
1/ «Қазақстан мұғалімі»газеті 2011 жыл
2/ «Сатылай кешенді талдау»Н.Оразақынова,К.Ә.Әбдіреймова2009жыл
3/Қазақ әдебиеті әдістемелік құсқау 2011жыл
4/«Қазақ тілі мен әдебиеті журналы»2009 жыл
*****
ТАҚЫРЫБЫ: БОС УАҚЫТТЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ
Атырау облысы, Исатай ауданы, Исатай селосы.
«Балбөбек»балабақшасы меңгерушісі Кайрова Сәуле Сатыбалдықызы
Тақырыбы: Бос уақытты тиімді пайдалану.
Мақсаты: Ұжым мүшелерінің уақытын тиімді пайдалануларына түрлі ұсыныстар айту, ынтымақтастықты, ауызбіршілікті
насихаттау, заман талабына сай жан-жақтылыққа, білімділікке үйрету, көңілді отырыс ұйымдастыру.
Көрнекілігі: гүлдер,қолөнер туындылары, слайдтар, баспасөз материалдары, картиналар.
Көңілді кеш барысы:
1.Тренинг «Мағыналы күлкі»
(Қазір көтеріңкі көңіл мен күліп жүрген адамдарды сиректеу кездестіреміз. Ендеше, бір-бірімізге күлкі сыйлап көрейік.)
Шарты: Бір-бірімізге қарама-қарсы тұрып жақсы сөздер айтыңыз. Мейіріммен күліңіз. Енді өзіңіздің сезіміңізге көңіл
аударыңыз. Күлген сәтте қандай күйдесіз? Күлкінің әсері бар ма? Егер сізге біреу арнайы жымиса ше? Қиындықты күлкімен
жеңе аласыз ба?
Қорытынды: Мейірімді күлкі, әдемі жымиыспен де кедергілерді жеңуге болады. Неғұрлым адам көңілді жүрсе, айналасына
адамдар мен жақсылық өзі-ақ топталады.
2.Ашық пікірлесу сәті. Гүлнар Дәукенованың орындауында «Қайран уақыт»әні жүріп жатады.
Бүгін біздер өзімізді ерекше көңіл-күйде сезінуге тырысайық.
Уақыт ! Бұл кешегің, бүгінің, ертеңің! Ал сол алтын уақытты бағалай білеміз бе? Біреулер айтады: «Мен уақыт жеткізе
алмаймын, таң атса кеш батады. Екіншілері айтады: «Ішім пысады, уақыт өтпейді». Осы пікірлердің ортасында 3ші бір пікір
бар. Ол адам өз уақытын тиімді пайдаланса, бәріне де үлгеруге болады. Ол үшін не істеу керек? Өз ойларыңызды ортаға
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салсаңыздар! (пікірлер, ұсыныстар)
Бастаушы: 1. Күнделікті жасалатын жұмыс кестесін құрып алу.
2. Кестеден тыс ағымдағы жұмыстарға да уақыт бөлу.
3. Бүгін жасалатын жұмысты ертеңге қалдырмау
Меніңше ең маңызды шарттар осылар сияқты. (бұл пікір төңірегінде ой талқы)
3.Өзіңіздің де өзгенің де уақытын аяла!(жағдаят бойынша пікірлер)
Үй шаруасымен айналысып жатқан Гүлнарға дос қызы Айша телефон шалды. Кешегі туған күн кешінде болған
қызықтырды ине-жіпке тізіп айтам дегенде, 1 сағаттың қалай өткенін білмей қалды.
Пікірталас. Гүлнар аздап болса да шаршағаны басылып, көңілі жадырап қалды. Пікір
Гүлнар жоспарлаған жұмыстарының көбі орындалмай, уақыты текке кетіп, іштей қатты ренжіді. Қорғау сәті
Қорытынды:
4.Әйелдерге әдемілік жарасады...
(әр тараудан, шартараптан хабарлар)
Косметика әлемі-бұл сіз үшін.
Слайд 1. Бет күтімі
Шаш күтімі
Көзді әрлеу
Қол күтімі туралы
Слайд 2. Жыл мезгіліне сай киім
Үлгілері туралы
Кеңестер
5.Артық болмас білгенің!
(бұл бөлімде ас үй құпияларына кезек беріледі)
Бірінші пікір: Мен жартылай фабрикат тамақтарды пайдалануды жақсы көремін. Сіз ше?
6.Спорт - сұлулық және денсаулық кепілі
(Бұл бөлімде бос уақытта жанұя мүшелерімен бірлесіп спорттық ойындар ойнау туралы пікірлер, ұсыныстар айтылады)
Қатысушылыр 2 топқа бөлініп спорттық ойындардан бәсекеге түседі.
1. Секіргішпен секіру (2 аяқтап, 1 аяқтап)
2. Сақинаны белге орап бірнеше рет айналдыру.
3. 1 минут ішінде сіріңкелерді тізені бүкпей жинап алу.
4. Қарапайым жаттығулар
7.«Жақсының жақсылығын айт нұры тассын!» (Бұл бөлімде өзіңнің жақсы білетін адамың немесе ұлы адамдар туралы
қағаз бетіне 7-8 сөйлемнен тұратын әңгіме жазу)
Мақсаты: Тек жақсы көңіл-күй, көңілді нәрселер ойлау, көңіл жадырату.
8.Қорытынды бөлім. «Өз күшіңді сезінудің өзі күш береді»,-деген екен. Вовенарг
Біз не нәрсемен шұғылдансақ та әрдайым өз күшімізге, өз білімімізге сенеміз. Сондықтан өзің туралы әрдайым жақсы
пікірде болу, өзіңді басқалардан еш кемітпей, өзіңде жоқ жақсы қасиеттерді қалаптастыруға дағдылану-бұл әркімнің
парызы.
Бүгін біз күнделікті өмірдегі кездесетін күйбең тіршілік мәселелерінен аздап болса да жеңілдегендей болдық. Бос
уақытымызды қалай қызықты етіп өткізу туралы ақылдастық, дұрыс шешімге келдік.
Адам өмірі жылдардан, ал жылдар айлардан айлар , апталардан, апта күндерден, күндер тәуліктерден, тәулік сағаттардан,
сағаттар минуттардан, минуттар секундтардан тұрады десек, өміріміздің өлшемі алтын уақытымызды тиімді де қызықты
пайдалану өз қолымызда екенін ұмытпайық!
*****
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ
Ержанова Сауле. СШ.№187 имени М. Шокая г. Кызылорда
Едва ли на самая драматическая утрата нашей школы в том, что из нее исчез учитель словесности. Есть преподавители
литературы, русского языка, истории, биологии, математики, географии... но словесник ныне – явление редчайшее. И не
потому ли так заметно стало распространяться в школе духовное оскудение, что словесность, как некое единство, всегда
бывшее « мерилом того духовного развития, которого в данную эпоху достиг народ на пути общечеловеческого
совершенствования», словесность, как открытие в слове и через слово существенного и необходимого «для нравственного
бытия и отдельного человека и целого норода» - распалась на два практически плохо соединенные друг с другом предмета.
С тех пор как изучение языка свелось по преимуществу к овладению орфографией и пунктуацией, а развитие живой
речи, основанное на чувстве слова и ощущении его красоты, мелодичности, на восприимчивости чувственных ассоциаций,
различных смысловых оттенков, исторических значений и символики, - стало направляться лиш к малозначащим
стилистическим упражнениям; с тех пор как литературу начали по преимуществу «проходить», основываясь на пересказе
сюжета, на вульгаризаторском толковании социальных и нравственных конфликтов произведения, не пытая сокровенного
смысла у слов, найденных ником, не стремясь ощутит и понять ссимфонического целого, составленного ими,- русский язык
терял у подростков возникающую в детстве привлекательность и все более росло непонимание искусства, усиливается
эстическая глухота среди учителей и школьников, гаснет живой интерес к литературе. Она все аще начинает восприниматься
ими как что-то прикладное, служащее лищь дидактическим примром или складом подсобной информации.
Языковую глухоту школьников усугубляет общая обстановка в стране. Читая нынешнюю массовую беллетристику,
наблюдаешь, что литературный язык бледнеет, приобретает под пером писателей кокетливую невнятность или
искусственную претенциозность – несомненые признаки оскудения духовного начала. В злокачестве многословия наши
современники разучились понимать, что слышат, нередко не ведают того что говорят сами, не чувствуют ответственности а
сказанное. И нет врачей этой болезни, кроме подвижников духовной культуры. Среди них одно из первых мест призван
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занять учитель словесности. Его незаменимый труд должен вернуть детям утраченную способность подлинной истинно –
прирадной речи возвратить каждому произносимому и слышимому слову его истинный смысл, значение и вес.
Только вслед за тем с помощью речи, вновь обретенной, можно будет успешно и полноценно постигать произведения
классиков художественной литературы. Эту задачу также не решить без учителя – словесника. А ему, если он не хочет быть
ремесленником, необходимо пидется основательно, «собственной наглядкой» уразуметь коренныезаконы языка, строй
живой речи, потребуется изучать историю, бытьи художество народа – языкотворца, сокревенные черты его мышления.
Нужны немалье усилия, нужен талант, чтобы не быть рабом языка, но всегда оставаться его благоговейным хозяином,
свободно открывать несметные его богатства, усваивать душою его самобытную народность, обладать чутьем языка,
требующим моциональной культуры и свободы мышления.
Учитель словесности – это прежде всего проповедник истинного слова и слова истины. Отсюда проистекает
проистекает профессиональная необходимость в его высокой образованности, несомненой честности и способности
мастерски владеть речью, чтобы иметь возможность передать мысль и чувство в их глубинно – звонкой чистоте.
В отрыве от задач педагогического образования преподаются история языка, этимология. Все эти предметы,поданные
верно, так необходимы учителю словесности! А для того, чтобы воспитать этот навык, нужно для начала осазнавать, что его
нельзя приобреси без серьезных знаний , напряжения ума и развития внутреннего зрения, отзывчивости, наконец, без
любви к человеку, ибо истинное искусство всегда гуманнистично, всегда высоконравственно. Не потому ли так обаятельны
известные нам учителя – словесники, люди большой души, великого притяженя, высокого профессионализма?
Лишь одухотворенные чувством любви к русский языку могут найти достойный путь к сокровищам литературы. Но
нелегок этот путь! И самым надежным проводником школьника на этом пути должен быть учитель словесности.
Его задача научить читать художественное произведение, помочь вслушаться в ритм и музыку слов и фраз, интонацию
и скрытый подтекст диолога, наслаждаться вдумчивым медленным чтением, соразмышлять и сопиреживать героям, вникать
в смысл поэтической детали, зримо воображать художественный мир произведения. Он должен научить читать так, чтобы
слова писателя получали в сознании школьника верный исторический смысл и полноту эмоционального содержания. И как
важно понять, что все это возможно тогда, когда учитель – словесник сумеет пробудить и развивать через слово несловесные
виды художественного восприятия и мышления.
Тут встает еще одна труднейшая профессиональная задача, которую, как правило, не может преодолеть заурядный
преоподаватель литературы: создать эмоцияльно – творческую атмосферу для восприятия художественного образа, сделать
так, чтобы ученик чутко воспринимая слово писателя, был способен сам войти в мир художественного произведения,
увлечься им. Это требует от словесника очень многих качеств, выходящих за пределы чисто филологических знаний: и
педагогического мастерства, и культуры чуств, и артисческой способности заново переживать читаемое.
Речь идет, разумеется, не о той пустопорожней легкости, в которой нет места творческому напряжению читательского
чувства и ума, внутреннего зрения и слуха, но лищь об отсусвии насилия над учеником, об умении найти для каждого из
входиящих в художественный мир писателя,- особенный, соответствующий натуре путь постижения содержания. Только
всей системой словесно – художественного воздействия воспитываются зачатки эстетического отношения к миру и через
преодоление импульсивных ощущений и неорганизованности мысли – формируется подлинно человеческая гамма чувств.
Роль учителя – словесника здесь незаменима.
Не будем забывать об истории. Настоящий учитель словесности в сущности всегда и всенепременно историк. Чтобы
раскрыть содержание художественного произведения, мысль глубоко думающего читателя пытливо обращается к
меняющимся историческим значениям слов. Нужно помнить, что иные слова мы понимаем совсем не так, как понимал их
автор, и по – иному представляем себе то, что ими передается.
Но всякий грамотный филолог знает: определенность общей семантики слова, даже с учетом его значения в тексте, это лищь предпосылки для постижения того значения, которое обретает оно в целном художественном произведении,
воплощаясь в художественном мире, созданом автором. И, пожалуй самая трудная задача, стоящая перед учителем
словесности, - научить понимать, что художественнный смыслпроизведения «растворен» во всем его обьеме. А значит
смысл любого слова, любого словесного образа может быть прояснен только тогда, когда оно, это слово, подключено к
энергитической силе художественного произведения. И если посредственен учитель литературного произведения, то
учитель словесности – сумеет преподать литературное произведение в художественной полноте. Тогда, если мы имеем дело
с подлинно художественном произведением, обнаужится, что «в каждом слове бездна пространства, каждое слово
необьятно, как поэт»
Такое постижение литературы – есть подлинное просветление ума, воспитание души, воспитание личности и движение к
высотам человеческого духа, в начале которого было , есть и будет человеческое слово. Нет лучших помощников этому
благадарному и наиважнейшему делу, чем учителя словесности. Будем же всемерно способствовать тому, чтобы они
появились в нашей школе, и русский язык как предмет преподавания, вновь заняла достойное место в воспитании граждан
нашей страны, людей грядущих поколений.
*****
БІЛІМНІҢ БАСТАУЫ - КІТАП
Атырау облысы Атырау қаласы №24 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі Маева Гульжан
Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы. Ал білім сипаты алуан түрлі десек,солардың бірі
кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл – ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. «Кітап дегеніміз –
алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, ой ойлаудан да тиылар едік» - деген еді
Ғабит Мүсірепов. Бүгінгі таңда барлық адамзаттың алдында тұрған басты мақсаттарының бірі – білімді ұрпақ тәрбиелеу.
Олай болса, біздің барлық іс - әрекетіміз осы бағытта болу керек. Ал ұрпақ білімді қайдан алады? Әрине кітаптан.
Ел Президентінің «XXI ғасырда білімсіз өмір сүру мүмкін емес, халықты салауатты да сауатты өмірге бағыттауымыз
керек» - деген сөздерін тірек ете отырып, жас ұрпаққа түрлі бағыттағы әдебиеттерді насихаттап, жасөспірімдердің Отанға
деген сүйіспеншілігін арттыру, олардың бойындағы ана тіліне бағытталған сүйіспеншілігін кітап оқу арқылы нығайту,
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әлемдік білім кеңістігіндегі озық технологияларды енгізу.
Атам қазақ «Білімнің бастауы – кітап» десе, Қазақтың бас ақыны данышпан Абай атамыз «Артық ғылым кітапта,
ерінбей оқып білуге» дейді. Ұлы Шекспир «Кітап маған тақтан да қымбат» деп кітаптың құдіретті екенін атап
көрсетеді. Кітап адамды ізгілікке, ізеттілікке, адам болуға, арды аттап, жат қылыққа бармауға тәрбиелейді.
Кітап - барлық білім мен ғылымның қайнар көзі, сарқылмас бұлағы. Кітап сегіз қырлы, терең сырлы тәрбиеші,
ұлы үйретуші. Яғни, кітап ұстазға да ұстаз бола аларлық қасиет иесі . «Кітап – білім бұлағы, білім - өмір шырағы»
деген дана сөз тегіннен – тегін айтылмаған. Бұгінгі көңілі ояу, көзі ашық сауатты оқырман кітаптан өзіне қажетті
рухани нәр алады. Әрбір оқырман кез – келген шығарманың кейіпкерлерінің жақсы ісіне сүйеніп, оған еліктеп, өзіне үлгі
етіп, жаманнан жирене жүреді. Ең қасиетті сөздердің бірі - кітап сөзі. Кітап - білім нәрімен сусындатар сарқылмас қазына,
рухани байлықтың қайнар көзі, рух дәрумені. Білім бұлағы саналатын кітаптың қастерлі қасиетін таныған шығыстың жарық
жұлдызы Әлішер Науаи «Кітап - ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына» деген бағалы сөздерін айтып кеткен екен.
Сондай – ақ «Кітап - заманалар толқынында тербетіліп, көкірегіндегі қымбат қазынасын ұрпақтан – ұрпаққа жеткізіп
келе жатқан ой – кемесі», - деп ағылшын философы Френсис Бекон айтқандай, кітап дәуір шындығын, халық тағдыры
менарман – мұратын, дүниетанымын, ел тынысын, ұлттық әлеуметтік тіршілігін, ұлттық сезімін танытып, ұлттық негізде
тәрбие берер құнды құрал.
Осындай әрбір ұрпақ тәрбиесінде алатын орны ерекше кітаптың оқуға баланың құштарлығын арттыру жолдарына нақты
мысалдармен, ұтымды пікірлермен ақын М.Әлімбаев «Ғұмыр бойғы құштарлық» мақаласында тоқталған. Онда «кішінің
құштарлығын кітапқа аудару – ересектердің ісі» деген пікірін ұстазының өздеріне елеусіз ғана айтқан әңгімесінің әсеріне
тоқтала ғана отырып дәлелдеген. Ұстазының осы бір қағидасын өзі де ұстанып, нәрлі тәлімі бар кітапты төңірегінділерге
таныстырып, оқып шығуға мәслихат бере жүретінін айтқан. Білімге, адамгершілікке баулуда кітаптың көтерер жүгі зор
деп бағалаған, автор. Баланы кітапқа қызықтырудың бір жолы – шығарманы жатқа, мәнерлеп оқу екенін нақты
мысалдармен түсіндіре білген. Ол нағашы ұстазы Ғ.Сұлтанов орыс әдебиеті сабағында Евгений Онегинді жан
дүниесімен тебірене жарты сағаттай жатқа айтып, керемет әсер қалдырғанын мақаласында мысал етеді. Осыдан кейін
бәрі де романды тауып оқып, оқытушыларына еліктеп, «Евгений Онегинді» кезек – кезегімен жатқа айтатын болған.
Баланы кітапқа қызықтырудың тағы бір жолы – ата – аналардың өздерінің кітапшыл болып, біліктілікпен, биік талғаммен
оқып, от басы, ошақ қасында әңгіме – дүкен құрып, ондағы оқиғаны тілге тиек ете білу.
«Е, кітап оқыса болды да» деп қанағат тұтып, нені оқып жүргенін, жалпы көркем әдеби, ғылыми немесе фантастикалық
туындыларға құштарлығын біздің бірталай ата – аналар қадағалай бермейді. «Дүние – малға құмар біреулері ондай қажетті
рухани азықты сатып әперуден пұлын аяп, өзі ұрпағын ұлы үлестен құр қалдыратынын да жасырмай айтуымыз қажет», дейді абыз ақын М.Әлімбаев.
Алайда қазіргі күнде ақпараттандыру процесі қарқынды дамып, электронды жүйеге көштік дегенімізбен, тіпті соны
мақтаныш тұтқанымызбен, ақыл - ойдың негізі кітап болып қала бермек. Кітап дегеніміз – адам психологиясына әсер ететін
үлкен күш. Әр адамның дербес ойлануына, өзімен - өзі қалып сырласуына, сыртқы дүниемен көркем қарым - қатынас
жасауына мүмкіндік беретін бірден - бір құрал – кітап. Кітап рухани, мәдени өмір қайнары, білім көзі.
*****
МОНШАҚТАРДАН ӘР ТҮРЛІ БҰЙЫМ ТОҚУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТЕРІН ДАМЫТУ
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы «Осакаровка кентінің
№1 орта мектебі» КММ Технология пәнінің мұғалімі Тусупхан Манар
Оқушылардың моншақпен жұмыс істеудегі шеберлігін арттырып,білімін жүйелеу.Моншақпен тоқудағы шеберлік деңгейін
арттыру арқылы әсемдікпен сұлулықты бағалай білуге үйрету. Қолөнер– халық өмірімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте
қайнасып келе жатқан қолөнер. Ата бабамыз айтқандай «Өнер көзі – халықта», «Халықсыз өнер - өнерсіз халық жоқ», оны
жаңғыртып іске асыру біздің перзенттік парызымыз.
Қазақ халқы талғампаз халық. Ұрпағына қалдырған бай мұрасы – тұнған ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан өнеге. Сондықтан әр
түрлі қолөнер бұйымдарының әсемдігі, өрнегі, тұрмысқа сән берумен адамдарға рухани ләззат әкелген. Өресі биік, өрісі кең
өнер атауларының қай саласында болсын, жер жүзіндегі басқа да халықтар сияқты қазақ халқы да өзінің көне замандардан
бері келе жатқан тамаша тарихымен және бір ғана өзіне тән қайталанбас ерекшелігімен көзге түседі.
Қазақ ұлтты – кең байтақ республикамыздың жеріндегі ертеден қалыптасқан көне мәдениеттің тікелей мұрагері және сол
дәстүрді дамытушы, жаңғыртып байытушы. Оның ішінде ұрпаққа деген өсиетін таңғажайып қолөнер туындыларымен
жеткізе білген бабаларымыздан мирас болып келе жатқан халықтық сәндік-қолданбалы қолөнерінің бірі - әр түрлі
бұйымдарды моншақпен өрнектеп безендіру, әр түрлі бұйымдар тоқып шығару өнерінің орны ерекше зор. Өйткені моншақ
қайта сәнге айналуда.
Қазіргі заманға сай моншақтар да әр түрлі көлемде, түрлі-түсті реңдерімен адамзатты таңғалдырады. Раушан, лала
гүлдер, әр түрлі жануарлар, қуыршақтар, мойынға тағатын әшекейлер, тышқан, қояндар, кәмпитсалғыштар, гүл салатын
құтылар, нан салғыштар, әшекейленген той көйлектері, сәукеле, камзол өзінің әдемілігімен көз тартады. Осы тақырып
бойынша іздену-зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде өте көп деректер, орындалу әдістер әр түрлі жұмыстарымен танысып,
жалпы халықтық қолданбалы өнерін, әсіресе моншақ жұмыстарын терең меңгеріп, іздену-зерттеу жұмыстарын жүргізіп,
оның ішінде ең тиімді әдісін меңгеріп, оны оқушыларға үйретіп, жақсы әдемі өнер туындыларын жасап шығаруды алдыма
басты мақсат етіп қойдым. Өйткені моншақтан жасалған бұйымдар өте әдемі, эстетикалық талғамы жағынан жоғары,
сезімталдықпен жасалған тамаша туындылар болып табылады. Сол себептен де оқушылар арасында моншақпен жұмыс
олардың қызығушылығын арттырып, оларға эстетикалық тәрбие берудің бір амалы.
Моншақ бұйымдарының жасалу жолдарын үйрену арқылы өзін әдемі етіп, өз қолдарынан шыққан тамаша
туындыларының әдемілігін көріп, оны өз қолымен жасай білуге және осы арқылы өмірді жақсы жаққа қарай қайта құрып, өз
еңбегімізге деген сүйіспеншілігін арттыру – маңызды бағыттың бірі. Себебі, ол өзінің әсемділігімен, нәзіктігімен көз тартып
отырады. Бұл оқушылардың сезімдері мен шығармашылық қабілетін үнемі дамытып, әсемдікке ризашылық мүмкіндіктерін
ұлғайтып, оны өздері жасай білуді үйренуге ұмтылғанын көрсетеді. Осы әдіспен неше түрлі бұйымдарды тоқуға болады.
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Осы әдіс-тәсіл технология пәні мұғалімдерге көмек берер деп үміттенемін. Өз мектебімде оқушыларымның шығармашылық
шеберліктерін дамытып, бұдан да күрделі бұйымдарды тоқып үйретемін
Сіздерге ірі моншақтан әр түрлі бұйымдар тоқу әдісін ұсынып отырмын.
Төртбұрышты кәмпитсалғыш тоқу әдісі
Төртбұрышты кәпмитсалғышты тоқу үшін 200 гр қырлы төртбұрышты моншақ, №
8 лесқа қажет.
Моншақтың әр түрлі түсін де қолданса болады.
Мына суретте 3 түрлі моншақты санап отырып, өрнек салып тоқыған.
Орындалу реттілігі
1-1,5 метр № 8 лесканы қиып алып 4 моншақ
өткіземіз. 4-ші моншақта жұмысшы лесканы
кері қайта өткізу қажет (1-суретте қызыл
сызықпен көрсетілген). Сосын лесканың
екінші көмекші үшын (көк сызықты) пайда
болған ілмектен өткізіп
бекітеміз.
Бекіткенен соң жұмысшы қызыл сызықпен
белгіленген лескаға тағыда 3 моншақ өткізіп, көк сызыкпен белгілеген лескамен
айналдырып бекітеміз
1-сурет 2-суретте көрсетілгендей қызыл сызыкпен
белгіленген лескаға тағы 3 моншақ өткізіп көк сызыкпен белгіленген лескаға айналдырып
бекітеміз. Енді қызыл лескаға 2 моншақ өткізіп, көк лесканы айналдырып бекітеміз.
Осы
ретімен айналдырып қажетті мөлшерге дейін тоқимыз. Төменде көрсетілген суреттегідей түрі 2сурет дайындалады
Ал жаны түбін орындағандай болады, оның биіктігін қалағаны бойынша тоқып шығаруға
болады. Төменде көрсетілген үлгі бойынша санап отырып әр түрлі етіп орындауға да болады.
Ең бастысы көңіл қойып, алдына мақсат қоя білу қажет.
*****
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДАҒЫ ОЙЫНДЫ БАСҚАРУ МІНДЕТТЕРІ
Атырау облысы, Исатай ауданы, Исатай селосы,
«Балбөбек» балабақшасының әдіскері Мұқанова Гүлсім Бақытқызы
Еліміздің ертеңгі болашағы – бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақ. Сол жас тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы
баспалдағы- балабақша. Кез-келген бүлдіршін үшін балабақша тәрбиесі ата-анасынан берілген тәлім-тәрбиені жалғастыра
отырып, жандандыратыны сөзсіз.Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасында «
Мектепке дейінгі тәрбие- үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы.Ол баланың жеке жас ерекшелігін ескере отырып
дамытатын орталық» деп атап көрсеткендей мектеп жасына дейінгі балаларды оқыта отырып, тәрбиелеу балабақша
тәрбиешілеріне үлкен жауапкершілікті жүктейтіні сөзсіз. «Тәрбиеші әдісті көп білуге тырысу керек, оларды өзіне сүйеніш,
қолғабыс нәрсе есебінде қолдану керек.
Мектепке дейінгі жаста балалар қоршаған орта жайлы көптеген мағлұмат алады.Олардың ой-өрісі кеңейе Әр түрлі
ойындар, серуенге экскурсияға шығару мектеп жасына дейінгі балалар үшін өзінше сабақ болады. Бұл жұмыстар балалар
бақшасында белгілі бағдарлама бойынша жүргізіледі және балаларды әрі қарай мектепке оқуңа дайындайды. Бала өзінің
айналасындағы заттармен, олардың маңызымен және өмірде не үшін қолданылатынымен танысады. Мектепке дейінгі
балалық шақта адамның жеке тұлғалық қасиеттерінің негізі қалыптасады.Осы кезеңде ойын жетекші іс-әрекет ретінде
қалыптасқан жағдайда ғана олардың дамуына кең мүмкіндік береді. А.Н.Леонтьев бұл жайында мынадай пікір білдіреді:
“Ойын баланың жетекші іс-әрекеті болу үшін, ойынды басқаруды үйрену керек,ол үшін ойынның даму заңдылықтарына
бағыну қажет, олай болмаған жағдайда оны басқару емес, ойынды бұзуына әкеліп соғады.”
Қазіргі кездегі мектепке дейінгі педогогикада ойынды басқаруда әр түрлі теориялық тәсілдер қалыптасуда. Осыған
орай, іс-тәжірибеде бірқатар әдістер қолданылады: олардың біразы жекелеген авторлардың ұсыныстарынан алынады.
Мектепке дейінгі педогогикада бала ойынын басқарудың әр түрлі жолдары бар.Ойынды кешенді басқаруға оның
қалыптасу процесіндегі бір-бірімен жалпы мазмұны бойынша байланысқан төрт құрамы жатады. Оларды төмендегідей
сызба арқылы көрсетуге болады:
Ойынды кешенді басқарудың мазмұны ойын дамуының әр түрлі кезеңдерінің балалардың ойындық тәжірибесін байыту
ерекшелігіне арналған .Балалар қандай ойындық тәжірибе алу керек деген сұраққа жауапты балалардың ойындық
тәжірибесін дамытудың негізгі бағыттарынан табуға болады.
Балалардың ойындық тәжірибесін қалай дамытуға болады?
Міндетті түрде қойылатын талап- баланың ойынға белсенді қатысуы. Ересек адам ойнап , балалар тек қарап отыратын
ойындар тиімді бола алмайды. Тәрбиеші ойын барысында баланың орнына ештеңе орындамауы керек, ол тек көмек бере
алады! Үйрету ойын түрінде , білінбей өтуі қажет.
Ойын процесінде тәрбиешінің балаларды белсендіретін қарым –қатынасын ұйымдастыруына қойылатын негізгі
талаптар:
1. Тәрбиеші балалармен ойын ынтымақтастығына енеді, олармен диалог құрастырады.Педогог ойын барысында балаларға
өзін көрсетуге еркіндік беру қажет.
2.Қарым-қатынас мақсатты , дәлелденген болу үшін тәрбиеші оны алдын-ала ойластыруы қажет,яғни қарым-қатынасты
ұйымдастыру алдын ала жоспарланады.
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3.Белсендіретін қарым-қатынасқа уақытында, балалар білмей қиналып тұрғанда немесе бұрынғы ойын дағдыларын
қолданатын кезде кірісу қажет.Бұл тәрбиешінің ойнаушылардың қасында болып , бәрін байқап тұруын қажет етеді.
4.Ойын кезінде балалардың ойларын бұзбау үшін және ойынның сюжеттік және психологиялық мазмұнын байыту
мақсатында ойнаушыларға дұрыс бағыт беру үшін тәрбиеші ойынға сыпайы, әдепті кірісуі қажет.
Ойын міндеттері- ойында көрініс табатын өмірден алынған кішігірім оқиға. Осы жаста ойын міндеттері мазмұны
бойынша қарапайым болып келеді –қуыршаққа тамақ беру , оны ұйықтату, т.б. Ойын міндеттерінің мазмұны қоршаған
ортадан алынады.Ойындарды балалар әр түрлі ойын міндеттерін қояды, бұл қоршаған орта туралы алған әсерлеріне тікелей
байланысты: олар неғұрлым бай болса , ойын міндеттері соғұрлым көп болады. Бүлдіршіндермен үйрету ойындарды
өткізу барысында тәрбиеші төмендегідей талаптарды орындауы қажет:
-балаларды ойын жағдайына міндетті түрде енгізу;
-балалар өздері әлі шеше алмайтын, ересек адамның көмегін қажет ететін жағдайлар ұсыну;
- балаларды белсенді түрде ойынға қатыстыру.Ойындарды үйрету кезінде алған білімдері мен тәжірибесін балалар өз
бетінше ойнайтын ойындарда пайдаланады.
Айналамен таныстырудың ең тиімді түрі- бақылау болып саналады, себебі
бүлдіршіндердің қабылдауы тура, ойлау қабілеті нақты болып келеді. Қоршаған ортамен таныстыру процесінде балалардың
пассивті бақылаушы болмауы өте
Сюжеттік-көрсету ойынында балалардың өз бетімен жұмыс істеуді дамыту керек.Шынайы өмірде біз балалардан «Өзім
істеймін!» дегенді жиі естиміз, ойында да олардың өз бетінше ойнауға құқы бар. Балалардың өз бетімен жұмыс істеуін
дамыту мақсатында ойында тәрбиеші басқарудың келесі міндеттерін атқарады:
-әр баланың түрлі ойын міндеттерін қоюдағы өз бетінше жұмыс істеуін дамыту,
-балаларды қойылған ойын міндеттерін шешу үшін әр түрлі заттық тәсілдерді өз бетінше таңдауға
ынталандыру.Балалардың өз бетінше жұмыс істеуін ойын барасында қалай дамытуға болады?
Мұндай күрделі жұмысты ұйымдастыруда нақты бірізділік болу керек.Бала жаңа бір нәрсе үйреніп жатқанда , оған ересек
адаммен ынтымақтастық қажет.Бұл кезде тәрбиеші ойын міндетін қоюға көмектеседі, оны қандай тәсілмен шешуге
болатынын көрсетеді.Мұндай жағдайда ересек адам ынтасын білдіреді, ал баланың әлі өз бетінше жұмыс істеуі білінбейді,
себебі оның ойын дағдылары толық қалыптаспаған.Бала ойын міндеттерін қоюды үйренгенде, оған өз бетінше жұмыс
істеуге барынша мүмкіндік беру керек.
Ойынды басқару бағыттары:
1.Ойын мазмұнын байыту ,ойын міндеттерін шешудегі заттық тәсілдерді қалыптастыру,өз бетінше жұмыс істеуін
дамыту,ойында өзара әрекетке ынталандыру
Ойынды басқару міндеттері:
1.Күнделікті өмірдегі оқиғаларды ойында қолдануға ынталандыру және заттардың қасиеттерін меңгерту.
2.Балаларға әр түрлі ойын міндеттерін қоюды үйрету (жекеленген және байланысқан, репродуктивті және қарапайым
инициативті)
3.Ойын әрекеттерін әр түрлі « орынбасар» заттармен уақытында қалыптастыру
4.Ойын әрекеттерін әр түрлі мазмұнды ойыншықтармен байыту
5.Кейбір ойын әрекеттерін сөзбен ауыстыруы тиімді екенін түсіндіру
6.Ойын міндеттерін қоюда балалардың өз беттілігін дамыту.
7.Құрбыларының ойындарына қызығушылығын көтермелеу
11.Бір-біріне кедергі жасамай ойнауға үйрету.
Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік болып табылады.Балаларды ойынның мазмұнымен таныстыру
ойынды өткізу болып табылады.Ойынды талдау, бұл ойынның өз мақсатына жетуі, балалардыңбелсенділігі және олардың ісәрекеті болып табылады.Сонымен балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма-жаттығуларды қолдану
үлкен нәтиже береді.Ойын арқылы балалардың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді, таным белсенділіктері
қалыптаса түсіп, ақыл-ойы өсіп жетіледі әрі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіреді.
*****
СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ:
«ӨЗ ОЙЫНЫМЫЗ» ПӘНІ: ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП
Құрастырған: Нұрмағамбетова Камила Абдіғазықызы –
Ақтөбе техникалық колледжінің қаржылық есеп пәні оқытушысы
Пән: Қаржылық есеп Тақырып: «Өз ойынымыз (Своя игра)»
Cабақтың типі: аралас Оқыту әдісі: интеллектуалды ойын
Сабақтың мақсаты: білімділік: пәнге қызығушылығын арттыру, қаржылық есеп туралы түсініктері мен білімдерін кеңейту,
оқушылардың ұшқыр ой, белсенді біліктілігін арттыру;
тәрбиелік: ұжыммен жұмыс жасауға, сыйластық пен адамгершілікке және жауапкершілік пен міндетін сезінуге бағыт беру.
дамытушылық: логикалық, шығармашылық, ой-өрісін, икемділігін және кәсіптік ойлау қабілетін дамыту;
Пән аралық байланыс: Бухгалтерлік есеп негіздері, Салық жане салық салу, Экономика негіздері, Информатикалық
технология, Қазақ тілі және әдебиеті, орыс тілі, шет (ағылшын) тілі, т.б.
Квалификациялық талаптар бойынша: білу керек: негізгі құралдар, қорлар, дебиторлық берешек, міндеттемелер, табыс және
шығыстар есебін;
орындай білу керек: кәсіпорынның шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп шоттарында бейнеленуін;
Сабақтың оқу жабдықтары:ҚР «БЕ пен қаржылық есептілік туралы» заңы № 234-ІІІ 28.02.2007 ж.;
ҚР Қаржы министрінің 23.05.2007 ж. №185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары;
интерактивті тақта; үлестірмелі материалдар; сызбалар, кестелер; электрондық нұсқадағы слайдтар;
электрондық нұсқадағы кезең тапсырмалары, тест сұрақтары, т.с.с.
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Көрнекілік құралдар: экономикалық ойшыл ғалымдардың сөздері жазылған плакаттар, т.б.
САБАҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
ІІ. Сабақты ұйымдастыру:
оқушылармен сәлемдесу
оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру
ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
1-тур (кезең): Алдын-ала екі топқа бөлінген оқушылар топ басшысын тағайындайды. Үй тапсырмасы бойынша алдын-ала
екі команда өздерінің топ басшысын тағайындайды.
Үй тапсырмасы бойынша өздерін таныстыру үшін команда капитандарына сөз беріледі.
Рахмет! Командалар құрамымен таныстық.
Кезекті әділ қазыларға береміз.
«Теңге» командасына берілген ұпай саны
_______
«Бухгалтер» командасына берілген ұпай саны _______
Сонымен сайысымыздың ІI турын бастаймыз.
ІI турымыздың шарты: Екі команданың капитандарына жеке тапсырма беріледі.
Бұл тапсырма тест сұрақтарынан тұрады және жауап беруге 10 минут уақыт белгіленген. Әрбір дұрыс жауап үшін 10 ұпай
беріледі.
Кезекті әділ қазыларға береміз.
«Теңге» командасына берілген ұпай саны
_______
«Бухгалтер» командасына берілген ұпай саны _______
Міне, белестен өтіп, асуға жеттік! Ендігі кезекті IIІ турға берсек.
ІII-турдың шарты: Бұл турда командалардың ұяшық таңдауы арқылы орындалады.
Бұл тапсырма қаржылық есеп пәні бойынша 5 тармақтан тұрады.
Бір тармақта 5 ұяшық. Осы әр ұяшықта 1 сұрақтан, барлығы 25 сұрақ.
Әр топ 12 сұраққа жауап береді.
Әр сұрақтың жауабын ойлануға 1 минуттан уақыт беріледі.
Әрбір ұяшықтағы сұрақтың дұрыс жауабына сол ұяшықтың белгілеріне сәйкес ұпай саны беріледі.
3-тур бойынша нәтижесін білу үшін қазылар алқасына сөз берейік.
IV турдың да кезегі жетті. Бұл тур «Тіл-өнер» деп аталады, білім алушылардың тілге деген жетістіктері тексеріледі. «Екінші
тілді білу - екінші өмір сүру» деп айтылғандай, тіл білген адам үлкен жетістіктерге жетеді. Бұл тапсырманың ерекшелігі топ
оқушылары «Poyer Pont» бағдарламасымен қаржылық есеп пәнінен құрастырылған сұрақтардың жауабы үшін 100, 200, 300,
400, 500 ұпай мөлшерін өздері таңдайды.
Топ оқушылары сұрақтарға дұрыс жауаптарын таңдау, қажетті сөзді табу арқылы және слайдтарда көрсетілген суреткескіндер бойынша шоттарын анықтайды және сол сөздердің орыс және ағылшын тіліндегі баламаларын атайды.
Әр командаға кезекпен 5 сұраққа жауап береді және әрбір сұраққа ойлану уақыты 1 минут. Егер берілген сұраққа жауап
бере алмаған жағдайда, келесі команда сол сұраққа жауап беруге мүмкіндік алады.
Бұл команда да сұраққа жауап бере алмаса, ұпай санын тіккен алдыңғы командаға қалауынша жеңілдік, яғни 3 мүмкіндік
беріледі. Берілген әрбір жеңілдік үшін 100 ұпайдан шегеріледі. Ал мүлде жауап берілмеген жағдайда ұпай саны жойылады,
яғни қосылмайды.
IV турымыздың нәтижесін жариялауға қазылар алқасына сөз берейік.
Қорытынды ұпай санын жариялайтын кез жетті. Құрметті әділ қазылар алқасы, сөз кезегі сіздерде.
«Теңге» командасы _____ ұпай. «Бухгалтер» командасы ______ ұпай.
Ендігі кезекте V- турымызды бастаймыз. Ал қане, кім жылдам? Екі топтан 2 қатысушы ортаға шақырылып, оларға
конверт ұсынылады. Бұл турдың шарты: бухгалтерлік термин сөздерді анықтау.
5 минут ішінде бір топ «А» әрпінен; екінші топ «Б» әрпінен басталатын, бухгалтерлік термин сөздерді анықтап, жинақтау
қажет. Анықталған әрбір термин бойынша 10 ұпайдан беріледі.
V тур нәтижесін жариялау үшін кезек қазылар алқасына беріледі .
Әділ қазылар алқасы қорытынды ұпай санын дайындағанша, екі топ өздерінің сұраныстары бойынша бір-біріне ризашылық,
ілтипат білдіру үшін музыкалық өнерлерін көрсетеді.
ҚОРЫТЫНДЫ ҰПАЙ санын жариялайтын кез жетті. Құрметті әділ қазылар алқасы, сөз кезегі сіздерде.
«Теңге» командасы
_______ ұпай.
«Бухгалтер» командасы _______ ұпай.
*****
ТАҚЫРЫБЫ: ҮЙ ҚҰСТАРЫ
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы
№89 «Шамшырақ» бөбекжай- балабақшасы
Нұршабаева Айжан Бекмаханқызы
Білім беру саласы: Таным.Әлеуметтік орта.Қатынас.Шығармашылық.
Білім бөлімі : Тіл дамыту,қоршаған ортамен танысу, жапсыру
Тақырыбы : Үй құстары
Мақсаты: Білімділігі: Балалардың тақырып бойынша білімін қалыптастыру, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, оның
әсемдігін сезінуге, үй құстарының түрлері мен ерекшеліктерін есте сақтауға баулу. Үй құстарының тіршілігі, іс - әрекетімен
таныстыру.
Дамытушылығы: Балаларың ой - өрісін, логикалық шығармашылық қабілетін дамыту. Ойлау белсенділігін,
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қызығушылығын, қиялын дамыту. Сөздік қорын байыта отырып, байланыстыра сөйлеуге үйрету.
Тәрбиелігі: Құстарды қорғауға, қамқорлық жасауға тәрбиелеу.
Блингвалды компонент : құстар-птицы-birds ,тауық-курица- chicken
Әдіс –тәсілі :Түсіндіру, әңгімелесу, көрсету, сұрақ-жауап.
Көрнекіліктер: үй құстарының суреті,тордағы тотықұс,тауық, кубик пішініндегі құстардың суреті, құстар бейнеленген
буклет.
Шаттық шеңбері: Қуанамын мен күнде,
Бұлбұл құстың үніне,
Бейбіт елге мол шуақ,
Төгіп тұрған күніме.
Тәрбиеші: Құс ұясын бұзбайық өлеңін оқып береді.
Ей,балалар,балалар!
Аман болсын аналар!
Құстарда да ана бар,
Құстарда да бала бар,
Кім сүймейді баласын?!
Осылар еске түскенде,
Бір ойланып қаласың!
Балалар үй құстары туралы қандай тақпақ білесіңдер? (Балалар тақпақ айтады) -Жарайсыңдар, балалар!
Тәрбиеші: енді біз бейне экран арқылы «Маймақ қаз» мультфильмін тамашалайық.
Тәрбиеші : сұрақ-жауап арқылы ертегінің мазмұнын,кейіпкерлерін атайды.
Ертегідегі жағымды және жағымсыз кейіпкерлерін іс-әрекетін сомдайды.
Суретпен жұмыс (тақтаға үй құстарының суреттері ілініп,үй құстары жайлы әңгімелету,балапандарын санатып,түстерін
сұрау).
Ғажайып сәт .Әдемі музыка ойнап,топқа тауық келеді.
Тауық: менің жұмыртқаларымды ұрлап кетті.Табуға көмектесесіңдер ме?
Тәрбиеші: тауық біз саған көмектесеміз.
Олай болса тауыққа өз қолымызбен жұмыртқа жасап берейік.
Ол үшін бізге жұмыртқаның суреті,мақта,желім керек.(шығармашылық жұмыс)
Сергіту сәті .Би «Шөжелерім» Дидактикалық ойын «Балапандарын тап.»
Ойынның шарты :бейне экраннан тауық,қаз,үйрек,түйетауық және олардың балапандарының суреттері көрсетіледі.Оларды
сәйкестендіру.
Мақсаты :балалардың есте сақтау қабілеттерін арттыру.
Балаларға сұрақ қою арқылы ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін қорытындылап, мақтап мадақтау.
Балаларға көңіл – күй смайликтері таратылады. Сол смайликтерді тақтаға ілу арқылы бүгінгі ұйымдастырылған оқу ісәрекетінен алған әсерлерін білдіру.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: § 25 КРЕМНИЙ, ПЕРИОДТЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ОРНЫ,
АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ, ҚАСИЕТТЕРІ. §26 КРЕМНИЙДІҢ ОТТЕКТІ ҚОСЫЛЫСТАРЫ.
КРЕМНИЙ ОКСИДІ. СИЛИКАТ ӨНДІРІСІ
Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат поселкесі
Хамза Санбаев атындағы орта мектептің химия
пәнінің мұғалімі Құсайын Ардақ Ұзақбайқызы
Сабақтың мақсаты:
а) білімділігі: Оқушылардың ІV топтың негізгі топтасына кіретін элемент
кремний және кремний диоксидінің физикалық, химиялық қасиеттерімен таныстыру, химиялық элементтер жөнінде білімін
тереңдету.
ә) дамытушылығы: Оқушылардың іскерлігін, ойлау, қабілетін, ой-өрісін, шығармашылық мүмкіндігін арттыру. Химия
пәніне қызығушылығын арттыру.
б) тәрбиелігі: Оқушыларды жеке және топпен жұмыс істеу дағдысына, өзара көмекке, ынтымақтастыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ Сабақтың типі: Жаңа материалды меңгерту
Сабақтың әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, тапсырмалар, есептер шығару, сауалнама жұмысы.
Сабақтың көрнекілігі: Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі, интерактивті тақтадағы слайдтар, буклет,
Сабақтың жүру барысы І Ұйымдастыру бөлімі
І кезең «Ой шақыру» Үй тапсырмасын сұрау ІІ кезең «Ұғыну»Жаңа тақырыпты түсіндіру
ІІІ кезең «Мағынаны тану»Жаңа сабақты бекіту
ІV кезең «Білімді тиянақтау» Есеп шығару
V кезең «Түйсіну» Химиялық диктант
І кезең «Ой шақыру» Менен сұрақ, сіздерден тез жауап?
1.Кім деген ғалым қай жылы көміртектің табиғатын зерттеді? (1780 ж. А.Лавуазвье)
2. Көміртектің периодтық жүйедегі орнына сипаттама беріңіз?
3. Көміртектің тотығу дәрежелері қандай, формуласын айтыңыз?
(-4;0, +2;4,) СН4, С, СО, СО2
4. Көміртектің бірнеше аллотропиялық түр өзгерістері қандай? (алмаз, графит, карбин, фуллерен С60)
5.Көміртек қандай заттармен әрекеттеседі? (жа
йзаттармен, күрделі заттармен)
6. Метанның физикалық қасиеті қандай? (СН4, иіссіз, түссіз газ, шалшық немесе кеніш газы деп аталады) а) Суда
ерімейді, ауадан жеңіл газ
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D(ауа) СН4 = = 0,55
7. Көміртектің қандай оттекті қосылыстары бар? Формуласы қандай? (СО,СО2)
8.СО (иіс газымен) уланғанда қандай белгілер байқалады.
а) бастың қатты айналуы; ә) шектен тыс бозару; б) кейбіреулерде жүрегі айнып, құсады;
в) естен танып қалу, г) газ ұзақ уақыт әсер еткенде адам өліп кетуге де мүмкін.
9.СО2-оксидін қалай алынады?
1) жану реакциясы С +О2→ СО2
2) карбонаттар айырылғанда СаСО3→СО2↑+ СаО
3) зертханада СаСО3 + 2НСI → СО2↑ + СаСI2 +Н2О
4) негіздің тұздар айырылғанда
(СuOH)2CO3 →CO2+2CuO+H2O
5) органикалық заттар жанғанда СН4+2О2→СО2+2Н2О
10.Көміртектің қай оксиді, тұз тұзбейтін оксидке қайсысы, қышқылдық оксидке жатады?(СО-тұз түзбейді, СО2қышқылдық оксидке жатады)
11) Са (НСО3)2 → СаСО3↓ + Н2О+СО2↑
12) Судағы ерітіндісінде Н2СО3-ның сатылап диссоциялану теңдеуін жазыңыз?
2.Тест тапсырмасын орындату.
ІІ. «Ұғыну кезеңі» Жаңа тақырыпты түсіндіру.
+14 Si ) ) ) Si -дің электронда орналасуы
2е- 8е- 4е2
1s
2 s2
2 p6
3 s2
3 p2
Электрондық формуласы
Графикалық формуласы
Si -дің тотығу дәрежелері: - 4, 0, + 2; + 4,
Мыс: + 2 H2 → Si-4H+ 4 (силан)
2Si + О2→ 2Si+2О-2
Si + О2→ Si+4О-22
Алынуы:
Зертханада: SiО2+2Mg→ Si +2MgO
Өндірісте: SiO2+2C →Si+2CO
Химиялық қасиетті:
ә) жай заттармен:
1) Si+О2→SiО2
кремний оксиді
2) Si+2F2→SiF2
кремний фториді
3) Si+С→SiС
карборунд
4) Si+2Mg→Mg2Si магний силициді
ә) күрделі заттармен әрекеттеспейді
Сілтінің ерітіндісімен қыздырғанда әрекеттеседі.
Si +2NaOH +H2O→Na2SiO3+2H2↑натрий силикаты
Қолданылуы:
•Темір, болат өндірісінде қолданылады.
•Жартылай өткізгіштер дайындау үшін пайдаланылады.
•SiС-карборунд-бұрғылар, тегістегіш заттар жасауда, стоматологиялық құралдар өндірісінде, отқа, қышқылға төзімді заттар
алады.
Кремний оксиді – құм SiО2
О = Si = О силикагель
t0
1)
SiО2 + 2 NaOH→Na2SiO3+H2O
t0
2)
SiО2 + Na2 CO3→Na2SiO3+CO2↑
3)
SiО2 + 4 HF→SiF4+2H2O
Кремний қышқылы – H2SiO3 (метакремний қышқылы) Іркілдек (коллоид) күйінде болады.
Алынуы H2SiO3
1)
Na2SiO3 +2 HCI → H2SiO3↓ + 2 NaCI
H2SiO3H++ HSiO3HSiO3 - H++ SiO32Na2SiO3+ H2O+2CO2→NaHCO3+ H2SiO3↓
ақ тұнба
H2SiO3→H2O+SiO2
Силикат өндірісі
ІІІ кезең. «Мағынаны тану» Жаңа сабақты бекіту(Тест)
1.SiO2 + ... → Si+2CO
A. O2
2. SiO2+….. → Si+2MgO
B. CaO
3. Si+…. → SiO2
C. 2Mg
4. SiO2+……→ CaSiO3
Д.2C
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5.SiO2+….. → Na2SiO3+H2O
6. SiO2+…..→ CaSiO3+CO2↑
7. Na2SiO3+…..→ Na2CO3+H2SiO3↓
8.Na2SiO3 + …..→CaSiO3 +2NaCI

Е. CaCO3
Ж. CaCI2
З.2NaOH
И.H2CO3

IV.Білімді тиянақтау (Есептер шығару. Деңгейлік жаттығу орындату)
А- деңгей
1.Кремнийдің мына изотоптарындағы протондар мен нейтрондар сандарын анықтаңдар?
28
Si (14 р, 14n) 14е14
29
Si (14 р, 15 n) 14е14
30
Si (14 р, 16 n) 14е14
1)

В- деңгей
Өзгерістерді жүзеге асыру үшін жүргізілетін реакция теңдеулерін жазыңдар?

+HCI

а) Mg2Si → SiH4→SiO2→Na2SiO3
1) Mg2Si+4HCI→SiH4↑+2MgCI2
2) SiH4 + 2O2→SiO2+2H2O
3) SiO2+2NaOH→Na2SiO3+H2O
1
2
3
4
ә) CaCO3 → CO2 → CO → C → SiC
1) CaCO3→CaO + CO2
2) CO2+C = 2CO
3) CO+H2 → C+H2O
4) C+Si→SiC (карборунд)
1)

С- деңгей (Есептер жинағынан)
7-7. Массасы 36 г. Mg-ді кремний оксидіне қосып қыздырғанда қанша кремний түзілетінін есептеңдер?
36 г

Бер: m (Mg) =36 г

хг

2 Mg + SiO2→ Si + 2MgO
48 г/моль

28 г/ моль

т/к: m(Si) - ?

36 г Mg
х г Si
48 г /моль Mg
28 г/ моль
х = = 21 г
жауабы: m(Si) = 21 г
2)
7-20. Массасы 18,25 г. Тұз қышқылы мен натрий силикатының артық мөлшері әрекеттескенде қанша грамм
кремний қышқылы тұнбаға түсетінін есептеңдер?
18,25 г

Бер: m (HCI) = 18,25 г

хг

Na2SiO3 + 2 HCI→ H2SiO3↓ + 2 NaCI
73 г/моль

78 г/ моль

т/к: m(H2 SiO3) - ?

M(2HCI) = 2· (1+35,5) = 73 г/моль
M(H2SiO3) = 1· 2 + 28 +16·3=78
18,25 г HCI
х г H2SiO3
73 г/моль HCI
78 г/моль H2SiO3
х = = 19,5 г жауабы: m(H2SiO3) = 19,5 г
V кезең. «Түйсіну» Химиялық диктант.
1.
Кремнийдің аллотропиялық түр өзгерісі___________, ___________
2.
Кремнийдің газ тәрізді сутекті қосылысы қалай аталады___________
3.
Құм,кварц, кремнеземнің формуласы______________
4.
Cиликат өнеркәсібінің салалары__________, __________, __________
5.
Силикат өнеркәсібінің негізгі шикізаты______, _________, ________,__________
6.
Силикат өнеркәсібінің өнімдері________,_________,__________,_____
7. Шыныны неден жасайды __________, ____________, __________.
8. Цементтің құрамы қандай ________ _________.
Үйге тапсырма беру §25-§26 түсінік айтуға Силикат өндірісіне реферат дайындау.
Оқушыларды бағалау. «5» - Au (алтын) «4»- Ag (күміс) «3» - Fe (темір)
*****
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ «СЕГІЗ АЯҚ»
Ақмола облысы Атбасар ауданы Мариновка қазақ орта мектебінің
Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Тонтакаева Қаламқас Қайыркенқызы
Сабақтың тақырыбы: Абай Құнанбаев «Сегіз аяқ»
Сабақтың мақсаты : 1.Оқушыларға Абай өлеңдерін терең меңгерту, мәнерлеп жатқа айту, өлеңдерінің идеялық мазмұнын м
Әр оқушының өзіндік ой-қиялына ерік бере, өзінше ой түюге аулу, шығармашылық жұмыс жасауға жұмылдыру
арқылы таным –түсініктерін, сөйлеу мәдениетін дамыту мәнерлеп оқи отырып талдау ;
Ақын өлеңдерін оқи отырып, оқушы дүниетанымын қалыптастыру, адамгершілік қасиеттерді бойға сіңіру
Сабақтың барысы: І.Ұйымдастыру кезеңі ІІ.Білемін/үй тапсырмасын тексеру/:
Үйге берілген тапсырма : Абайдың өмірі, шығармашылығы,қарасөздері ,тақырып бойынша шығармашылық жұмыстары :
«Мен таныған Абай» тақырыбында ойтолғау, өлең шығару,жұмыс дәптерінің толтырылуын тексеру.
ІІІ.Білгім келеді. /жаңа сабақ/
Жүрегін шырақ етіп жандырған кім?
Жырымен жан сусының қандырған кім?
Өзіне-өзі орнатып ескерткішті
Мұра қып, кейінгіге қалдырған кім?
Абай қазақ халқының рухани көсемдерінің бірі емес, бірегейі. Баршаның мақтан ететін ойшыл да сыршыл
данышпанымыз. Ұлы ақын өзі өмір сүрген қоғам келеңсіздіктерін көріп өскендіктен, солардың бәріне де қарсы болып,
ел бірлігін аңсады, мәдениетті елдердің қатарына жетуді, азат ел болуды арман етті.
Бүгінде ақын арманы орындалды. Еліміз тәуелсіздігімізді алды, биыл біз «Бейбітшілік пен жасампаздықтың
20 жылдығын » тойлап отырмыз, еліміз қабілетті 50 елдің қатарында. Абай әлемі терең мұхит,сол мұхитты жүзіп
өтіп, Абай әлемінен білім алайық.
Бүгін біз ұлы ақынның жазушылық еңбегінің орта тұсында туған үлкен әрі мол, әрі көркемдік жағынан
келісті, зор шығармаларының бірі- «Сегіз аяқ» өлеңімен танысамыз. «Сегіз аяқ» Абайдың 1889 жылы жазған
өлеңі.
1.Абай оқуларының аудандық жүлдегері Айдана «Сегіз аяқ» өлеңінен үзінді оқып береді.
2.Өлеңді мәнерлеп оқу. /әр топтан 1 оқушыдан/.
3. Өлеңде не жайында айтылған? Не түсіндік?
а/Ақын бұл өлеңде әлеуметтік мәселелерді сөз қылады. Қазақ өмірімен байланысты мәселелердің әрқайсысына ерекше
тоқтап,үлгілі сөздер айтады.
б/Ақын тек өмірдің шындығын ғана ашып қоймай, алға қойған мақсатты орындау үшін не керек екендігін де ашып
көрсетеді.
г/ Ұлы ақын жастардың адам болу үшін ең алдымен еңбек ету керек,білімді болуы керек және халқына пайдалы еңбек ету
керек деп қорытынды шығарады.
Дұрыс айтасыздар, «Сегіз аяқ» өлеңінде ақын өз кезіндегі өмір шындығын көрсетуден туған өлеңдерінің бірі,мұнда
бір жағы –сын, сықақ болса ,екінші жағы- өсиет,ғибрат беру.
Слайдтан «Сегіз аяқ» өлеңі 1 шумақ
«Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,
Шымырлап бойға жайылған.
Қиуадан шауып,
Қисынын тауып,
Тағына жетіп қайырғанТолғауы тоқсан қызыл тіл,
Сөйлеймін десең, өзің біл
4.Балалар, бұл өлең біз бұрын өткен Абай өлеңдерден өзгеше екенін көріп отырсыңдар .Себебі «Сегіз аяқ » өлеңіне
Абай тыңнан қосқан шумақ өрнегін көріп отырмыз.Өлеңнің әр шумағы сегіз жолдан тұрады.Өлеңнің ырғақтық
құрылысы өзгеше өрнектелген .
Шумақ 5-8 буынды , тармақтары жүйелі түрде үйлесіп, араласып түзілген.Алдыңғы 6 тармақ тезис есебінде болса,
соңғы 2 тармақ ақындық ой қорытылады. Бұл өлең қазақ поэзиясында жаңа туынды.
«Сегіз аяқ» өлеңінің өлшемін, шумақтың өрнегін Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов т.б. ақындар да қолданған.
«Сегіз аяқ» өлеңі- өз заманындағы өмір шындығы көрсетілген өлеңдерінің бірі.
Абай өзінен бұрын ешкім таппаған қиын ұйқасты шебер түрлендіріп, әдейі арнап ән де шығарған.
7.Ән тыңдау. Жүсіпбек Елебековтың орындауында «Сегіз аяқ».
Бұл әннен өлеңнің мазмұны мен мақсатына ақынның ерекше зер салғанын көреміз.
8.Дәптермен жұмыс.
Абайдың «Сегіз аяқ» өлеңіндегі қанатты сөздерді теріп жазу.Жұмыс дәптері 26-бет,5-тапсырма.
1.Өткірдің жүзі ,
Кестенің бізі
Өрнегін сендей сала алмас.
2.Білгенге маржан ,
Білмеске арзан,
Надандар бәһра ала алмас.
3.Тамағы тоқтық ,
Жұмысы жоқтық,
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Аздырар адам баласын .
4.Еңбек етсең ерінбей ,
Тояды қарның тіленбей.
5.Тамағы тоқтық,
Жұмысы жоқтық
Аздырар адам баласын.
ІV.Білдік./сабақты пысықтау/
“Кім жылдам “ топтық жұмыс/өлең құрылысына талдау/
І топ
Түбінде баянды еңбек-егін салған
Жасынан оқу оқып,білім алған.
Би болған, болыс болған – өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған.
,қара өлең ұйқасы
ІІ топ
Білімдіден шыққан сөз, а
Талаптыға болсын кез.
а
Нұрын,сырын көруге,
Көкірегінде болсын көз. а
Жүрегі – айна, көңілі ояу, б
Сөз тыңдамас ол баяу,
б
Өз өнері тұр таяу,
б
Ұқпасынба сөзді тез.
А
аралас ұйқас
ІІІ топ
11
Әннің де естісі бар, есері бар,
Тыңдаушының құлағын кесері бар.
Ақылдының сөзіндей ойлы күйді,
Тыңдағанда көңілдің әсері бар.
Қара өлең
2.Дәптермен жұмыс. Абайдың «Сегіз аяқ» өлеңіндегі қанатты сөздерді теріп жазу.
3. “Сен маған, мен саған” /даналық толғамдарының жалғасын табу/.
4.Тест.
5.Үй тапсырмасы : Елбасымыз Абай туралы былай деген екен:
«.....Менің балаларыма, ертеңгі ұрпағыма Абайдан артық, Абайдан ұлы, Абайдан киелі ұғым болмауға тиіс»
Нұрсұлтан Әбішұлының осы айтылған сөздеріне не негіз болды? Қандай өсиет келешек ұрпаққа айтқысы келді?
Қандай ой салды сендерге?- деген сұрақтарға үйде жауап іздеп келіңдер. / әрбір оқушыға Елбасының айтқан сөзі
жазылған қағаз тарату .
*****
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ САБАҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ (БАЯНДАМА)
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі Информатика
пәнінің мұғалімі Садыбаева Назкен Жақсылыққызы
«Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып,
өмірге енгізу, игеру және жетілдіру – бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз... Ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың
қолында» Н.Ә.Назарбаев
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба
білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін,
барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық
құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға
құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге
қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы
шеберлігі.
Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және
тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу
қажеттіліктері туындылап отыр. Мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру.
Осындай аса қажетті технологиялардың бірі – ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан кейін АКТ)
пайдалану. АКТ-ны игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа айналды. АКТ-ның дамуы кезеңінде осы
заманға сай білімді шәкірт тәрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпарттандыру процестерінің
қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.
«АКТ құралдары» дегеніміз – микропроцессорлық және жаңа АКТ негізінде қызмет атқаратын, ақпаратты таратудың
жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың қорын жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан-жақты
таратуды, одан қалды компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық,
программалық-аппараттық және техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. АКТ-ға жататындар: ЭЕМ, дербес
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компьютерлер, терминалдық құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік және графикалық
ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды
бақылайтын құралдар мен құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық кешендер, жергілікті желілер, әлемдік
деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегі байланыс құралдары.
Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары:

Интерактивті тақта;

Мультимедия;

Интернет кеңістігі;

Электронды оқулық.
Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажет:

Бір қалыптылықты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу, пайдалану, қолдану) оқушылар әрекетін ауыстырып
отыру;

Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық жалпыдан
негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу қасиеттерін дамыту;

Компьютерлік технологияны пайдалана отырып дарынды, орташа және үлгерімі төмен оқушыға сабақты
ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызу;

Оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа мерзімді және ұзақ уақыттық есте сақтау).
Оң мотивацияларды қалыптастыру – мұғалімнің кәсіби міндеті. Мотив оқушының танымдық қызығушылықтары, жаңа
білім, іскерлік, дағдыны меңгерудегі қажеттіліктерімен тығыз байланысты. Жағымды жағдай туғызу үшін оқушыны
коммуникативтілікке бағыттап, сабақта оқушы іс-әрекетін ынталандыратын ерекше сабақ формаларын таңдау керек.
Мұғалімдердің тәжірибесі көрсеткендей, дәстүрлі емес сабақтарды ұйымдастыру оқушылардың сабаққа деген ынтасын
арттырады. Бүгінгі күнде мұғалімдер оқушылардың жемісті және тиімді іс-әрекетін ұйымдастыру үшін белсенді түрде
дәстүрлі емес сабақтарды пайдалануда. Дәстүрлі емес сабақ түрлеріне видеосабақтар, интернет сабақ, спектакль-сабақ,
саяхат-сабақ және т.б. жатқызуға болады.
Жаңа АКТ-ны сабақта пайдаланудың тиімділігі:

Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді;

Ақыл-ойын дамытады;

Шығармашылық белсендігін арттырады;

Ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді;

Тіл байлығын жетілдіреді;

Жан-жақты ізденушілігін арттырады.
АКТ-ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік іс-әрекетінде дербес
компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу. Білім беруде АКТ-ны
пайдалану мен оқушылардың құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай АКТ-ны, электрондық оқулықтарды
және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік
береді. АКТ-ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық
тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім
алуға деген ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу
тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нәтижесі үшін марапаттай алу
қызметінен де байқалады. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген
тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге баулиды, сондай-ақ, АКТ құралдарымен жұмыс
істеу барысында оқушылардың өзінің жеке іс-әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді.
Әрбір ұстаздың алдына келген бала да әртүрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс
істесе, кейбірі тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. Осы
орайда АКТ құралдарын пайдалана отырып презентация құралдары арқылы сипаттап, артынан осы материалдарды флешкарталарына салып берудің тиімділігін білеміз.
Видео-сабақтарды қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу құралы ретінде қиялды, абстрактілі
ойлауды, оқытылатын оқу материалына және пәнге қызығушылықты арттырады. Презентациялар бір жағынан оқушыларға
жаңа материалды (иллюстрация, фотосуреттер, бейнелік, дидактикалық материалдар, т.с.с.) көрнекті түрде көрсету құралы
болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы материалдарды және оны қолдану арқылы сабақты меңгерту процесін жеңілдетеді.
Видео-сабақтар педагогикалық технологияның алға басқан тағы бір қадамы. Оқушылардың ақпаратты теледидар,
компьютер және т.б. техникалық құралдардың көмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз. Видео-сабақты қолдану
ақпаратты жоғарғы көрнекілікте көрсету және жаңашылдық элементін енгізуге көмектеседі. Ашық көркемдеулер және
анимацияланған процестер назардың көбірек аударылуына, қарастырылатын тақырыпқа байланысты қызығушылық
тудырады. Егер мұғалімнің түсіндіруін оқушы дұрыс қабылдай алмай қалса, видео-сабақтар арқылы түсіндіру жеңіл әрі
қызықты. Сонымен бірге қажеттілігінше видео-сабақтарды пайдалану оқушының пәнге қызығушылығын арттырады. Видеосабақтардың дәстүрлі қағаз кітаптардан айырмашылығы «жанды» болып келеді және педагогика ғылымдарының негізін
салушы Ян Амос Каменский тұжырымдаған: «Барлық мүмкін деген нәрселерді қабылдауды сезіммен жүзеге асыру керек,
атап айтқанда: қабылдау үшін көруді көзбен; естуді есту қабілетімен; иістерді иіс түйсігімен; дәмге тиістіні дәммен; түйсікке
қатыстыны түйсіну жолымен. Егер қандайда болмасын затты бірнеше сезіммен қабылдау керек болса, бірнеше сезімді салу»
дидактиканың ережелеріне сәйкес келеді. Оқушы әр пән бойынша оқу материалын көру арқылы қамтамасыз ететін түрлі
суреттер, сызбалар, фотосуреттерді көре алады, тарихи және географиялықкарталарды, көркем экпонаттарды және тағы да
басқа көптеген нәрселерді қарастыра алады.
АКТ-ны пайдалана отырып сабақты өткізу әдістемесіне тоқталар болсам. Үй тапсырмасын тексеру келесі түрде
болуы мүмкін. Мұғалім алдын-ала тақырыпты және қарастырылатын сұрақтар бойынша презентациялық материалдар
дайындайды. Слайдтарға талқылау қажет етілетін негізгі сұрақтарды өткен тақырыпты түгелдей ашуға қажет ақпарттық
объектілерді кірістіреді. Мұғалім сабақ барысын интерактивті тақта арқылы басқарып отырады. Сонымен бірге оқушының
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білімін, біліктілігін, дағдысын бақылауға бағытталған тапсырмаларды орындауға береді және үй тапсырмасын тексеруді
жүзеге асыра алады.
Жаңа сабақты түсіндіру барысында сабақтың мазмұнын дайын күйінде бермеуге тырысамын. Оқушылардың өздігінен
танып - білу дағдыларын қалыптастыра отырып, жаңа тақырып бойынша анықтама, ережелерді өздері құрастырып
тұжырымдай білуіне жетелеймін. Ол үшін оқытудың интерактивті формаларын сабақта қолданамын. Олар:

Жеке шығармашылық тапсырмалар, жобалар.

Блок – схем, графиктер, диаграмма, карта т.б.

Тірек – схема, көрнекіліктер және анықтама құралдары.

Ойын арқылы оқыту.

Сөзжұмбақ, ребустар.

Логикалық есептер.

Тестілеу және бақылау.
Жаңа сабақты түсіндіруді Power Point презентациясы немесе электронды оқулық көмегімен беруге болады.
Сонымен қатар, материалдың құрамында кесте, диаграмма, сурет, басқарушы батырмалар, гиперсілтемелер және графиктер
болады. Түсіндіру барысында оқытушы тақтаның алдында тұрып жасырулы ақпаратты және объектілерді көрсете алады
және өзгертеді. Сабақтың соңында қолданылған материалдар есте сақталып, қажет жағдайда қайталап қолдана алады.
Сонымен қатар PDF форматында да сақтап, оқушыға электронды пошта арқылы жіберуге болады.
Мысалы 7-сыныпта «Есептеуіш техниканың даму тарихы» тақырыбын түсіндіру барысында тірек-сызбаларды АКТ
көмегімен көркем әрі ықшам етіп көрсетуге мүмкіндік алдым: үй тапсырмасын «Көңілді батырмалар» ойынының көмегі
арқылы тексердім. Интерактивті тақтада түрлі-түсті батырмалар беріледі. Оқушылар қалаған түстегі батырмаларын
таңдайды және батырмаларды басқан кезде сол батырманың сұрағы шығады. Оқушылар сұрақтарға жауап береді. Сұрақтар:
1.
Дисплей дегеніміз не?
2.
Маустың неше түрі бар?
3.
Ақпараттарды қағазға басып шығаратын құрылғы.

3-кесте. ЭЕМ Буындары
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Жаңа түсінікті «Ол кім? Бұл не?» ойыны арқылы тексердім. Тақтада 8 ұяшық беріледі. Ұяшықтар астында суреттер
жасырылған, ұяшықтардағы суреттерге жауап бергеннен соң оның астарында жасырынған суреттерге анықтамалар беріледі.
Сұрақтар:
1. Бұл санау құрылғыларын гректер мен Батыс Еуропалықтар «абак» деп, қытайлықтар «суанпан» деп атаған, ал
жапондықтар не деп атаған?
2. 19 жасында дүние жүзінде бірінші рет қосу машинасын жасап шығарған ғалым.
3. XVII ғасырдың басында логарифм түсінігін енгізген шотландиялық математик.
4. Ада Лавлейс Бэббидж машинасына бағдарламасын қай жылы жазды?
5. Екінші буындағы ЭЕМ-дердің элементтік базасы не болды?
6. Төртінші буындағы ЭЕМ-дердің элементтік базасы не болды?
7. ЭЕМ буындарын атаңдар.
8. Бірінші буындағы ЭЕМ-дердің элементтік базасы не?
Жаңа сабақты бекітуге арналған жаттығуға «Сыңарын тап» ойынын алдым. Бұл сәйкестендіру тесті негізінде алынған. ЭЕМ
түрлері мен олардың атқаратын қызметтері беріледі. Оқушылар ЭЕМ түрі мен қызметін сәйкестендіреді.
Сабақты қорытындылау «Саңырауқұлақ терейік!» ойынымен жүзеге асады. Тақтада тиін, тиіннің шелегі және 6
саңырауқұлақ берілген. Саңырауқұлақтарды тиіннің шелегіне жинау керек. Ол үшін саңырауқұлақтар қоятын сұрақтарға
оқушылар жауап берулері тиіс. Дұрыс жауап алған саңырауқұлақтар өздігінен шелекке келіп түседі.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында білім беру
ұйымдары «E-learning» электрондық оқыту жүйесіне 2015 жылы - 50%, 2020 жылы - 90% көшуі жоспарланған. Электрондық
оқыту жүйесінің міндеті оқу процесіне автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жасау. Ал бұл дегеніміз мұғалімнен
ақпараттық құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабілеттілікті, оқушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі өзгерістеріне
лайық бейімдеу, олардың зерттеушілік дағдыларын дамыту бағыттарын талап етеді.
АКТ құралдарын қолданудың пайдасы:

Түрлі әдістерді пайдалану арқылы сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі;

Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады;

Әр оқушының білім деңгейін анықтауға мүмкіндік береді;

Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетінше жұмыс істеуге үйретеді;

Оқушылардың барлығын бағалауға мүмкіндік аламыз.
Сонымен бірге АКТ-ның мүмкіндіктерін пайдалану білім берудің төмендегідей жаңа түрлерін кеңінен пайдалануға
мүмкіншіліктер тудырады:

Интерактивтік-сұхбат – ол қолданушының компьютермен қарым-қатынасы арқылы жүзеге асырылады. Бұл арада
сұхбат мәтіндік бұйрықтар мен жауаптар арқылы қарқынды түрде жүзеге асып отырады;

Нақты обьектілерді басқару;

Экранда көрініс тапқан түрлі объектілердің, құбылыстардың процестерін, үлгілерін басқару;

Оқу процесінің нәтижелеріне автоматтық бақылау, өзіндік бақылау жасау және бақылаудың нәтижелері бойынша
тестілеу, түзетулер енгізу.
Қорыта келгенде сабақтарды АКТ-ны пайдалана отырып, түрлендіріп өткізу арқылы сабақтың тиімділігін арттыруға және
жан-жақты дамыған терең білімі бар, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруға болады. Қазіргі заманның талабы
осы. Сондықтан ұстаздар үнемі ізденіп, шығармашылық жұмыс істеп білім деңгейін үнемі жоғарылатып отыруы қажет.
Сонда ған оқушылар әрбір пәннің мазмұныны жүйелі меңгеріп, олардың пәнге деген қызығушылығы арта түседі, өз бетінше
оқып үйренуге дағдыланады.
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Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Б.А.Әлмұхамбетова, М.А.Ғалымжанова «Білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың қолданылуы» - 17 бет.
2. М.А.Ғалымжанова «Педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру бағыттары» - 48 бет.
3. Интернет көздерінен.
4. «Информатика негіздері» журналы №1-2012 жыл – А.Абаева «Жаңа ақпараттық технологияларды оқу үрдісінде қолдану»
(5-6 бет).
5. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы.
*****
ТАҚЫРЫБЫ: НАН ҚАЙДАН ШЫҒАДЫ?
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі Әбдиева Қалия
Сыныбы: МАДС Тақырыбы: Нан қайдан шығады?
Мақсаты: Балаларға «Нан қайдан шығады?» ертегісін оқып беріп, балалардың сөздңк қорларын, сөйлеу мәдениетін, ойлау
қабілетін дамыту. Нан туралы түсініктерін тереңдету. Еңбекті бағалау, адамгершілік қасиеттерін дамыту.
Міндеті: Балаларды нанның қадірін бағалап, білуге үйрету.
Әдісі: Түсіндіру, әңгімелеу, көрсету.
Түрі: Дәстүрлі ұйымдастырған оқу іс-әрекеті.
Типі: Жаңа білімді меңгерту.
Көрнекілік: Тақырыптық материалдар, интерактивті тақта.
Инклюзивтік әлеует: Балалардың өз ойларын ашық айта білуге баулу.
Іс-әрекет кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті
Мұғалім ең алдымен іс-әрекетті балалармен
бірге «Шаттық шеңберімен» бастайды.
«Шаттық
шеңбері»
табиғат
анамен
амандасудан басталады.

Балалардың іс-әрекеті
Балалар мұғалімнің ұсынысы бойынша
«Шаттық шеңберіне» тұрып, табиғат
анамен амандасып алады.
Амансың ба, алтын күн?
Амансың ба, көк аспан?
Амансың ба, достарым,
Сендерді көрсем қуанам.

Түйсік түрткісі

Ұйымдастыру
ізденушілік

- Жарайсыңдар, балалар. Міне бүгін біз
көркем әдебиет іс-әрекетін жақсы көңілкүймен бастадық. Енді мен сендерден
өтілген іс-әрекеттерден бұрын білетін
ертегілермен танысқанымызды еске түсіріп
жіберейік. Сендер сол ертегілерді атап,
мына суреттерден сол кейіпкерлерді тауып,
тақтаға іле қойыңдар.
- Ал енді, балалар, тағы да ертегі
тыңдағыларың келеді ме? Мен сендерді
керемет ертегімен таныстырғалы тұрмын.
Сендер ертегіні тыңдамас бұрын мен
сендерге жұмбақ жасырамын.
Ұзын мұртты сарылар,
Наның содан алынар. (бидай)
- Жарайсыңдар, балалар! Әрине жұмбақтың
жауабы бидай болады. Бүгінгі біздің ісәрекетімізде осы бидайдан жасалатын ас
атасы – нан туралы өтеміз. Мен сендерге
қазір «Нан қайдан шығады?» ертегісін оқып
беремін.
Осы кезде есік қағылып, ішке «Ғажайып
сәт» ретінде Бидай кіріп, балалармен
сәлемдеседі. Бидай:
- Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерге
қонаққа келдім, - деп өз
қуанышын
білдіреді.
Қуанамын мен де,
Қуанасың сен де,
Қуанайық, достарым,
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Балалар өтілген іс-әрекеттегі танысқан
ертегі бойынша суреттерден өздеріне
таныс ертегіні таңдап алып, тақтаға
шеңбердің айналасына орналастырады.
Мысалы, «Мақта қыз бен мысық»,
«Шалқан», «Бауырсақ».
Балалар
береді.

жұмбақтың

шешуін

тауып

Әңгімелесу

Арайлап атқан күнге.
- Ал, балалар, сендермен бірге нанның
қайдан шығатынын менің де білгім келеді
және
сендердің
нан
туралы
не
білетіндеріңді менің де естігім, көргім
келеді.
Мұғалім Бидайды төрге отырғызады.
Мұғалім Бидайды төрге отырғызады да,
балаларға ертегіні айтып бермес бұрын,
балалармен әңгіме қозғайды.
- Нан туралы не білесіңдер? Ал сендерге
сол нанның қайдан шыққанын айтып
берейін. Сендер мұқият зер салып
тыңдаңдар.

Сергіту сәті
- Енді осы ертегіні рөлдерге бөлініп,
сахналап көрейік, - деп балаларды рөлге
бөледі, ертегіні сюжетті рөлді ойын ретінде
сахналайды.
Содан соң мұғалім балаларды мақтап,
мадақтап отырғызып, нанға байланысты
мақалды Бидайға айтып беруді сұрайды.

Кері байланыстылық,
түзетушілік

Нан туралы білетіндерін ортаға салып
айтады.

Шаршағанда ырғалып,
Бидайға ұқсап дем алам.
Қанатымды бір қағып,
Бидай болып жайқалам.
Балалар тышқан, нан, күзетші, сатушы,
наубайшы, диірменші болып ертегіні
сахналайды.
Балалар
Бидайға
өздері
мақалдарды айтып береді.

Ас атасы – нан.

Нан бар жерде ән бар.

білетін

Жарайсыңдар, балалар. Сендер
көп мақал біледі екенсіңдер. Енді мен
сендерге егінге байланысты мақал-мәтелді
айтып өтейін және нанға байланысты
тыйым сөздерді де айтамын.

Жердің сәні – егін,
Ердің сәні – білім.

Ексең егін,
Ішерсің тегін.
Тыйым сөздер:

Нанды бір қолмен үзбе.

Нанды жерге тастама.

Наннан аттама.
- Міне, балалар, нанның қандай еңбектің
арқасында келетінін білдіңдер. Нанның
қасиеті мен қадірін білуіміз керек.
Осы кезде ғажайып сәт ретінде келген
Бидай да өз ризашылығын білдіріп,
балалармен
қоштасып,
өзі
әкелген
бауырсақты балаларға үлестіріп береді.
Мұғалім іс-әрекетке белсенді қатысқан
балаларды мақтап мадақтайды.

Күтілетін нәтижелер: Балалар не үйренді? Олар нанның қайдан шығатынын білді
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МҮШЕЛЕР ЖӘНЕ МҮШЕЛЕР ЖҮЙЕЛЕРІ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Химия-биология пәнінің мұғалімі Айтөреева Ақмарал Бақытқызы
Пәні: Биология Сабақтың тақырыбы: Мүшелер және мүшелер жүйелері
Сабақтың мақсаты: Білімділік: Оқушыларды Мүшелер және мүшелер жүйесінің құрлысы, қызметі жайында түсінік беру
Тәрбиелік: Оқушыларға Мүшелер және мүшелер жүйесі тақырыбын түсіндіре отырып, бір-біріне көмектесуге, бірігіп
жұмыс жасауға, тазалыққа, сабырлылыққа, адамгершілік мәдениетін қалыптастыруға тәрбиелеу
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Дамытушылық: Мүшелер және мүшелер жүйесінің құрылысын және атқаратын қызметі жайында білімін тереңдету, өз

қалыптастыру. а) жаңа ұғымдар:
V. Мұғалімнің проблемалық және ақпараттық сұрақтары:
1. Мүше дегеніміз не? 2. Мүшелер жүйелері дегеніміз не?
VI. Жаңа түсінікті тексеру:
VII. Жаңа сабақты бекітуге арналған жаттығулар
Биология пәнінен арналған жұмыс дәптеріндегі тапсырмалар мен жұмыс жасау
VII. Жаңа сабақты қорытындылау. Мүше біртұтас организмнің бөлігі болып табылады, сондықтан организмнен тыс
жұмыс істей алмайды. Бірақ организм кейбір мүшелерсіз әрекет ете алады. Бұған хирургиялық жолмен аяқ-қолды, көзді,
тісті алып тастау дәлел.
IX. Оқушылар еңбегігін бағалау
X. Үй тапсырмасы: 1. Мүшелер және мүшелер жүйелері
2. Дұрыс жауабын табыңдар
3. Дәптерлеріңе кестені толтырыңдар «Мүшелер жүйесі»
4. Сөздіктерді сөздік дәптерге жазу
*****
WOULD YOU LIKE TO ORDER ? СІЗ ТАПСЫРЫС БЕРЕСІЗ БЕ?
Алдабергенова Акмарал Абдинабиевна
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы
Негізгі білім беретін № 221 Аққұм мектебі
Сабақтың аты
Сілтеме
Жалпы мақсаты

Күтілетін нәтиже
Негізгі идеялар

Тапсырмалар
Тапсырмалар
Тапсырмалар

Would you like to order ? Сіз тапсырыс бересіз бе?
Жоспар
«Would you like to order? » сұрағы және жаңа сөздіктің мән мағынасы туралы
ақпарат беру;
Сусындар мен тағамдарды тапсырмалар орындауда ажырата білуге үйрету;
Өзара бірлесіп жұмыс жасауға үйрету;
«Would you like to order? » сұрағы туралы білетін болады;
Сусындар мен тағамдарды ажырата алатын болады;
Өзара бірлесіп жұмыс жасауды үйренеді.
Would you like to order ? - Ілтипат көрсету мақсатында қолданылады.
I like – маған ұнайды
I would like- маған қажет
Do you like?- Сізге ұнай ма?
Would you like?- Сізге қажет пе?
Топтық жұмыс «Жигсо»
Жұптық жұмыс «Пилот - штурман»
Жеке жұмыс «Деңгейлік тапсырманы орындау»
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Диалогты толықтырыңыз

Would you like to order?
I would like … please.
Would you like … or …?
… please.
Here you are.
How much is that?
- That’s … . Thank you.

Жасаған жұмыстарын 2 жұлдыз, 1 ұсыныспен бағалау.
ҮІI. Кері байланыс (сұрақ,не үйрендім, не қиын болды.) (3 минут)
Кейінгі тапсырмалар
Жаз айындағы өзің байқаған тағамға тапсырыс беру жайлы диалог жазу.
Кейінгі оқу

«Would you like to order?» тақырыбын оқу.
ЕУРАЗИЯ МАТЕРИГІН ҚАЙТАЛАУ САБАҒЫ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебінің
тарих-география пәндерінің мұғалімі Байдулла Мөлдір Ерманқызы

Еуразия материгін қайталау сабағы
7-сыныптың материктер мен мұхиттар географиясы бойынша Еуразия материгін қайталау
сабағын сұрақ-жауап,ойын түрінде пысықтауға болады.Сабақ 5-бөлімнен тұрады
1.Ұйымдастыру кезеңі Сынып оқушыларын 2 топқа бөлу.Топ басшыларын сайлау.
1- топ-«Еуропа» 2-топ «Азия»
1- бөлім «Сиқырлы әріптер» оқушылар тақтада берілген әріптерді таңдап, соңында берілген
сұрақтарға жауап береді.
А
Ә
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Ш
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І
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Я
А-Еуразиядағы ең үлкен түбек- Арабия
Ө-Жер шарындағы теңіз денгейінен ең төмен жатқан жер Ә-Еуразияның ішкі тұйық алабына жататын өзені- Әмудария Өлі теңіз
Б-Жер шарындағы ең үлкен көл – Байкал
П-Еуразияның оңтүстігіндегі шеткі мүшесі - Пиай
В-Б.з.б 79 жылы Италиадагы Помпей қаласы қай
Р-Еуразияның батысындағы шеткі нүктесі – Рока мүйісі
жанартаудың атқылауынан лава астында қалды – Везувий.
С-Азия айдаһарлары қатарына жататын ел – Сингапур
Г-Испаниядагы қуатты жанартау – Гекла
Т-Қоңыржай белдеудің ең ірі табиғат зонасы - тайга
Ғ-Байкалға неше өзен құйады – 336 өзен
У-Арабия түбегінде кездесетін құрғақ өзен арналары – уәд
Д-Солтүстік Еуропаға жататын ел – Дания
Ұ-Тянь-Шань Тауындағы ерекше құс – Ұлар
Е-Үнді мұхиты алабына жататын өзен – Ефрат
Ү-Еуразияның оңтүстігіндегі мұхит – Үнді
Е-Еуразия аралдарымен қоса есептегенде көлемі – 54 млн км Ф-Жапон халқының кие санап қадір тұтатын тауы-Фудзияма
2
Х-Қытай тілінен аударғанда «сары өзен» дегенді білдіреді –
Ж-Қиыр шығыстағы ел – Жапония
Хуанхэ
З-Грекияда орналасқан әлемнің жеті кереметтің бірі – Зевс Һ-Гималай тауының биік Джомолуыма биіктігі – 8848м
мүсіні
Ц-Жер сілкінісінің жерімен пайда болатын толқын – Цунами
И-Солтүстік шығыс азияның еңірі мемлекеті – Индонезия
Ч-Еуразияның жауын-шашын көп түсетін аймағы –
Й-Еуразия материгіндегі халық саны – 4 млрд астам
Черапунджи елді мекені
К-Еуразиядагы ең биік сөнбеген жанартау – Ключи шоқысы Ш-Қазақтың саяхатшы ғалымы - Шоқан
Қ-Гималай тауы непал тілімен аударғанда қандай мағына
Щ-Ш.Уалиханов қай жылдар аралығында өмір сүрді – 1835береді – Қар мекені
1865ж
Л-дүние жүзі халықтары Аяз атаның мекені деп атаған жер- Ь-жер бетінің жалпы ауданы – 510,2млн км2
Лапландия
Ы-П.М. Прежевальский өзін қайда жерлеуді өсиеттеді –
М-Альпі тауының ең биік шыңы-Монблан
Ыстықкөлге
Н-Герман тобына жататын халық – норвегтер
І-Қазақстанның оңтүстігіндегі өзен – Іле
Ң-Байкал көлінің тереңдігі - 1620м
Ь-Гималайдың 8000м биік неше шыңы бар – 11
О-солтүстік шығыс сібірдегі 71С температура тіркелген елді Ю-Мезозай эрасының дәуірі – Юра
мекен – Оймянко
Я- Б.з.б 1 ғасырда үнділер ашқан арал – Ява
2- бөлім «Пошта » ойыны. Тақтаға Еуропа және Азия атты екі конверт ілінеді әр топ қажетті сөздерді табуып өз
конверттеріне салулары керек
Польша, Пәкістан, Альпі, Париж, Гималай, Токио, Янцзы, Калимантан, Бутан, Тибет, Лена, Зайсан, Крит, Кракатау,
Фенноскандия, Еділ, Ұлыбритания, Монблан, Апенин, Индонезия,Әмудария, Рока.
3- бөлім «Дұрыс-бұрыс» ойыны.Оқушылар сұрақтарды тыңдап дұрыс-бұрыстығына жылдам жауап берулері керек.
1. Н.М.Прежевальский Орталық Азияға жасаған екінші саяхатында қайтыс болды (бұрыс)
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2.Б.з.б І ғасырда үнділер Суматра мен Ява аралдарын ашты (дұрыс)
3.Хуанхэ-Тынық мұхиты алабының ірі өзені (дұрыс)
4.Зевстің алып мүсіні Түркияда орналасқан (бұрыс)
5. Дания, Норвегия,Финляндия Батыс Еуропа елдеріне жатады (бұрыс)
6.Сингапур елі «Азияның айдаһарларының» тобына жатады (дұрыс)
4- бөлім «Кім жылдам» оқушылар 1 минутта картадан географиялық нысандарды көрсетулері керек
5- бөлім «Тұлғаны танып біл» Оқушылар суретке қарап кімнің бейнесі екенін тауып,материкті зерттеуге қосқан үлесі
жайында баяндаулары керек.(Ш.Ш.Уәлиханов, Н.М.Прежевальский)
Оқушылардың жинаған ұпайларын есептеп,оқушыларды бағалау.
*****
ҰСТАЗЫМ- МӘҢГІЛІК, ЖАДЫМДА ҚАЛАР ЖАҢҒЫРЫП!
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Негізгі білім беретін
№221 Аққұм мектебінің тәлімгері Жанасбаева Назым Көпірбайқызы
Мақсаты: Оқушылардың ұстазға деген көзқарасын дамыту. Ұстаздың әр шәкірт үшін орнының ерекше екенін және
білімнің көзі тек осынау асыл жандар арқылы оқушы жүрегіне берілетінін түсіндіру.
1-Жүргізуші: Қош келдіңіздер! Құрметті ардақты ұстаздар мен оқушылар! Бүгінгі Ұстаздар күніне арналған мерекелік
кешімізді Қазақстан Республикасының Гимнімен бастаймыз.
Ұстаз болу – жүректің батырлығы.
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы,--деп ақын Ғ. Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан үні ән ұстаздардың бар
болғанын мақтаныш етеміз. Әрине, ұстаз жүгі - ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнмен, асықпай мәнерлеп сөйлеген сөзінен
әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. Иә, адамның жан
дүниесін түсініп ренжітпей қателігін сездіре білу – бұл нағыз шеберлік емес пе?!
Ұрпақ тәрбиесі – ұстазға байланысты. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» дегендей өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт
шығатыны сөзсіз.
Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып,
адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде
ерекшеленеді. Олай болса, қадірлі ұстаздар сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің
шәкірттерді тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатудағы, жас буынға дұрыс бақыт-бағдар беру жолындағы еңбектеріңіз жана
берсін.
Еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға бақыт, мерейлеріңіз үстем бола берсін дей оырып, сіздерге оқушылардың
дайындаған шағын концертімізді тарту етеміз. Соны қабыл алыңыздар.
Құтты болсын, ұстаздарым, мерекең,
Артсын сенің абыройың, берекең,
Осы күні ұлы тойды тойлайық,
Қуанышты, ұзақ болсын мерекең!
Өнерпаздар жарысып сан-саналы,
Жиын десе, той десе жан салады.
Кешіміздің ашылу құрметіне
Әуелеген әсем ән жолданады. Алдарыңызда әнші қыздарыңыз Қазынаның орындауындағы «Құтты болсын мереке»
атты ән сіздерге арналады.
Қол соғып қошеметтеп қарсы алыңыздар.
2-Жүргізуші: Армысыздар, аяулы ұстаздар! Қазан айының алғашқы аптасында республика көлемінде тойланатын
ерекше мереке – ұстаздар мерекесі құтты болсын!
Ұлылықтың ұйытқысынан жаралған,
Өнегеңнен барлық шәкірт нәр алған.
Шапағатты шуақ сепкен ұстаздар,
Өздерінмен бастау алар бар арман,-дей отырып «Ұстазым- мәңгілік, жадымда қалар жаңғырып!» атты мерекелік
кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер!
1-Жүргізуші: Жүресіз баршамызды сүйсіндіріп,
Даналықтан казына жүрсіз жиып.
Ұстаздарды жетелеп ұлылыққа,
Тұғырында өмірдің тұрсыз биік.
Асыл қасиет жас жүрекке сенсеңіз,
Шәкірт бойына білім нәрін септіңіз.
Мектептің абыройын биік ұстап,
Еліңізге адал қызмет еттіңіз.
Үстем болып әкқашан мерейіңіз,
Құтты болсын бүгінгі төл мерекеңіз,-дей отырып ұстаздарға деген ақ тілегін білдіру үшін құттықтау сөзді мектеп
директоры Жанасбаев Жиренбай ағайға береміз.
2-Жүргізуші: Бүгінгі күн құшақтарын гүлге толсын,
Дендеріңнің саулығы мықты болсын.
Білімімен суарған шәкірттерін,
Төл мерекең ұстаздар құтты болсын.
Бүгінгі шашуымыз, ұлағатты ұстаздар, сіздерге арналады.
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Екі жүргізуші: Мерекелеріңіз құтты болсын!
Ән: «Алғашқы ұстазым». Орындайтын: Аружан
1-Жүргізуші: Ұстаз... Қандай қасиетті сөз! Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аялу тұлға
бейнесімен өзектес ұғым. Адам баласының жүрегіндегі қадір тұтып,құрметтейтін екі ұғым болса соның бірі – Ұстаз.
«Ұстаз» деген сөз қазақ баласы үшін қашанда қасиетті, қадірлі болған. «Ұстаздан тәрбие алған» немесе «Ұстаз алдын
көрген» деген сөздер құлаққа «Ана тәрбиесін алған» деген сөздермен ұштасып жатады.
2-жүргізуші: Ұстаз! Осынау сөзде қаншама мән мағына жатыр десеңші. Ұлағатты ой иелері де, арман отты жүрегінде
алаулаған жеткіншектер де, парасаттық қоғам қайраткерлері де бір адамға қарыздар. Ол – ұстаз. Алғаш әліппенің бетін
ашып,әріп танытқан, өмірдің қырын -сырын білуге, сан қилы құбылыстарды терең түсінуге мұрындық болып, жан дүниеңе
нұрлы шуақ түсіріп, адамгершілікке баулыған мұғалімнің бейнесі көңіл төрінен орын алады ғой. Ұстаз да дихан сияқты. Ол
әр адамның жанына білім дәнін себеді. Әр шәкіртін аялап өсіріп, өмір атты шексиз ғаламға топшасын қатайтып ұшырады.
Сол үшін бойындағы асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп, тер төгеді. Ұстаз еңбегі – ұлы еңбек.
Сондықтанда ұлы Абайдың!
Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегін кетпес далаға.
Ұстаздық етпес жалықпас,
Үйретуден балаға,- деп айтуында терең мағына жатыр. Егер әр адамның жүрегінде ізгілік сәулесі болса, ол мұғалімнің
еңбегі. Сол нұрлы жеткіншектің жүрегіне сіңіру үшін қаншама тер төкті десеңізші. Дүниеде адамды тәрбиелеп, азамат
аттандырған артық абырой құрмет жоқ шығар, сірә!
1-оқушы: Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегуріні темір балқытқан жұмысшы
да, егін салған дихан да, мал бағып терін төккен шопан да, бәрі-бәрі ұстаздан білім, тәлім алған, сондықтан, ұлағатты
ұстаздар, сіздерге бүкіл адам баласы құрметтеп бас иеді.
2-оқушы: Қымбатты біздің ұстаздар! Алтын күздің саясында жарқыраған жүздеріңіз бізбен бірге мәңгілікке қалмақ.
Сіздер секілді мәуелі бәйтеректерден тамырланып, мектеп бітірер сәттен сан тарапқа қанат қағамыз. Бірақ аяулы
мектебімізде білімнің қайнар көзіндей қалған мүғалімдерімізді еш уақытта ұмытпаймыз. Суретші болсақ, ең әсем бейнені
ұстазға арнаймыз, сәулетші болсақ, ең көрікті ғимаратты ұстазға саламыз, жүрек күйін тербетер сазгер болсақ, асыл әнді
ұстазға шырқаймыз, сезімді бойлайтын ақын болсақ, нұрлы жырлардың әр тармағын аяулы ұстаздарымызға арнаймыз.
1-жүргізуші: Құрметті біздің сүйікті ұстаздарымыз!
Құтты болсын, ұстаздарым, мерекең,
Артсын сенің абыройың, берекең,
Осы күні ұлы тойды тойлайық,
Қуанышты, ұзақ болсын мерекең!
Өнерпаздар жарысып сан-салалы,
Кешіміздің ашылу құрметіне
Әуелеген әсем ән жолданады.
Ән: «Ақылшым-мұғалім». Орындайтын: Сымбат.
2-Жүргізуші: Тархқа көз жүгіртетін болсақ, бүкіл бір ұлттың көсемдері, ұлт ұстаздары болып саналады. Мысалы: Абай,
Шоқан, Ыбырай, Алаш көсемдері – Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев,Сәкен Сейфуллин,
Бейімбет Майлин, 20 ғасырдағы заңғар ойшылдар – Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев. Әрине, бұлардың бәрі заманалық
биіктіктен өз орнын иемденген ұлағаттылық иелері. Осы кезде Шәкәрім Құдайбердиевтың нақыл сөздері еске түседі.
Еңбекпенен, өрнекпенен өнер ойға тоқылса,
Қайнар өмір, жайнар көңіл, ар ілімі оқылса.
1-Жүргізуші: Менің ойымша, кез-келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Себебі ұстаздық – өнер, тағылымы терең өнер. Ал
өнерлі болу кез-келген адамға қона бермейді. Олай болса, шын ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерең
еңбекке ұштастырылуы шарт. «Шәкіртсіз ұстаз тұл» деген сөз тегін айтылмаса керек.
2-Жүргізуші: Математика анасы бар ілімнің,
Алғыс және айтамыз сізге де мың.
Келесі әнді арнаймыз сіздерге,
Құрметтеумен өтсе деп шәкіртің.
3-оқушы: Мұғалімдерге арнау
Мектеп анамдай, асыл мектебім,
Құшағы нұрлы көктемім.
Өмірдің аттап өткелін,
Сенде өсіп көктедім.
Бағыңда құстай сайрадым,
Қырыңда гүлдей жайнадым.
Сәулетті дархан бесігім,
Тербеліп жүрмін осы күн.
4-оқушы:
Күмбірлейді туған жердің бел, өрі,
Күмбірлейді қайың, шырша, терегі.
Балбұлақ та қоңырау боп кеткендей,
Бүгінгі күнҰстаз күні себебі.
Желпіндіріп,
Желіктірген күш қандай?
Балғындар шат,

Шаттық нұрын құшқандай
Бүгінгі күн-Ұстаз күні
Содан ба,
Алтын күн де күлімдейді ұстаздай.
5-оқушы:
Ұстаз деген ұлағаттың шайыры,
Қадірінің тиетұғын қайыры
Ұстаз деген шуағы мол шапағат,
Шаршамайтын, шалдықпайтын тәйірі
Ұстаз деген ұстаз болып туғандар,
Ұлылықты ұлықтаған имандар
Ұрпағының ертеңіне жол ашып,
Өмірінің өр шақтарын қуғандар.
Қимағандар ұстаз емес, мұғалім,
Мұғалім боп, ұстаз болмау күнә мың
Қара тақта, ақ бор ғана қолданып,
Ұстатты ұстаз дүниенің құлағын.
6-оқушы:
Мен алғаш мектеп есігін ашқанымда,
Күнім болып көріндің аспанымда.
Білім болып егілдің жас жаныма,
Гүлің болып төгілдім асқарыңа
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Біз дегенде ұмытып бас қамын да,
Адал еңбек алғысым ұстазыма!
Қас қағымда қасыңнан тастадың ба?
1-Жүргізуші: Ұрпақпен өмір жолы жалғанады,
Ертіп кеттің елемей қиындықты,
Көңілді күндер тусын алдын әлі
Асқарына ғылымның бастадың да.
Ән-шашу әсем әуне, түрлі өнер,
Қолым жетіп шын бақыт ұшпағына,
Бүгінгі күн сіздерге арналады,-дей отырып алдарыңызда
Аялы алақаныңнан ұшқанымда
Айсұлудың орындауындағы «Ұстазым менің » атты әнді
Кім боп, қайда жүрсем де қасымдасың,
қабыл алыңыздар.
1-Жүргізуші: Мұғалім - мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл-әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын
тынымсыз лаулаған жалын иесі.
2-Жүргізуші: Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан
Болашаққа жетелейді, толғайды.
басталады.
Өркениетті адам болам десеңіз,
Ғұлама, білгіш ғалым да,
Шет тілін білсең артық болмайды.
Оқушы жас жалын да,
2-Жүгізуші: Бастауышым - бал бұлағым,
Мархаббаты ойшыл да,
Алдым сенен балдың дәмін.
Мал өсірген қойшы да,
Әріп танып білім алдық,
Жазушы да, ақын да,
Рахмет көп жаудыратын.
Ғарышкер де, батыр да,
1-Жүргізуші: Шынығамыз жүгіріп, ойнаймыз көп,
Өнері тасқан актер да,
Тартыламыз турникке, қуамыз доп.
Көмір қазған шахтер де,
Барлық бала ол пәнді жақсы көреді,
Мың бұрылған биші де,
Барлығымыз спротшы боламыз деп.
Ой тербеткен күйші де,
2-Жүгізуші: Сіздерден бастау алар бізге ілім,
Бәрі-бәрі ұстаздан білім, тәлім алған, сондықтан сіздерге
Ізденіспен өтеді әрбір күнің.
бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді.
Әуелеген әсем ән сіздерге арналады.
1-Жүргізуші: Жүрегі кең, ұстаздар, данасың ғой!
Басшылары білім ордасының.
Қомқор болған біздерге баласындай.
2-Жүгізуші:Мектеп-үйім, ұстаздарым ата-анам,
Сынып жетекшілері, ыстық ықыласымызды
Сенен өсіп, сенен ғана нәр алам
Қабыл алыңыздар,
Саяң ыстық, сен мәуелі бәйтерек,
Аялаған біздерді баласындай.
Тамырланып сан тарапқа тараған
1-Жүргізуші: Ұрпақ қамын анасындай ойлайды,
Білім беру ісінде ұстаз басты әрі шешуші тұлға.Себебі ұлттың болашағы-ұрпағыңда болса, ұрпақтың тәрбиесі-ұстаз
қолында.
1-Жүргізуші: Келесі құттықтау сөзді мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Жоланов Батырхан ағайға және
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Шораева Нәзігай апайға сөз береміз.
2-Жүргізуші: Сіздерге арналған ән-шашуымызды қабыл алыңыздар!
Алдарыңызда ұстаздарға арналған жаңа әнімен Малтабар Айзаттың орындауында: «Мектебім, аяулы мектебім» әні.
1-Жүгізуші: Құрметті біздің сүйікті ұстаздарымыз!Сіздердің әрқайсыларыңыз біздерге қымбатсыздар!Бүгінгі төл
мерекелеріңіз құтты болсын!Сіздерге зор денсаулық, еңбектеріңізге шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық
тілейміз.
«Мектеп-білім тірегі, ұстаз оның жүрегі» демекші, ұстаздық жолындағы еңбектеріңіз лаулап жана берсін!Ұлағатты ұстаздар!
Сіздердің әрқайсыларыңыз біздерге қымбатсыздар!
2-Жүргізуші: Ұстаздар қартаймасын , қажымасын,
Әрқашан өмір жасы ұзақ болсын,
Немере, шөберенің бетін сүйіп,
Тәңірім бақтан сіздерді айырмасын.
Жақсылық атаулыға жақсы жандар,
Жамандық атаулыға қарсы жандар,
Баланы сусындатып өсіруге.
Білімнің бұлақ көзін аршығандар.
Құрметті оқушылар, ұстаздарымызды әрқашанда құрметтеп сыйлап, олардан алған білімімізді іске жарата білуіміз керек.
Көңілдің ақ тілегін көл етеміз,
Тілектермен нығайсын мерекеміз.
Баршаңызға жолдаймыз аппақ алғыс,
Осымен аяқталды мерекеміз.
Екі жүргізуші: Мерекелеріңіз құтты болсын! Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар!
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Физика пәнінің мұғалімі Жиембаева Гүлмира Іскендірқызы
Сабақтың тақырыбы: Механикалық қозғалыс
Сабақтың мақсаты: Білімділік: Оқушыларға механикалық қозғалыс тақырыбын түсіндіру арқылы нақты білімді жеткізе
отырып тұжырымдау.
Дамытушылық: Ойлау қабілетін, танымын дамыту. Оқушының физика пәніне ынтасын қалыптастыру.
Тәрбиелік: Оқушы өзінің ой-өрісін кеңейте отырып, тәртіптілікке, ұқыптылыққа, адамгершілікке, өз бетінше оқуға,
ізденуге тәрбиелеу.
60

Сабақтың түрі: аралас сабақ
Оқыту әдісі: топтық, жеке жұмыстар, сұрақ-жауап, есептер шығару
Көрнекілігі: сөзжұмбақ, сәйкестендіру тесті, тест, «ойымды жалғастыр» ойыны
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі:
1.Оқушылармен сәлемдесу
2. Оқушыларды түгендеу
3.Сабаққа көңілін аудару
4. Балаларға бағалау парағын таратып, түсіндіру
І. Жеке жұмыс Тест
Қайсысы зат болып табылады?
Жарық
Ауа
Трактор &
Булану
2. Физикалық шаманы көрсет?
Уақыт&
Темір
Тікұшақ
Үстел
3. Қайсысы физикалық шама?
А.Қағаз
6∙103, 3∙10-5, 925∙10-4
В.Дәптер
6. Диффузия құбылысы дегеніміз С.Жылдамдық &
A. Бөлшектердің тез қозғалысы.
D.Қайнау
B. Газдағы (сұйықтағы) бөлшектердің ретсіз қозғалысы. &
4. Жүрілген жолдың өлшем бірлігін көрсет:
C. Қатты денедегі бөлшектердің ретсіз қозғалысы.
км, см, м &
D. Бөлшектердің баяу қозғалысы.
км/сағ, м/с, см/с.
E. Бөлшектердің ретсіз қозғалысы.
м3, см3, мм3
7. Температура нені сипаттайды?
сағат, минут, секунд
A. Дененің қозғалыс әреткетін.
5.Мына сандарды стандарт түрде жазылуын көрсет: 6000;
B. Дененің жылдамдығын
0,00003; 9250000
C. Дененің ыстық, суық екендігін
6∙103, 3∙105, 925∙104
D. Дененің температурасын &
6∙10-3, 3∙10-5, 925∙104
E. Дененің қызулық дәрежесін
6∙103, 3∙10-5, 925∙104 &
“Ой қозғау” сөз жұмбақ шешу
Оқушылар бұл сөз жұмбақты шешу арқылы, өткен сабақтағы білімін нақтылап, оны өз дәрежесінде көрсетеді.
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Жолдың өлшем бірлігі?
Кеңістікте белгілі пішіні және нақты көлемі бар жеке тұрған нәрсе?
Астрономияда өшпес із қалдырған Ұлықбектің аты?
Дененің сапалық тектілігін сипаттайтын материя түрі?
Аспан денелері туралы ғылым?
Киімге жаққан әтір иісінің ауаға жайылуы қандай құбылыс?
Табиғат туралы ғылым?
Термометрдің өлшем бірлігі?
Жаңа сабақ
Сергіту сәті –бәріміз орнымыздан тұрамыз қолымызды алға созып тігінен тұрамыз да 3 рет отырып тұрамыз.
Бұл тәжірибеден не байқадыңыздар?
Оқушылар жауабының жобасы: аяғымызбен бірге қолымызда қозғалды
Олай болса бұдан қандай қорытынды жасауға болады?
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Денелердің бөліктері де уақыттың өтуіне қарай бір-бірімен
салыстырғанда бұрынғы орнын өзгерте алады.
Физиканың механика деп аталатын бөлімі денелердің:жүретін, ұшатын,суда жүзетін көліктердің
зымырандардың,планеталардың,аспан денелерінің қозғалысын зерттейді.Бұл денелердің қозғалысын м е х а н и к а л ы қ
қозғалыс деп атайды.
Сонымен, дененің немесе дене бөліктерінің уақыт өтуіне қарай бір-бірімен салыстырғандағы орнының өзгеруін
механикалық қозғалыс деп атайды.
Санақ денесі-қозғалмайды деп есептелетін басқа дененің қозғалысы соған қарап салыстырып қарастырылатын дене.
Демек кез келген механикалық қозғалыс салыстырмалы екен.Тек қозғалыс салыстырмалы емес тыныштықта
салыстырмалы.Абсолют тыныштықта болатын дене жоқ.
Қозғалыс-барлық денелерге, табиғаттағы нәрселердің бәріне,бүкіл материялық дүнйеге тән қасиет.
Зерттеліп отырған қозғалысты сипаттау үшін, яғни дененің уақытқа байланысты орнын қалай өзгерткенін білу үшін санақ
жүйесі ұғымын енгізу крек.Кординаттар жүйесі+санақ денесі+сағат үшеуі бірігіп санақ жүйесін құрайды.Қозғалысты
сипаттау үшін әр түрлі санақ жүйесін таңдап алуға болады.Бірғана дененің қозғалысын бақылау үшін әр түрлі таңдап
алынған жүйе әр түрлі көрніс береді.
Жаңа сабақты түсінгендерін анықтау: Оқушыларды «Молекула» ойынын ойната отырып, 3 топқа бөліп аламыз.
Постер қорғау
1-топ .Механикалық қозғалыс
2-топ.Санақ жүйесі
3-топ. Дене қозғалысын қозғалмайтын денемен салыстыру не үшін қажет?
Жаңа сабақты бекіту: Сәйкестендіру тесті Жеке жұмыс
Ядро
Дене
Диффузия
Атом
Температура
Ең жеңіл элемент
Қатты дене қасиеті
Аққыштық
Ең ауыр элемент
Су буы

А) Сутегі
Ә) Уран
Б) Газ
В) Пішіні мен көлемін сақтайды
Г) Атомның орталық бөлігі
Ғ) Дененің жылулық күйін сипаттайтын шама
Д) Зат молекулаларының бір-біріне жайылуы, енуі
Е) Әртүрлі заттардан құралады
Ж) Химиялық элементтің ең кіші бөлшегі
К) Сұйыққа тән қасиет

Сабақты қорытындылау:
«Ойымды жалғастыр» ойыны
1. Механикалық қозғалыс дегеніміз____________________________________________
2. Санақ денесі дегеніміз______________________________________________________
3. Материялық нүкте деген не? ________________________________________________
4. Координата жүйесі дегеніміз ________________________________________________
Бағалау. Бағалау парағы
Р/с

Аты - жөні

Тест

Сөзжұмбақ

Сәйкестендіру тесті

«Ойымды
жалғастыр»
ойыны

Қорытынды

Үйге тапсырма: Механикалық қозғалыс. Санақ жүйесі
Шығaрмашылық тапсырма: Планеталардың қозғалысы жайлы қосымша мәлімет жинақтап келу
*****
НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ
Қызылода облысы, Жаңақорған ауданы,Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Оқу ісінің меңгерушісі Жоланов Батырхан
Қоғамның дамуына сәйкес мектепті қайта жаңарту жағдайында педагог кадрлармен жұмысты олардың кәсіби
құзырлылығы негізінде ұйымдастыру және мұғалімдер мен мектеп басшыларының жұмыс үрдісі мен үйреншікті дәстүрді
тұтасымен өзгерту мәнді де өзекті мәселеге айналып отыр. Қазіргі өзгермелі уақытта білім берудің жай – күйі дүние жүзінде
де күрделі және қарама – қайшылықтарға толы. Қоғамның дамуы білім беру сапасынан үнемі алды болды, тіпті бұл
алшақтық кейбір кездерде ондаған жылдармен өлшенді. Күн сайын адамға көптеген ақпарат тасқыны келеді. Ал оқу
мазмұны мен оқыту әдістері ескі сарында қалып қоюда. Сондықтан білім берудегі әлеуметтік қажеттілік пен ол қажеттілікті
қанағаттандырудың арасындағы қарама – қайшылық білім беру саласының дағдарысына әкеліп соғуда. Сол себепті мектеп
мұғалімдерінің әдістемелік шығармашылығын дамытуды педагог – мамандардың біліктілігін жетілдіру жүйесінде
ұйымдастыруды олардың кәсіби құзырлылығы негізінде жүзеге асыру қажеттігі туындайды.
Қазіргі ақпараттық қоғам барлық типті оқу орындарының, оның ішінде орта білім беретін мектептер алдына
мынадай:
- қажетті білімді өз бетінше ала отырып, пайда болған сан алуан түрлі мәселелерді шешу үшін оларды тәжірибеде
біліктілікпен пайдалануға, жылдам өзгеріп отырған өмір жағдайларына оңай бейімделуге;
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- дербес сыни тұрғыда ойлай білуге, пайда болған мәселелерді көре білуге және жаңа технологияларды пайдалана отырып,
оларды шешудің тиімді жолдарын табуға, өзінің алған білімдерін қоршаған ортада қай жерде, қалай пайдалануға болатынын
саналы түрде түсіне білуге;
- ақпараттармен сауатты жұмыс жасай білуге: ақпараттарды іздеу, өңдеу, ой елегінен өткізу, қолдану, сақтау және тарату;
- әртүрлі әлеуметтік топтарда коммуникабельді, тез тіл табыса алатындай болуға, кез келген жанжалды жағдайларды
болдырмауға немесе ондай жағдайлардан біліктілікпен шыға алуға;
- өз адамгершілік қасиеттерін, интеллектісін, мәдени деңгейін дамыту бойынша өз бетінше жұмыс жасауға қабілетті
бітірушілерді дайындау міндетін қояды.
Өркениет көшіндегі озық тәжірибеге негізделген құзыретті тұлға дайындауға бағытталған білім беру жүйесі еліміздегі білім
беру жүйесінің бұрынғы қалпында қала алмайтындығын, оның әлемдік тәжірибелерді негізге ала отырып даму қажеттігін
көрсетеді.
Бүгінгі таңда білімнің стратегиялық маңызы орасан артқандығын байқаймыз. Еліміздегі оң өзгерістерді, әлемдік
тәжірибелерді ескере отырып, білімнің басым мәнін ой елегінен өткізу арқылы мынадай оң тенденцияларды байқауға
болады:
- білім қоғамдағы экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестің қозғаушы күші ретінде қарастырылады;
- білімнің әлеуеті қоғамды топтастыру, әлеуметтік-мәдени кеңістіктің тұтастығын сақтау,әлеуметтік жанжалдарды
болдырмау, ұлттық мәдениеттердің және алуан түрлі конференциялардың тең құқықтығын сақтау үшін пайдаланылады;
- білім жекелеген ұлттардың және барлық адамзаттың қауіпсіздігін сақтаудың экономикалық факторы ретінде бағаланады.
Халықаралық білімдік тәжірибеден белгілі болып отырғандай білім беру жүйесін «шығу» көрсеткіштері бойынша реттеу
нәтижеге бағдарланған білім (НББ) моделі арқылы жүзеге асырылады. Оқушылардың басты құзыреттерін қалыптастыруға
бағытталғандығына қарай нәтижеге бағдарланған білімді «нәтижеге бағдарланған құзіретті білім» деп те атайды. Бұл
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2001-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында
көрсетілген.
Мектептегі білім беру жүйесін басқару мен бақылауды нәтижеге бағыттау бүгінгі күннің және ақпараттық жедел даму
кезеңінің талаптарына толықтай жауап бере алатын болуы шарт. Әсіресе, шағын жинақталған мектептердегі білім беру
жүйесін басқарудың 12 жылдық білім беру жүйесіне көшкен жағдайда қандай болу керектігінің өзектілігі алаңдатарлық
жағдайда болып отыр.
Құзырлылық тәсіл идеясы – қоғамға қандай, жеке тұлғаға қандай білім қажет және ол қоғамның қандай қажетін өтей алады
деген сұраққа жауап береді. Оқушының құзырлылығын қалыптастыру – бүгінгі білім саласының өзекті мәселелерінің бірі.
Құзырлылық тәсілді, жоғарыдағы айтқанымыздай, білім сапасын арттыруды дәстүрлі тәсілмен білім мазмұнын ұлғайту
арқылы шешудің арасындағы қарама – қайшылықтан туындаған дағдарысты жағдайдан шығудың бір жолы деп қарастыруға
болады. Бұл тәсіл білім берудің нәтижесіне басты орын береді. Оның сапасы алған білімінің көптігімен емес, сол білімді
қолдана білуімен маңызды. Сонда мұғалімнің кәсіби құзырлылық деңгейі қандай болмақ? Педагогикалық зерттеулерге
жасалған шолу бұл мәселенің тарихи тұрғыда кезеңдеп дамығанын көрсетеді. Бұл проблеманың ғылыми – теориялық
тұрғыда аз зерттелуі мұғалімге құзыреттілігін нығайтуға мүмкіндік берілмеуі біздің біліктілікті жетілдіру жүйесінде
мұғалімнің әдістемелік шығармашылығын кәсіби тұрғыдан дамытудың теориялық негізін жасау міндетін қойды.
Т.М.Баймолдаев «Жалпы білім беретін мектепті басқарудың қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелері» еңбегінде:
Көп деңгейлі үздіксіз білім беру жүйесінде мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның мүдделерінің теңдестігін
қамтамасыз ету сияқты басым міндеттерін іске асырудың негізгі тетіктерінің бірі – білім берудің мазмұнын «білім үстемдігі»
деңгейінен нәтижеге бағдарланған «құзыретті» білімге өзгерту.
Нәтижеге бағдарланған білім моделінде басты ұстаным болып мыналар саналады:
- ұлттық деңгейдегі мақсаттар;
- күтілген нәтижелер ретінде мақсаттардың көпдеңгейлі жүйесі;
- білімдік бағдарламалардың әр алуандығы;
- мектептің құрылымын жетілдіру;
- оқуды ұйымдастырудың принципін өзгерту;
- ағымдық және қорытынды бағалаудың келісілген жүйесі;
- білім сапасын мониторингілеу жүйесі;
- білім беру ашық жүйе ретінде:жұртшылықты тарту;
- халықаралық салыстырмалы зерттеу;
Нәтижеге бағдарланған білім моделі шеңберінде ұлттық деңгейдегі білім мақсаты мектеп бітірушілердің сапалы
мінездемесінің құрамдас элементтері ретінде басты құзыреттерді сипаттау түрінде нақтыланады.
Білімнің ұлттық мақсаттары басты құзыреттер түрінде білімдік кеңістіктің және пәндік модульдердің мақсаттарына
айналады. Оқытудың бұл күтілетін нәтижелері әрбір екі-үш жылға белгіленеді. Оқытудың күтілетін нәтижелерінің көп
деңгейлі жүйесін түзу, барлығы үшін жалпы орта білім мазмұнының көлемін реттеп отыруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде
әртүрлі білімдік бағдарламалар жасалады. Бұл бағдарламалар оқушылардың әртүрлі қабілеттерін ескеруді және әртүрлі
әлеуметтік, этникалық топтардың білімдік сұраныстарын қанағаттандыруды; оқушылар, мұғалімдер, мектептер қызметі
деңгейінде ақпараттық кеңістік әлеуетін пайдалану жолымен күтілетін нәтижелерге қол жеткізудің сан алуан жолдарын
қамтамасыз етеді.
Нәтижеге бағдарланған білім моделін жүзеге асыру шеңберінде мектеп құрылымын жетілдіру бойынша келесі жалпы
тенденциялар байқалады:
- бастауыш білім беруді ұзарту;
- міндетті білімді заңмен белгілеу;
- мектептің жоғары сатысында бейімдеп оқыту;
- тұтастай алғанда мектептік білім беруді ұзарту;
Біздің елімізде білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 12 жылдық білім
беруге көшу кезең – кезеңімен жүзеге асырылатын болып отыр. Осы орайда материалдық-техникалық базасы 12 жылдық
білім беруге жауап бере алмайтын мектептердегі, әсіресе, шағын жинақталған мектептердегі бейіндік оқыту мәселесі қандай
63

болмақ. Жинақталған сыныптардағы сабақ беру мәселесі тіпті күрделеніп, қоғамның дамуына ілесу мәселесі туындап
кетпейді ме деген сұрақ туындайды. Осы орайда есте болатын бір жай ауыл мектептерінде, оның ішінде шалғай
ауылдардағы білім берудің кейбір тиімді жақтарын ескеру қажеттігі. Олар:
- мұғалімнің ата – анамен тығыз байланыста болатындығы;
- Бала саны аз, қиын баланың жоқтығы;
- Ауылдағы адамдар түгел таныс, жұмыс жасаудың тиімділігі;
- Қабілетті баламен жеке жұмыс жасау мүмкіндігі мол;
- Мектеп елдің әлеуметтік-эканомикалық өмірінде шешуші рөл атқарады;
- Табиғатпен етене жақындығы;
- Жергілікті кәсіпшілікті меңгеруге ( балық аулау, аңшылық) бейімділігі;
- Ауылдық еңбекпен етене араласады (мал өсіру, егін егу, үй шаруасы)
Жоғарыдағы ауыл мектептерінің мүмкіндіктерін ескере отырып, жаңа бағдарлама нәтижеге бағдарланған ұлттық білім
моделінің басты ұстанымы болуы қажет:
• Диагностикалық, яғни ойлаудың диагностикаланған нәтижелеріне қол жеткізуге ұмтылушылық;
• Кешендік пәнаралық, яғни білімдік факторлармен бірге сыртқы факторлардың ортаға әсерін есепке алу;
• Құзырлылық тек бір ғана білікпен сипатталмайды. Өйткені құзырлылық кез келген кәсіби педагогикалық мәселелерді
шеше алу қабілетімен де анықталады, сондықтан көп функционалдық білім беру;
• Ұйымдастыру қарым – қабілеті бар, яғни құрастырушылық, кәсіби, әлеуметтік, жеке тұрмыстық құзырлылықтарға ие
тұлға даярлау;
• Кәсіби (бейіндік) білім беруді қазіргі заманғы модернизациялау міндетінің өзі қоғамның талабы және жеке тұлғаның
қажетсінуіне сәйкес келетіндей жаңаша ұйымдастыру мен оның мақсатын, мазмұнын анықтауды қажет етіп отыр.
Осы орайда біздің мектебімізде өткен кіріктірілген сабақ гуманитарлық ғылымдарды біріктіре отырып, бір шығарманың
төңірегінде оның тарихи құндылығы мен өміршеңдігі, өнер саласында да алатын орны жайлы кең мағлұмат алуға мүмкіндік
бере алды. Абылай (Сабалақ) ұлы тұлға ретінде осында қамтылған барлық ғылымдар саласында таныла білді. Сол секілді
өзін-өзі тану пәнінен, бастауыш сыныптарда «Сыни тұрғыда ойлау мен жазу», политехникалық пәндер бірлестігіндегі
«Ақпараттық технологияның тиімділігі» және пәндік апталықтардағы үш тілде ұйымдастырылып жүрген шаралар мен
тәрбие саласындағы сан түрлі танымдық ойындар мен сайыстар баланың жан-жақты дамуына және өз өміріне қажетті
бағыт-бағдар алуына үлкен септігін тигізіп жүр деп айтуға толық негіз бар. Мемлекетіміз көтеріп отырған саяси-әлеуметтік
жағдайдағы құзырлылыққа бағыттаушы құрал- нәтижеге бағытталған білім берудегі жан-жақтылықты қажет ететін бүнігі
күн талабы.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ДОС СӨЗІ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі Каимова Жанар Әзімханқызы
Пәні: Әдебиеттік оқулық
Сабақтың тақырыбы:
Сілтеме
Жалпы мақсаты:

Күтілетін нәтиже:

Негізгі идеялар:

Тапсырмалар:

Сыныбы: 3
Дос сөзі
Жоспар
Нығмет Ғабдуллиннің өмірбаянымен танысады. «Дос сөзі»
әңгімесінің мазмұнын түсінеді, ақпарат алады. Достардың өзара
ренжісуі туралы әңгіме барысында білетін болады.
Нығмет Ғабдуллиннің бірнеше шығармаларымен танысатын
болады. Достардың бір –біріне айтылған сыни көз-қарастарын
дұрыс қабылдау керек екенін түсінеді. Оқушылар топта бірлесіп
жұмыс жасауды үйренеді.
Сынып оқушыларының арасында да Нұрлан сияқты достарының
кемшілігін дұрыстап, досының жасап жүрген іс-әрекеті теріс
екендігін ұғындыратын достардың болуы керек екенін түсінетін
болады.
1. «Миға шабуыл » видеоролик сұрақ – жауап АКТ пайдалану
2. Жұптық жұмыс «мәтінмен жұмыс»
3. Топтық жұмыс «мақал сөздің – мәйегі» сайысы
4. Жеке жұмыс «Блум гүлі» ой толғаныс

І. Ұйымдастыру кезеңі: 2 минут
Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу, назарын сабаққа аудару , жұпқа бөлу.
Мейірімді жүрекпен,
Ақпейілді тілекпен,
Амандасып алайық,
Бір жадырап қалайық!
Үй тапсырмасын шолу жасау.
ІІ .Талқылау үшін сұрақтар беріледі «Миға шабуыл» видеоролик көрсету (3минут)
1. Көріп отырған Видеороликтен нені түсіндіңдер?
Оқушылар өз пікірлерін ортаға салады.
2. Олай болса бүгінгі өтілетін жаңа сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыңдар?
Мадақтау. Ендеше біз бүгін Нығмет Ғабдуллиннің «Дос сөзі» әңгімесі тақырыбында жаңа сабақ өтеміз.
64

Нығмет Ғабдуллиннің өмірі мен шығармаларымен танысатын боламыз.
ІІІ Жаңа сабақ (3минут)
Мұғалім: Нығмет Ғабдуллин (26.12.1927жылы Ақмола облысы Атбасар ауданы Шұңқыркөл ауылында дүниеге келген,
11.07.2005 жылы 78 жасында өмірден озды.) Қазақстанның еңбек сіңген қайраткері (1998жыл). Менің достарым, Жаңа
таны отыр, Құрбылар әңгімелер. Өмір, қымбатсың маған повесть жинақтары бар.
ІҮ . Жұптық жұмыс (мәтінмен жұмыс жасайды) 20 минут
1- жұп. Мәтінді талдау.
2-жұп. Мәтін бойынша постер қорғайды.
3-жұп. Мәтін бойынша сұрақтар дайындайды.
Екі жұлдыз, бір ұсыныс арқылы формативті бағалау
Ү. Сергіту сәті 3 минут
Жігіттер квартетінің орындауындағы «Жан досым» әнін орындайды
ҮІ. Топтық жұмыс «Мақал сөздің - мәйегі» сайысы (8минут)
Әр топ мәтінге сәйкес келетін мақал – мәтелдер айтады.
Басбармақ арқылы формативті бағалау
ҮІІ Жеке жұмыс « Блум гүлі» (Ой толғаныс) 5 минут
Оқушылар өздерің Нұрлан мен Әсеттің орнында болғанда не істер едіңдер? - деген сұраққа өз ойларын жазады.
Смайлик арқылы формативті бағалау
ҮІІІ : Кейінгі оқу : Дос сөзі
ІХ Кейінгі тапсырма: Өз бойыңда қандай жағымсыз қылықтар бар деп ойлайсың? Кірпінің суретін салып, оның алып
бара жатқан алмаларына жазып қой. Қанша алма бос қалды? Өз бетіңше талдау жаса. Қорытынды пікіріңді
ҮІІ. Кері байланыс: (1 минут)
Маған ұнады.....
Түсіндім .....
Түсінбедім.....
Не сәтті өтті? Не сәтсіз болды? Нені дамытамын......
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АС ҚОРЫТУ МҮШЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі Нысанбаев Бақберсін Ізбасарұлы
Сабақтың тақырыбы: Ас қорыту мүшелері және олардың қызметі.
Ас қорыту жолы және астың қорытылып сіңуі
Мақсаты:а)Білімділік: Ас қорыту процесінің мәнімен,адам ағзасында энергия мен зат
алмасудағы маңызымен таныстыру: қызметіне байланысты асқорыту мүшелерінің
құрылысы, атқаратын қызметі туралы түсінік беру.
ә)Тәрбиелік: Санитарлық –гигиеналық әдетке, салауатты өмір сүруге тәрбиелеу.
б)Дамытушылық: Оқушыларға ас қорыту мүшелері және олардың қызметі жайлы мағлұмат бере отырып ой-өрісін
дамыту.
Сабақтың типі: жаңа материалды меңгерту Сабақтың түрі: аралас сабақ
Әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, әңгімеле, топтық, жұптық, жеке жұмыс.
Пәнаралық байланыс: ана тілі, бейнелеу өнері
Көрнекілігі: Суреттер, үлестірмелер,бағалаушы парақтар, интерактивті тақта.
Барысы: І.Ұйымдастыру кезеңі:
-Амандасу, түгендеу, оқушылардың зейінін, назарын сабаққа аудару.
-Оқушыларды қатарға тұрғызып, бауыр, денсаулық сөздерін айтқыза отырып, екі топқа бөлемін. «Денсаулық» сөзін
айтқандар бір топ, «Бауыр» сөзін айтқандар бір топ болып бөлінеді. Әр топ топтарының атының мағынасы туралы айтады.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру кезеңі: а) «Ойлан тап» ойыны
«Тыныс алу мүшелерін» интерактивті тақтада ретімен орналастыру.
б) Суретпен жұмыс. (интерактивті тақтада) Суретке қарай отырып тыныс алуға зиян келтіретін заттарды айтады.
2. Мазмұнын айтқызу
ІІІ.Оқушылардың білімін жан -жақты тексеру кезеңі: «Тест» (интерактивті тақтада)
1.Адамның ішкі мүшелері нешеу?
А)8
ә)2
б)6
2.Жүрек неден тұрады?
А) жақсы жетілген бұлшық еттен ә)сүйектен б) тамырдан
3.Адамда неше жақ сүйек болады?
А)1
ә)2
б)9
4.Өкпе нешеге бөлінеді?
А)5
ә)7
б)2
5.Ас қорыту мүшесін тап.
А)мұрын қуысы ә)ауыз қуысы б)өкпе
6. Ас қорыту мүшелерін көрсетіп тұрған суреттін тап. (интерактивті тақтада)
IV.Мақсатын қою кезеңі:
Тақырыбын, мақсатын хабарлау. Ас қорыту мүшелері және олардың қызметі.
Ас қорыту жолы және астың қорытылып сіңуі.
V.Жаңа материалды түсіндіру кезеңі:
Электронды оқулықтан ас қорыту жолы және астың қорытылып сіңуін көрсету. (8-сыныптың электронды оқулығы)
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Ас қорыту жолы және астың қорытылып сіңуі тақырыбынан екі топ постер қорғайды.
3.Сергіту сәті Дәптермен жұмыс: Ас қорыту мүшелеріне: ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, қарын, ішек жатады
VI. Жаңа материалды меңгергенін тексеру кезеңі:
Жұптық жұмыс: «Кім зерек» ойынында әр жұпқа сұрақтар беріледі.
1. Ауыз қуысының атқаратын қызметі.
2. Қорытылған астың нәрі барлық ағзаға қалай тарайды?
3. Жұтылған ас қандай жолдардан өтеді?
4. Қорытылмаған ас қайда кетеді?
VII. Бекіту кезеңі: Жеке жұмыс: «Ойлан тап» ойыны
Ас қорыту мүшелеріне байланысты оқулықта берілген суреттер әрбір балаға таратылып, ас қорыту мүшелерінің аттарын
жазады.
VIII. Үйге тапсырма беру кезеңі:
1.Ас қорыту жолы және астың қорытылып сіңуі мәтінін оқу.
2.Ас қорыту мүшелерінің суретін салып келу
ІХ. Бағалау.
*****
БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ БЕЙІМДЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Сейтова Гүлзада Пернебекқызы. Педагог-психолог
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Әр адамның бойында күн бар, тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер. Сократ
Мектеп – баланың дамуының жақсы жақтарын жүйелі қалыптастырып отыратын негізгі
орын. Мектептік өмір балалардың мінез-құлқының қалып-тасуында шешуші рөл атқарады.
Баланың тұлғалық дамуын, мінезін тәрбие-леу мен қалыптастыруда басты міндет – олардың
жан-жақты болып өсуін қа-дағалау. Міне, осы орайда балалардың бойындағы жағымды
қасиеттерді оя-тып, жағымсыз әдеттерді жою талабы психологиялық және педагогикалық іс-әрекеттердің тиімділігіне
байланысты.
Бала мектепке келгеннен кейін, оқу оның негізгі іс-әрекетіне айналады. Мектепте бала өзіне қызық емес, бірақ
болашағына маңызды материалдармен оқып танысады. Жалпы білім беретін мектептердің алғашқы сыныбына кел-ген
балалар оқу жүйесінде айтарлықтай қиындықтарды басынан өткереді. Қиындықтардың ең алғашқы себебі – мектептік оқуға
деген қызығушылығы-ның төмендігі немесе психологиялық дайын еместігі. Оған қоса мектепте оқи бастауы- тек өмірдің
жаңа шарттары ғана емес, сонымен қатар жаңа бай-ланыстар, қарым-қатынас және жаңа міндеттер. Осыған орай бала өмірі
өзгереді, бәрі оқуға, мектеп іс-шараларына бағынышты болады. Бұл өте ма-ңызды кезең Мектеп алғашқы күннен бастап
оларға интеллектуалдық және физикалық күшті қажет ететін тапсырмалар береді. Сондықтан қазіргі таңда жалпы білім
беретін мектептердің барлығында мектеп алды даярлық топтары бар.
Бастауыш мектептің негізгі міндеті – баланың бастапқы тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ету, оның қабілеттерін
айқындау және дамыту, қа-рым-қатынас білігін қалыптастыру болып отыр. Оқушы мінезімен пара-пар мұғалімнің жеке
басының үлгісі мен жүріс-тұрысының балаларға әсер ете-тіндігі белгілі. Мұғалім баланың байсалды, сабырлы болуына баса
назар ау-дарып, оларға қай жағынан болса да, өнеге көрсетіп отыруы тиіс.
Мектепке дейінгі баланың өмірі- әлеуметтік, психологиялық жағынан және физиологиялық жағынан да қызықты кезең.
Бұл кезеңде мектеп өмірі-мен танысады, әлеуметтік ортасы өзгеріп, оқушының көпшілік ортамен ара-ласуы, көзқарасы,
дүниетанымы кеңейіп, өз бетімен және мұғалім көмегімен ізденіп, танымдық дүниесі кеңейеді. Бүгінгі күнде «мектептегі
оқуға да-йындық» ұғымы бүтін бір комплексті және баланың барлық өмірінің сфе-расын қамтиды.
Белгілі орыс психологтары А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская мектепке даярлау ұғымына баланың оқу
тапсырмаларын тү-сінуін,әрекеттерді орындау тәсілдерін меңгеруін, ерік қасиеттерінің дамуын, өзін-өзі бақылау және өзінөзі бағалау дағдыларын, мұғалімді тыңдау, мате-риалды еске сақтау біліктілігін жатқызады.
Е.Е. Кравцова мектептегі оқуға психологиялық даярлығы бұл баланың дамуында «қарым-қатынас» негізгі ролді
атқарады деген тұжырымға келді. Ал Л.И. Божович мектепке келетін баланың таным қызығушылықтары дамыған,
әлеуметтік ортаға ене алу біліктілігі және оқуға деген ынтасы болу қажет деген пікірге келді.
Р.В. Овчарова тұжырымдамасында, мектептегі оқуға дайын бала өзінің әрекеттерін жоспарлап және бақылай алады,
қоршаған дүниенің заңды-лықтарын,заттардың жасырын қасиетін бағдарлайды,оларды өз әрекеттерінде қолдана
алады,басқа адамды тыңдай біледі және логикалық ойлау тәсілдерін орындай алу біліктілігін жатқызады [3].
Алайда, мектепке даярлау мәселесі Қазақстан ғалымдары Б. Баймұра-това, Қ.Сейсенбаев, Н.Айғабылов, Б.Дабылова
еңбектерінде біршама зерт-телгені белгілі. Дегенмен, мектептегі оқуға даярлау мәселесі әлі де өзекті мә-селелердің бірі
болып қала бермек. Мектепке психологиялық даярлықты жүзеге асыру ісін ғалымдар түрліше жіктейді. Ал Е.Е. Кравцова
мектепке даярлықтың төрт бағытын қарастырды:
1 бағыт - балаларды мектептегі оқуға қажетті нақты іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру;
2 бағыт – мектеп жасына дейінгі кезеңнің аяғында байқалатын жаңа құры-лымдар мен бала психикасындағы өзгерістерді
зерттеу;
3 бағыт - оқу әрекеттерінің алғы шарттары;
4 бағыт - баланың берілген ережелер мен ересектер талабына саналы түрде бағыну іскерлігі [1].
Демек, баланы мектепке психологиялық жағынан даярлау тақырыбын зерт-теп жүрген психологтер (В.В. Холмовский, Л.А.
Венгер, Н.И. Непомнящая т.б.) даярлықтың төменгі бағыттарын бөліп көрсетті:
1. Ақыл-ойының даярлығы
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Бұл мектепке дейінгі баланың білімі және біліктілігі. Кез-келген бала жазып және санаумен ғана шектеліп қана қоймай, ең
маңыздысы салыстыра білуді,талдауды, ойлай білуді, өздігінен қорытынды жасай білуі, баланың сөйлеу тілінде кемістіктің
болмауы және өзіне сөйлеген сөздің мағынасын түсініп,өзінің ойын жеткізе алуы қажет
Ақыл-ой дайындығының көрсеткіштері
Бейнелі компонент
Вербалді компонент
1. Заттың сипатын, қасиетін қабылдау қабілеттілігі.
1. Заттардың әртүрлі қасиеттерін айта білу және айыра білу
2. Бейнелі негіздегі көру есі.
қабілеттілігі.
3. Зат не құбылыс туралы ұғымдарды қорытындылау
2. Сөйлеу негізіндегі есту есі.
біліктілігі.
3. Бір текті ұғымдарды,заттарды жалпылау қабілеттілігі.
4. Ойлау тәсілдерінің (синтез, салыстыру т.б.) дамуы.
4. Ойлау тәсілдерінің дамуы.
5. Белсенділік, тапқырлық.
5. Қисынды ойлау
2. Биологиялық кемелденуі. Баланың денсаулық жағдайы (дене салмағы, бойының ұзындығы т.б.) нормадағы 6-7 жасар
баланың дене көрсеткіштеріне сәйкес болуы тиіс. Сонымен бірге көру,есту,моторикасының дамуы және жүйке жүйесінің
физиологиялық жағдайын жатқызуға болады.
3. Жеке басының қалыптасуы мен әлеуметтік даярлығы.
Бала оқу үрдісінің өзіне қызығуы қажет. Сонда ғана бұл баланың таным қызығушылықтарының дамуына, жаңа білім
алуына мүмкіндік жасайды. Оқу әрекеті ұжымдық сипат болғандықтан, әрбір бала құрдастарымен қарым-қа-тынас жасай
алуға, бірге жұмыс істеуге дағдылануы керек.
Мектепке дейінгілердің негізгі іс-әрекеті ойын болғандықтан, оларға бірден оқу әрекетіне ауысу біршама қиындықтар
туғызады. Мектеп та-балдырығын алғаш аттаған бала педагогтармен және балалармен кезіккенде мазаланады, Осыдан келе
нашар оқитын балалар және екінші жылға қалып қоятын балалар пайда болады. Сөйтіп, мектеп бала үшін стрессогендік
фак-торға айналып, денсаулығының нашарлауына әкеліп соғады.
Австрия ғалымы Г. Эберлейн өзінің «Дені сау балалардың қорқынышы» атты еңбегінде «Кейбір балалар алдағы болатын
жағдайлардан үрейленеді, олар үнемі «мектепте мұғалім берген тапсырманы орындай алмай қаламын ба?» деген
қорқынышпен жүреді», - дейді.
Жалпы, тәжірибеге сүйенетін болсақ, баланың оқығысы келмеуі мына жағ-дайларға байланысты болады:
1. Мектеп алдындағы қорқыныш. Бұл баланы бағындыру, әрекеттерді орын-дату мақсатымен қорқынышты үйде
қалыптастырады; («Мектепке барасың сонда саған көрсетеді»);
2. Оқу үрдісінде және қарым-қатынаста қиындыққа кезігуі;
3. Мектептің өміріне бейімделе алмауы;
4. Мектептің өмірінің шынайлылық қиындығымен кезіккенде, баланың көңілінде мектепке деген жағымсыз қатынастың
пайда болуы;
5. Мұғалімнің өзіне тән психологиясына үйрене алмау.
Яғни, осы кезде әрбір ата-ана өзінің баласына мектеп туралы қажетті мағлұматтарды айтып, баланың мектепке деген
жағымды қатынас және се-німділік сезімін қалыптастыра отырып тәрбиелеу керек. Ең бастысы баланы жолдастарымен
қарым-қатынас жасай алуға, басқа баланың ойымен санасуға үйрету болып табылады.
Швейцар психологы Ж. Пиаженің пікірінше «Баланың мектептегі оқуға дайындығының ең жоғары деңгейі бұл баланың
кеңістікті және уа-қытты бағдарлай алып, өзін басқа адамның позициясында сезіну біліктілі-гінің қалыптасуы»,- деген.
Яғни, мектепке дейінгі баланың кеңістікті және уақытты қабылдай алуы, оның оқу материалын меңгерудің жолын жеңілдетеді.
Баланы оқуға дайындауда үлкен және кіші моторикасына ерекше мән берген жөн. Ғалымдардың айтуынша баланың
саусақтарының дамуы ақыл-ойы мен сөйлеуінің қалыптасуында маңызды роль атқарады.
М.М. Кольцова өзінің еңбектерінде «Бала мектепке барар алдында көру-моторлы координациясы біршама дамыған болуы
тиіс және қолдың саусақтары мидың сөйлеу аймағы болып табылады» деген. Яғни, бала жүгі-ріп, секіріп допты лақтырып
және ұстап алу әрекеттерін еркін орындап, қай-шымен, қарындашпен, қыл-қаламмен жұмыс істеу біліктілігі дамыған болуы
керек. Балаға сурет салғызу, әртүрлі заттардан құрастыру, пластилинді илеу баланың саусақтарын дамытып қана қоймай,
ойлау қабілетін де дамытады. Сурет сала алмайтын және пластилинмен жұмыс істей алмайтын баланың жазуға икемі
болмайды. Осы тұрғыда баланың саусақ қозғалысын яғни фи-зикалық даму мүмкіндігі мен логикалық даму мүмкіндігін
анықтау мақ-сатында әр балаға жұмыс қағазын және керекті құралдарды таратып беріп, өз ойларынан сурет салғызу арқылы
анықтау қажет.
1.Әдістеме атауы: «Бір нәрсені сал». Балаға бір бет қағаз беріледі, фломастерлер және сонымен сурет салуды ұсы-ну
қажет. Тапсырманы орындауға 4 минут беріледі. Соңында баланың қия-лын байқауға болады.
Әдістеме бойынша келесі критерийлермен бағаланады:
10 ұпай- бала суретке өз ойынан бір ғажайып нәрсені салса, онда оның қия-лының бай екенін көрсетеді. Бөлшектерінің бәрі
соңына дейін жасалу мін-детті. 10 ұпай- өте жоғары.
8-9 ұпай- егер бала суретті фантазиямен салса, онда түрлі-түсті бояу көп бол-са, онда баланың қиялын «жаман емес» деп
санауға болады.8-9 ұпай жоғары.
5-7 ұпай- бала суретте жаңа бір нәрсені салмаса, онда түрлі-түсті бояу көп болғанымен, ретсіз боялса, онда оның ішкі
фантазиясы толығымен дамы-маған, орташа деңгейде. 5-7 ұпай –орташа деңгей.
3-4 ұпай- бала көшірме сурет салса, онда фантазиясы соңына дейін дамы-маған. 3-4 ұпай төмен.
0-2 ұпай- бала ешқандай сурет салмаса, онда тек сызықтар мен штрихтар са-лынса қойылады. 0-2 ұпай өте төмен.
Сонымен бірге баланың сөйлеуін дамытуда сурет бойынша сөйлем құ-растыртып, ертегілерді немесе әңгімелерді оқып,
кітаптағы суреттерге зейін қойып қарауына аса мән беріңіз және «Мына суретте не бейнеленген? Адам-дардың аты кім?
Олар не істеп жатыр?» деген сұрақтарды қою арқылы кі-тапқа қызығушылығын байқауға болады.
Ата-ана баласын санауға үйретуде «Үстелде неше кесе? Суретте неше доп? Киімде неше түйме?», - деген сұрақтар қойып
баланы санауға жаттықтыруға болады. Мектепке дейінгі баланың оқу материалын меңгеруде, кеңістікті жә-не уақытты
қабылдай алуы маңызды рөл атқарады.
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Баланың ойлауын анықтау мен дамытуда керемет шараның бірі құ-растыру іс-әрекетін ұйымдастыру. Құрастыру іс-әрекеті
баланың ұзақ ойла-нып бір шешімге келуін және белгілі бір нәтижеге жетуін қамтамасыз етеді. Балалардың танымдық
қызығушылықтарын қалыптастыруға тәрбиеші мен балалар арасындағы жағымды-эмоционалды өзара қарым-қатынас көп
себін тигізеді. Құлшынысы төмен, үндемейтін балалардың қарым-қатынасқа түсу дағдыларын қалыптастыруда ойлау мен
қиялды дамытуға арналған төмен-дегі тренингтердің маңызы зор.
2.«Керісінше» тренингі. Ойын мақсаты: Балада ойлау жылдамдығын, ой ұшқырлығын,ептілігін анық-тау және дамыту.
Тренинг барысы: Балалар мен психолог орындықтарға шеңбер бойына оты-рады. Психолог бір сөзді айтып, бір бір балаға
допты лақтырады, бала допты қағып алып, керісінше, қарама-қарсы сөз айтады. Егер де допты қағып алған бала сөзді
қапелімде айтуға қиналса, керек сөзді басқа бала рұқсатпен айтуға болады.
3. «Сиқырлы жұмыртқа» тренингі
Ойын мақсаты: Мектепке даярлық, ересектер тобы және бастауыш мектеп оқушыларының қиялын дамыту.
Тренинг барысы: Әрбір балаға жұмыртқа формасындағы шаблон. Беріледі. Ол оны қағаз бетіне қойып 3-4 жұмыртқаның
бейнесін салады. Кейін ол, сол дөңес фигураны жаңа бір зат шығатындай етіп сурет салуы керек. Ол сурет-терді салу
арқылы түрлі суреттер салып шығаруға болады әрі шығармашы-лығы арқылы баланың ой-өрісін анықтауға болады.
4. «Болады, болмайды» тренингі
Тренинг мақсаты: Бала қиялын дамыту
Тренинг барысы: Психолог сөздерді айтады, ал балалар солай болу мүмкін болса, онда қолдарын шапалақтайды, егер ондай
болмаса- онда аяқпен то-пылдайды. Мысалы: Қасқыр орманда кезіп жүреді- алақанын шапалақтатады, қасқыр ағаш басында
отыр- аяқтарын топылдатады, кастрюльде кесе қайнап жатыр- аяқтарын топылдатады.
Қиял ойында басталып, әрі қалыптасып өзге де іс-әрекет түрлерінде көрініс тауып байқалады. Қиял, ойлау сурет салу мен
ертегі, өлең құрастыруда өте айқын байқалады.Мектепке дайындық тобы кезеңінде қиял өте айқын әрі қарқынды байқалады,
сондықтан да мұны психологтар әуел бастан берілген қабілет деп атаған қиял мәселесі қазіргі таңда психологияда кеңінен
қарас-тыруды қажет ететін мәселе болып отыр.
5. «Ән салайық, қанекей!» тренингі
Мақсаты: Балалардың көпшілік алдында өзін-өзі ұстауын, еркіндігін, батыл-дығын, есте сақтауын, қарым-қатынас әрекетін
байқау.
Тренинг барысында балалар өздерінің білетін өлеңдерін ортаға шығып айта-ды, осы кезде балалардың ішінен көпшілік
алдында еркін, ашық қарым-қа-тынас жасай алатын балалармен қатар көпшілік арасына еркін шыға ал-майтын балалар да
анықталады.
Сөйтіп, бала мектепте оқудың жаңа жағдайларына еркін ене алатындай дайындықтан өтеді.
Мектепке дайындық баланың үйлесімпаздылығынан туындайтын кезде оңтайлы мүмкіндіктері арқылы жан-жақты
тәрбиеленуі мен дамуын талап етуі бала оқу және тәжірибе мәселесін шешу үшін өзіндік білімін пайдала-нуы, танымдық
әрекеттері мен ойлануы жеткілікті даму деңгейіне көтерілуі тиіс.
Сонымен балаларды мектепке психологиялық даярлау бағыттарын тә-жірибеде жүзеге асыратындар - ата-аналар,
мұғалімдер және мектеп психо-логтері.
Баланың мектептегі оқуға психологиялық дайындығын анықтау диаг-ностикасын психология саласындағы маман өз
мойнына алады. Өйткені пси-хо-диагностикалық және психокоррекциялық жұмыстарды жүргізудің қыр-сырын тек психолог
қана біледі. Психологтың міндеті психодиагности-каның әдістемелерін қолдану арқылы және зерттеу нәтижелеріне сүйеніп,
6 жастағы баланың оқуға дайындығын анықтайды. Яғни, баланың оқуға дайын немесе әлі дайын еместігі жайлы қорытынды
жасалынып, оқуға дайын емес ба-лалармен таным үрдістерін дамыту мақсатында индивидуалдық және топтық сабақтар
ұйымдастырылады. Сонымен бірге коррекциялық – дамыту жұ-мыстарын жүзеге асыруда бағдарлама құрылады. Ал
педагогтарды оқу жыл-дың басында болашақ бірінші сыныптағы балалардың мектептегі оқуға пси-хологиялық зерттеуде
алынған нәтижелермен таныстырады. Әсіресе мектеп-тегі оқуға дайын емес балалардың жағдайларына ерекше көңіл бөліп,
қандай оқушылармен жұмыс істеу керектігі жайлы ақпарат алып және оқу-тәрбие үрдісінде жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін
өз бетімен немесе психологтың кө-мегімен таңдауға болады. Мектепке дайын емес балаларды оқытуда оқушы-ларды жиі
мадақтап, оқуда баланың табысқа жетудің жағдайларын тудыру керек..
Жалпы баланың оқуға психологиялық дайындығын қазан және сәуір ай-ларында анықтап отыруға болады.
Кез-келген ата-ана баласының өсіп-жетілуінде, рухани күшті етіп тәр-биелеу жолында алуан түрлі қуаныш пен
қиыншылықтарды бастарынан өт-кізе отырып, оның рухани және ақыл-ойы мен дене құрылысы жағынан жан-жақты даму
дәрежесіне жеткізуге баулиды. Мұғалім баланы оқуға дайын-дауда ата-анасымен бірлесе отыра жүргізеді. Оларға ісәрекеттің мазмұны өз-герген кезде баланың мінез-құлқы да, ішкі психикалық өмірі де өзгеретінін және осы кезде баласына
аса қажет екендігі түсіндірілуі керек.
Әрі ұстаз, әрі ғалым Ахмет Байтұрсынов: «Бала оқытуды жақсы білейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін өзі
жақсы білерге керек, екінші, балалардың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға керек. Оны білуге баланың
туғаннан бастап, тәнімен қатар, ақылы қалай кіретін жолын білуге керек»-деген психологиялық мәні бар ой тұжырымын
басшылыққа алып, балалардың ой-өрісі мен біліктілігі, логикалық ойлауы, сөйлеуі, шығармашылық мүмкіндіктерінің
толықтай ашылуына, олардың психикалық дамуындағы ауытқушылықты болдырмаудың жолдарын іздес-тіру, ата-аналарды
психологиялық сауаттандыру жолдарын қарастыру, жеке тұлға ерекшеліктерін ескеріп, жан-жақты, терең зерттеупсихологтардың бірден бір міндеті.
Қорыта келгенде, баланың мектептегі оқуға дайындығы біртіндеп қалыптасатын аса күрделі үрдіс және бұл үрдісті
жүзеге асырудың бірден бір жолы - ата-ананың, мұғалімнің және психологтың бірігіп жұмыс істеуі. Бала балалық шақтан
өзіне белгісіз, таныс емес дүниенің есігін ашқаннан кейін, баланың өмір сүру тіршілігін түбегейлі өзгертеді. Яғни, баланың
мектеп өміріне еніп және өзінің әлеуметтік ортада «МЕН» дегенін қалыптастыра алып, жоғарыдан көріне алуы, баланың
білімді, табысты және нәтижелі игеріп кетуіне ықпал жасайды. Түйіндей келе, бұл баланың жеке тұлғасының қалыптасуы
және ақыл-ойының, таным үрдістерінің дамуы болып табылады. Демек, баланы мектепке даярлау мәселесі өз өзектілігін
жоғалтпайтын әлі де зерттеуді қажет ететін міндетті мәселелердің бірі болып қала бермек.
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ТОЛҒАУ ТАРЛАНЫ-БАЗАР ЖЫРАУ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Музыка пәнінің мұғалімі Серібаева Баян Төлепбергенқызы
Пәні: Музыка Сабақтың тақырыбы: Толғау тарланы-Базар жырау
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Базар жыраудың өмірі мен шығармашылығы жайлы оқушыларға мағлұмат беру,түсіндіру
Тәрбиелік мәні: Базар жыраудың «Әр нәрсенің парқы бар» термесін орындата отырып, қазақ халқының мұрасын
қастерлеуге,өнеге тұтуға, үлкенді құрметтеуге, әдепті, бауырмал, тәрбиелі азамат болып өсуге баулу,тәрбиелеу
Дамытушылығы: Базар жыраудың өсиет термесін тыңдата отырып, жаман мен жақсының арасындағы айырмашылықты
ажырата білуге,өсиет сөздердің мән-мағынасын түсініп,өмірде өзіне азық етуге бағыт беру,өнерге деген қызығушылығын
арттыру,ой-өрісін дамыту
Сабақтың типі:Жаңа сабақ Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: топтық,жұптық жұмыс,ассосация жасау
Сабақтың көрнекілігі: оқулық,интерактивті тақта,үнтаспа
Пәнаралық байланыс: Қазақ тілі, Қазақстан тарихы,Әдебиет
Сабақтың барысы: І.Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу,балалардың назарын сабаққа аудару
ІІ.Үй тапсырмасын пысықтау (тест алу)Сұрақ жауаптарын оқушылар өздері жасыл, қызыл,сары карточкалар арқылы
бағалайды
Бұқар жырау қай жерде дүниеге келген?
Ол қай ханның ақылшы-кеңесшісі болған?
Бұқар жырау неше жыл өмір сүрді?
Оның қандай толғау,термелері бар?
Бұқар жыраудың бейіті қай жерге қойылған ?
Бұқар жыраудың жырлары қандай тақырыптарды қамтиды?
ІІІ.Оқушылардың білімін жан-жақты тексеру
Майлықожаның термелері қандай тқарыптарға арналған?
Құлыншақтың елге таратқан дастандарын атап бер?
Поэзия алыбы –Жамбыл,Құлыншақ пен Майлықожаға қандай баға берді?
Ақтамберді қандай көтерілістерге қатысты?
Асанқайғы қай дәуірде өмір сүрді? Асанқайғының күйлерін атап бер?
Эпос сөзі қандай мағынаны білдіреді?
ІҮ.Жаңа сабақ «Толғау тарланы-Базар жырау»
1 Базар жыраудың өмірі мен шығармашылығы жайлы мағлұмат беру
2 Оқушыларды екі топқа бөлу «Терме» және «Толғау»
2 Базар жыраудың «Әр нәрсенің парқы бар» термесін тыңдату (Жыршы Серік Жақсығұлровтың орындауында терме
тыңдау)
3 Топтық, жұптық жұмыс
4 Сөзжұмбақ шешу
5 Қорытындылау,терме тыңдау
Ү.Жаңа сабақты меңгергендігін тексеру(топтық жұмыс)
І-топ «Терме» тобына «Әр нәрсенің парқы бар» термесін талдау,ассосация жасау
ІІ-топ «Толғау» тобына Базар жыраудың өмірі,шығармашылығы жайлы ассосация жаса
ҮІ Жаңа сабақты бекіту (жұптық жұмыс)
Базар жырау қай жерде қай жылы дүниеге келген? Ол 9 жасынан кімнің тәрбиесінде болды?
Жырауға Балқы Базар деген атақты халық неге берді? Балқы Базар неше жасында «бала жырау»атанды?
Базар жырау өз өнерін шыңдап қай жерлерді аралады?
Хорезмге барғанда қандай толғау,дастандарды жаттап Cыр бойына таратты?
Базар жыраудың жырлары қандай тақырыптарды қамтиды?
Көзі тірісінде жырау кімге толғау, дастандарын хатқа жазғызды?
Базар жыраудың қанша толғау, дастандары сақталған?
Жыраудың шығармалары қай жылдары қандай басылымдарға,кітаптарға басылып шықты?
ҮІІ Жаңа сабақты қорытындылау (екі топқа сөзжұмбақ беріледі)
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Сөзжұмбақ шешу «Терме»
1 Өлең сөзбен жарысу,тартысу,дауласу
2 Нота сызығындағы екінші нота қалай аталады?
3 Қазақтың ұлттық аспабы?
4 Айтыстың бір түрі?
5 Музыка тілінде жылдамдық не деп аталады?

Сөзжұмбақ «Толғау»
1 Ақылы мен нақылы бар өсиет сөзден құралған тақпақ
сазды әуен
2 Қазақтың ұлттық аспабы
3 Атақты күйші-копозитор
4Айтыстың бір түрі
5 Өз жанынан өлең шығаратын ада
6 сөзге шешен,ақын,өлең,жыр,дастан жазатын адам
(Екі топ бір-бірін екі жұлдық,бір ұсыныс арқылы бағалайды)
ҮІІІ Үйге тапсырма
Базар жыраудың «Әр нәрсенің парқы бар» термесін жатқа орында
Бзаар жырау жайлы тың деректер жинақта (Жыршы Арнұр Көшенейдің орындауында Базар жыраудың өсиет термесін
тыңдау)
ІХ Бағалау
*****
ТӘРБИЕ САҒАТЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: КЕШІРІМДІ БАЛА - КІШІПЕЙІЛ БАЛА
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі Ташимова Жанна Нұрбайқызы
Тәрбие сағатының тақырыбы: Кешірімді бала - кішіпейіл бала
Мақсаты: 1. Оқушыларға адамдық асыл қасиеттерді қастерлеп, өмір заңдылықтарын білуге үйрету, оқушыларды
кішіпейілділікке, үлкенді сыйлауға, көмектесуге үйрету.
2. Адамгершілік қасиеттерге бағыттай отырып, оқушының рухани білімін байыту, логикалық ойын дамыту, ойын еркін,
дәлелді түрде жеткізе білуге жетелеу.
3. Адамгершілік қасиеттерді сезіне білуге және үлгі ете білуге тәрбиелеу, имандылыққа, инабаттылыққа, кішіпейілділікке
баулу.
Сабақтың көрнекілігі: Мақал-мәтелдер, суреттер, шарлар, инт тақта
Сабақтың түрі: Өнеге. Қазақстан Республикасының Гимн орындау.
Тәрбие сағатының барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі:
Арыстан мен Тышқан
Сәлемдесу
Ұйықтапты бір арыстан айдалада, Тышқан жүр сейіл құрып,ойнақ салып,
Үлкенге де сіз,
Бір уақыт жүгіріпті басқа барып,
Тыныштық алу үшін сай-панада.
Кішіге де сіз,
Арыстан өлтіруге айналыпты,
Үстіне арыстанның ойнақтапты,
Бір тышқан іннен шығып сол арада. Басын басқан Тышқанды ұстап алып.
Бар адамға құрметпен,
Бас иеміз біз.
«Шаттық шеңбері»
Адамдарға кешіріммен қарайтын,
Жан жылуы жылылық боп тарайтын,
Кішіпейіл бала болғым келеді,
Айналасын нұрлы күнге балайтын.
-Ал, ендеше, балалар сендер "Арыстан мен
тышқан" ертегісін білесіңдер ме?
-Осы ертегіден нені байқадық?
•Кішіпейіл болу дегенді қалай түсінесіңдер?
•Достарыңмен және жақын адамдарыңмен
ренжіскен кезде қандай күйде боласыңдар?
•Кешірім сұраудың достықты сақтауға көмектескен кездері болды ма?
-Сендердей ақылды, мейірімді, білімге құштар балаларды көргеніме мен бүгін өте қуаныштымын.
Мұғалім: Ендеше, балалар бүгінгі тәрбие сағатымыз "Кешірімді бала- кішіпейіл бала" тақырыбында өтіледі. Тәрбие
сағатымыз сайыс түрінде де болады.
Кісінің бойында жақсы және жаман қасиеттері болады. Бізге ақылдылық пен адалдықты, қарапайымдылық пен
кішіпейілділікті, шыншылдықты өмірді көре білген үлкен кісілерден үйренеміз. Бізді жақсы қасиеттерге тәрбиелеп, жаман
мінез құлықтан аулақ болуға бағыт беріп отырады.
Абай атамыздың өлеңінде:
«Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
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Сен де бір кірпіш дүниеге
Кетігін тап та бар қалан» бұл өлең шумақтарында атамыз кішіге мейірімді, үлкенге құрмет, досыңа қайырымды болуды
қысқа шумақпен тәрбие жөнінде толық мәлімет беріп өткен.
Адам болатын бала барлық жақсы қасиеттерді үйреніп, жаман мінез, жаман әдеттерден аулақ болуы керек. Ендеше
әдепті, ақылды балалардың қандай болуы керек екенін мына өлеңдерден тыңдайық.
Бірге: Жақсылықтан үйреніп,
Әдепсіз деп сөкпесін,
Боламыз біз жақсы адам.
Анама айтып өкпесін.
Жамандықтан жиреніп
Нұрай
Үлгі аламыз жақсыдан.
Атам маған қашан да,
Мұхамеджан
Кішіпейіл бол деген.
Тәртіпті бала сүйеніш,
Ата сөзі санамда,
Төбең бір көкке жетеді.
Мақтанбауды жөн көрем.
Ұрыншақ бала жанында,
Олжас
Ұрыс пен керіс айқай шу.
Өзгелерден өзімді,
Ұстамды бала маңынан,
Санамаймын жоғары.
Ұнамды қылық байқайсың.
Артық айтып сөзімді,
Ринат
Желпінгенім жоқ әлі.
Кім үлкенді сыйласа,
Әсет
Кім үлкенді тыңдаса
Атам маған қашан да,
Үлкен болған кезінде
Әділетті бол деген.
Сыйлы болмақ өзі де.
Ата сөзі санамда,
Серікболсын
Жүрем тура жолменен.
Сыйла үлкен кісіні
Әлідос
Қамқорлыққа ал кішіні.
Қалдыр атын ұятқа,
Сақтап көше тәртібін,
Жалған сөзге төзбеймін.
Бағдаршамның ал тілін.
Жеткізетін мұратқа,
Әдет қыл бұл ісіңді,
Тек шындықты көздеймін.
Тазалап жүр тісіңді.
Арсен:
Аида
Ізетті бала
Сыйлап сәлем беремін
Ерлан қандай елгезек,
Көршілерді көргенде.
Берді ағайға жол кезек: -Ағай ғафу етіңіз! Алға қарай өтіңіз.
Ізетпен бас иемін,
-Оқасы жоқ, ұланым, Ізетіңмен ұнадың.
Үйге қонақ келгенде.
Деп ағай да Ерланды жақсы көріп нұрланды.
Көрініс: "Әже мен балалар"
Дүкенге бір қарт әже келе жатады. Жер тайғақ еді, ол кісі
тайып жығылып қалады. Бір қыз бала мен ер бала мектепке
келе жатқан еді. Ер бала қыз балаға сөмкесін беріп , қарт әжені
көтеріп тұрғызып жібереді. Ол рақмет айтып, кетіп қалады.
Қыз бала одан.
-Ана кісі сенің анаң ба ? -Жоқ, анам емес.
Жеңгең бе ? Жоқ, жеңгем емес.
-Әлде әжең бе ? Жоқ ,әжем емес .
Танисың ба? Жоқ танымаймын. Жәй бір адам ғой. Қыз бала
таңырқап қалады.
-Сонымен балалар сендер осы көріністен не түсіндіңдер?
(балалар өз ойларын айтады).Әже не деді балаға? (рақмет).
-Ал, сендер қандай сиқырлы сөздер білесіңдер? (рақмет,
кешірініз)
Оқушыларды екі топқа бөлу. "Әдепті", "Ақылды"
1- тапсырма. Бірінші топтың тапсырмасы: "Кішіпейіл бала қандай ?"
Екінші топтың тапсырмасы: "Кешірімді бала қандай? "
2-тапсырма. Ойын жалғастыр.
Бірінші топтың тапсырмасы: «Не істеуге болмайды?» оқушылар әрі қарай өздері жалғастырады.
1. Үлкендердің алдын2. Кішкене баланы3. Құстарды4. Қыз баланы5. Сабақтан6. Үйге жүгіріп7. Үлкен кісіні8. Оқу –құралдарын9. Сыныпта айғайлауға10.ЫсқыруғаЕкінші топтың тапсырмасы: Не істеу керек?
– Үлкендерді сыйлау керек
– Ата- аналардың тілін алу керек
– Тәртіпті болу керек
– Оқу құралдарын күтіп, таза ұстау керек
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– Сабақты жақсы оқу керек
3- тапсырма.
Жағдаяттарды шешу.
Бірінші топтың тапсырмасы: Ұланға әке-шешесі жұмысқа кетерде: – Балам, біз жұмыстан келгенше сабағынды оқып
болған соң, үйдің айналасын жинастыр, үйге су алып кел деп тапсырды. Ұлан сабағын оқып болған соң, үйге оның достары
Айдын мен Дидар келіп Ұланды футбол ойнауға шақырды. Ұлан әке-шешесінің тапсырмасын орындарын немесе
достарының көңілінен шығу керек екенін білмей дал болды.
Сұрақ: Сендер Ұланның орнында болсаңдар не істер едіңдер?
Екінші топтың тапсырмасы: Жаңыл өзінің інісі Ернармен үйдің ауласында ойнап жүрді. Екеуінің тұсынан көрші үйдегі
Гүлнардың анасы дүкеннен келе жатыр еді. Ернар: Гүлнар бізбен ойнасын шақырып жіберші деді. Жаңыл інісінің сөзіне
ұялып қалып, Ернарға әлденені түсіндіре бастады.
Сұрақ: Жаңыл інісіне не деп айтты деп ойлайсындар? Ернардың орнында болсаңдар не істер едіңдер?
Жағдаяттарды талдау.
1. Дәулет сабаққа кешігіп қалды...
2. Алпамыс байқамай Айжанды қағып кетті...
Ән: "Болайықшы осындай"
Мұғалім: Балалар, бүгін біз сіздермен кешірімді бала мен кішіпейіл бала қандай болуы керек екені жайлы білдік. Яғни
ренішін ұмытып, райынан тез қайтатын адам кешірімшіл болады. Кешіре білу адамның өзімен, өзгелермен үйлесімді өмір
сүруіне мүмкіндік жасайды. Кішіпейіл адам адамгершілігі мол, мейірбан болады, кісіге қарасуға, қол ұшын беріп,
жәрдемдесуге әзір тұрады. Кішіпейілділік жай нәрсе емес, ол – мінез, әлеуметтік мәртебе, көп қошемет тұтатын асыл қасиет
болып табылады
Кішіпейілділік өзге адамдарды сыйлаудан, олармен қарым-қатынас жасаудағы қарапайымдылықтан, басқалардан
ерекшеленуге әрекеттенбеуден көрінеді. Ондай адамдардың сөзі ұстамды келеді. Сол үшін де халық, кішіпейілділік кішілік
емес, кісілік деп оның мәнін өте дұрыс айтып жеткізген.
Әр адам өзін кез-келген жерде бір- бірлерін кешіре білуі керек екен.
*****
ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КІТАП ОҚУЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУДА МЕКТЕП КІТАПХАНАСЫНЫҢ РОЛІ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Мектеп кітапханашысы Төлекбаева Бибіхан
Ата-бабамыз айтып кеткен «білекті бірді жығады,білімді мыңды жығады» деген нақыл сөзге бүгін - біздер келіп тіреліп
отырмыз. Өйткені елбасы «еліміздің бәсекеге қабілетті ел қатарынан орын алуы-білімді жастардың еншісінде»деп атап
көрсетті.Қай қоғам білімді болса,көп оқыған болса,сол ел озық ел және мықты ел.
Қазіргі таңдағы жан-жақты білім мен тәрбие берер мәдени орындардың бірі мектеп кітапханасы.Мектеп кітапханасы
оқушыларға сапалы білім беруде,тәрбиелік іс-шараларды өткізуде бірден -бір қайнар көзі.
Қоғамымыздың дамуы ақпараттың қең таралуымен, мәдениет мәйегін халыққа тереңдетіп түсіндіру мәселелерімен
тиянақтала түседі.Осындай маңызды істерге шамшырағы жарқыраған аралдай, оты өшпеген қара ошақтай, қараңғы түнде
алдан жарқыраған жарық сәуледей жол нұсқайтын -мектеп кітапханасы.Рухани тарихын, ата-бабаларымыздың салтдәстүрлерін, әдеп- ғұрпын тануда кітаптың берер көмегі ұшан- теңіз...
Қазіргі заманда оқушылардың өскелең талабын қанағаттандыру, олардың кітап алып оқуын ұйымдастыруда , рухани
байлығы мен жалпы қабілетін дамыту және жоғары эстетикалық талғамын қалыптастыру міндеттерін іске асыруда мектеп
кітапханаларының атқарар істері көп.
Кітапхана- оқушылардың сапалы білім беруде, тәрбиелік іс –шараларды өткізуде мұғалімдердің бірден- бір сенімді серігіне
айналуы тиіс .Осы орайда мектеп кітапханасының атқарар істері көп.Біздің кітапханада оқушылардың білім сапасын
арттыру, сапалы тәрбие беру бағытында көптеген іс- шаралар (әр түрлі тақырыптағы кештер, сайыстар, оқырмандар
конференциялары, қітапханалық шолулар, дөңгелек столдар, кітап көрмелері )өткізіледі.
Сонымен бірге оқулықтан басқа жеке пәндер бойынша өткізілетін панорамалық сабақтардың, сыныптағы тәрбие
сағаттарының түрлі әдеби-мәдени кештердің бейнетаспалары жинақталады.
Информатика, физика, химия, биология, қазақ әдебиеті, орыс тілі, ағылшын тілі тағы басқа пәндер бойынша элекронды
оқулықтар бір шама жүйеге келтіріліп, пән мұғалімдерінің пайдалануына дайын тұрады.Күнделікті оқырмандарға қызмет
көрсету жұмысы жүргізіледі,онда іздеген кітаптарды барынша тауып беріп ,уақытылы қайтарылуын талап етемін.Қажетті
материалдарды оқырмандарға түрлі энциклопедиядан,кітаптардан тауып беремін.Оқушыларға көмек ретінде жиналған
материалдарды жинақтап,
альбом жасалынады.Кітапхананы мерзімді басылымдармен қамтамасыз ету жүйелі жүргізіледі.Басылымдардағы жарық
көрген жаңа кітаптар,маңызды мақалалар оқушыларға,ұстаздарға насихатталып отырады.
Мектебіміздің кітапхана қорында-3014дана кітап болса,оның-1642-сі оқулық, ғылыми-көпшілік кітаптар мен әдеби кітаптар
саны-1348дана,сонымен бірге 23 электронды оқулықтар мен АСУ программасы бар.Бізге
келген кітаптар
«Атамұра>>,<<Мектеп>>,<<Аруна>> т.б. баспаларынан шыққан .
Мектеп кітапханасында оқушылардың білім сапасын арттыру,саналы тәрбие беру бағытында көптеген іс-шаралар
өткізіліп отырады.Күнделікті өмірдегі жаңалықтар,ақын-жазушылардың,өнер иелерінің мерейтойларға арнап кітапхана
бөлмесінде бұрыш жасалынады.Кітапханада кітаптарды тиімді пайдалану үшін оқушылар мен мұғалімдерге <<Денсаулық –
бірінші байлық>>, <<Ертегілер елінде>>, «Ой бөлістім халқыммен...»,<<Сырдария-жырдария>>,<<Мұғалімдерге арналған
әдістемелік бұрыш>>,<<Мәдени мұра>>, «Балаларға базарлық», «Жаңадан түскен кітаптар» т.б.тақырыптарда арнайы
тақырыптық бөлімдер бар.Белгілі бір мақсатта әрдайым кітап көрмесі арнайы іріктелініп,жүйеленіп
отырады.Мысалы<<Менің Отаным-Қазақстан>>,<<Қазақстан рәміздері>>, «Сиқырлы заң кітабы» т.б.
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Мектеп кітапханасы білім мен мәдениеттің кәусар көзі. Әртүрлі тақырыптағы кештер, сайыстар мен оқырман сайысы,
әдеби шолулар мен дөңгелек столдар , кітап көрмелері өткізіледі .Мектеп партасында отырған жасөспірімдер
мен
бүлдіршіндерді рухани байыту –кітапхананың төл ісі . Сондықтан біздің кітапхана өзіне мынадай міндеттерді жүктейді:
-жан –жақты дамыған баланы тәрбиелеуге ат салысу
-оқушылардың ой- өрісін кеңейту, оқу деңгейін көтеруге жәрдемдесу;
-мектептің педогог қызметкерінің кәсіптік шеберлігін көтеруге көмектесу.
Кітап –бір бүтін сырға толы әлем ,оқыған сайын өзіне баурап алады.Сондықтан болар кітапханада ешқашан тыныш
болмайды.Әсіресе қоңырауда шулы болады.Осында балалар кітап пен журнал алуға ғана емес,өздерін қызықтыратын
сұрақтарға жауап табу үшін және кітап туралы әңгімелесуге де келеді.
Оқушыларды кітап оқуға тартуда ең үлкен рөл атқаратын жұмыс көпшілік іс-шараларын ұйымдастыру.Сондай ісшаралар өткізу арқылы оқырмандардың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға,білімін,ой-өрісін байытуға үлкен үлес
қосамыз.
Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады,насихаттау
жұмыстары жүргізіледі.Салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытындағы іс-шараларға арнайы мамандар мен пән
мұғалімдерін қатыстыра отырып дайындалады.
Мектеп кітапханасының қазіргі талаптарға сәйкес жабдықтау,кітап қорын молайтып оқушылардың,мұғалімдердің
кітапханамен байланысын арттыру ісін қолға алып,шығармашылық бағытта көптеген жұмыстар жүргізіледі.
Оқушылардың шығармашылық жұмыстарына байланысты әр түрлі тақырыпта ғылыми баяндамалар,оқу семинарлары
ұйымдастырылады. Пән мұғалімдермен тығыз байланыста болып,дарынды,үлгерімі төмен оқушылармен күнделікті
жұмыстар жүргізіледі. Жыл сайын оқушылар арасында<<Кітапқұмарлар>> атты сайыс өткізіліп, соңы әдеби кешке ұласады.
Біздің алға қойған міндетіміз – шәкірттерге сапалы білім, саналы тәрбие бере отырып, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны
қалыптастыру жолында аянбай еңбек ету.
Сол бағытта кітапхана жұмысын жандандыру ісін жолға қою жолында жұмыс жасап келемін. Тұжырымдай келе,
казіргі қоғамымыздың дауына орай ақпаратты аудио, видео, интернет арқылы алу мүмкіндігі жоғары болғанымен
кітапхана арқылы әдеби кітаптарды оқи отырып алатын білім мен тәрбиенің орны бөлек. Ұлы ұстаз Ы.Алтынсарин
атамыз <<Оқысаңыз, балалар, Шамнан шырақ жағылар>>
деп
алдағыны көрегендікпен
болжаған.
Мұндағы<<шамы>> тұңғиық терең білім ,ғылым болса керек. Осынау білім деген шамның жарқырай түсуі үшін
кітаптың, сол кітаптың жинақталар жері- кітапхананың қашанда тұғыры биік болуы тиіс.
*****
ЖАҢАША ОҚЫТУ- ЖЕТІСТІК КӨЗІ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі Төлекова Гүлзира Аятбекқызы
Еліміздің экономикалық, әлеуметтік-мәдени саласы өскен сайын, қоғам дамуының барлық
саласындағы болып жатқан өзгерістерге сай білім беру саласы да өзгеріп, жаңару үстінде. Осы
орайда, білім ордасының табалдырығын жаңа ғана аттаған жас бүлдіршіндердің
дүниетанымын қалыптастыру, жеке тұлға ретіндегі қасиеттерін шыңдап, тәрбиелеу барысында
бастауыш білім сатысының орны ерекше екенін айтпасақ та белгілі.
Бұрынғы қолданыста
жүрген оқу бағдарламалары оқытудың негізгі мәні адам тәрбиесі, жеке тұлғаның қалыптасуы
екеніне жете көңіл бөлмегенін де енді аңғарып отырмыз. Себебі, дәл қазіргі уақыт, ең алдымен, адамның ақыл-ойы мен
қабілетіне қойылар талапты өте күшейтіп жіберді.
Ендеше, бұдан шығар қорытынды мектепте оқушының жеке тұлға ретінде дамуы мен тәрбиеленуіне тікелей ықпалы
тиетін жаңаша көзқарастарды батыл енгізу қажет болды.
Ерте заманнан бері адам баласы барлық өмір құбылыстарын, өздерін қоршаған ортаны тануға талпынған. Үйрену мен
үйтетуден тұратын жердің бәрінде ұстаз бен шәкірт болған.Заман талабына сай білім беру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
Осыған орай ортамызда орын алып жатқан оқытудың жаңашыл жобалары осындай философиялық негізді басшылыққа
алған.
Олардың бірі Қазақстанда 1997 жылдан бастап етек жая бастаған «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы,
(RWCT жобасы). Оқушылардың ойлау, қабылдау қабілетін аңғаруға топтық жұмыс өте тиімді, яғни сабақты деңгейлеп оқыту
арқылы іске асыру және оқушыға тиянақты білім беру, оның сабаққа деген қызығушылығын арттыру, ізденіштігін,
байқампаздығын дамытып, жеке тұлға болып дамудың биіктігіне шығуына әкелер жолдың бірі- RWCT бағдарламасы деген
болар едім.
RWCT бұл:-жеке, жұпта, топта, бірлесіп жұмыс істей білу;
-оқуда білімді өз бетінше іздеу;
-білімді терең ұғыну;
-теория мен практиканы біріктіру;
-бір-біріне құрметпен қарау, мәдениетті қарым-қатынаста болу;
-өз пікірін жақтай, дәлелдей білу;
-ізденіс, еркін таңдау, жеке пікір, топпен талқылау;
-қажет жағдайда көзқарасын өзгерту т.б.
Өйткені сын тұрғысынан ойлау –ең алдымен шығармашылық ойлау. Шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық
ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді (Л.С.Выготский).
Аталмыш жобаның негізгі идеялары мен қағидаларына тоқтала кетсек: оқушы өзіне керекті, өз өміріне жарата алатын
ақпаратты таңдай біліп, оны өздігінше игеруге көмек болатын әмбебап тәсілдерді үйренуі керек.
«Сыни ойлауды дамыту» жобасы авторларының бірі Ч. Темпл төмендегідей әдістерді ұсынды:
-күтілетін нәтижелерді нақты айқындау;
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-жазба жұмыстарын жиі орындау;
-оқушылардың ой-өрісін белсендіретін сұрақтар қою;
-бірлесе оқу тәсілдерін қолдану;
-оқыту пәндерінің әлеммен, күнделікті өмірмен байланысын орнықтыру.
«Сыни ойау» жобасы әр шәкірттің өзіндік түсінік қалыптасуына мүдделі, осылай олар өзінің теңдесі жоқ ерекшелігін
айқындап, соған иланады.
Мұндай жағдайда ақпарат оқытудың нәтижесі емес, оның бастапқы кезеңіне айналады: оқушы осы мәліметті түсініп,
талдап, оны өзінің әлеуметтік тәжірбиесі тұрғысынан бағалай отырып, соның негізінде өзінің түсінігі мен түйсінуімен
байланысты жаңа білім құрастыруға дағдыланады, оны керегіне жарата алады.
Оқу мен Жазу арқылы Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы біздің көптеген тұйыққа тіреліп қалған көптеген
оқыту мәселелеріне көмектесе алды.. Сын тұрғысынан ойлау – өте күрделі, маңызды құбылыс. Мұғалім осы әрекетті
ұйымдастырушы, бағыттаушы. Оқушы әр түрлі ақпарат көздерінен сусындап, өз түйінін айта білуі керек. Кез -келген
мазмұнды талдау барысында өз тобымен ұйымдасып, пікірлесіп, ең ұтымды жауапты іздеуі керек. « Сын тұрғысынан ойлау»
бағдарламасының стратегияларын пайдалана отырып өткен сабақтардың әсері мол.
Бұл бағдарлама негізінен мұғалімдердің де оқушылардың да алдына міндеттер қояды. Соның бірі өзінің оқыту жүйесінде
сын тұрғысынан ойлауды және өз бетімен білім алуға көмектесетін кестені қолдану. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы
қызығушылықты ояту, мағнаны тану, ой толғаныс кезеңдерінен түзіледі (кезеңдердің мақсат-міндеттері).
1.Қызығушылықты ояту ( сұрақтар қою). Зерттелетін мәселені түсіндірумен шектеледі.
2.Мағынаны тану. ( жауаптар іздеу, мәселені зерттеу). Оқушылар жұмысты талдайды, берілген сұрақтар бойынша өзіндегі
білімдерді еске түсіреді, белсенді түрде жаңа мағлұматтарды іздеуге кіріседі.
3.Ой толғаныс.(ойлау процесінің ең жоғарғы сатысында мәселені талқылау ). Шешімі табылған мәселені жалпылау,
алынған білімдерді пысықтау, жаңа материалды қайталау жүзеге асырылады.
Енді « Сын тұрғысынан ойлау » бағдарламасының стратегияларын Ана тілі сабақтарында қолданғаным жөнінде тоқталып
өтейін.
2-сыныпта Сағи Жиенбаевтың « Әлия», Сәду Машақовтың « Мәншүк» өлеңдерін оқыған кезде, сабақтың ой толғау
кезеңінде Вен диаграммасы стратегиясын қолдандым.
Әлия
Ұқсастығы
Мәншүк
Мергендер мектебін бітірген,
Жас, соғысқа сұранып барған, қаза Шын
аты
Мәнсия,
медицина
Балалар үйінде тәрбиеленген,
тапқан, кейіннен Кеңес Одағының институтында
оқыған,
Қызылордада
Әлия туралы әнді Роза Рымбаева Батыры болған, атында көше бар, олар Мәншүк атында педагогикалық училищесі
шырқайды
туралы көркем шығарма бар, ескерткіш бар
қойылған.
Вен диаграммасы – ақпаратты есте сақтау, таңдау және оқушының деңгейін көрсетеді. Ұқсастығы мен ерекшеліктерін табу
кезінде тақырыпқа тереңірек үңілуге мүмкіндік береді.
Кубизм – тақырыпты жан-жақты қамтуға мүмкіндік туғызатын оқыту стратегиясы. Бұл стратегия бойынша ойлау мен жазуға
көмектесу үшін кубикті және оның жан-жағындағы сөздерді қолданады. 1-сыныпта Ы.Алтынсариннің « бір уыс мақта »
әңгімесін оқыған кезде мақтаны тереңірек түсіндіру мақсатында осы стратегияны қолдандым.
Суреттеңіз: Мақтаның түсі ақ, жұмсақ, сабағы жасыл.
Салыстырыңыз: Мақта ақ қарға,гүлге ұқсайды.
Байланыстырыңыз: Бір алқапта өскен мақта көз алдыңа қарды елестетеді.
Қолданыңыз: Жіп жасайды,киім тігеді,көрпе,көрпеше жасайды.
Саралаңыз: Бір уыс мақта ертегісіндегі торғайдың мақтаның керексіз қиқымын қалай пайдаланғанын айтып береді.
Талқылаңыз:Қолдануы туралы айтқан топқа қосарымыз мақтадан май өндіріледі.
Оқушы бұл сабақта аз ғана нәрсені айта отырып, өзіне көп нәрсе ала алады деп ойлаймын.
3- сыныпта Әуелбек Қоңыратбаевтың « Киіктің айласы », Сәкен Сейфуллиннің « Ақсақ киік » шығармаларын оқыған кезде
Білгенім, үйренгенім, үйренгім келеді стратегиясын қолдандым.
Білгенім
Үйренгенім
Үйренгім келеді
Киік қой сияқты момын жануар,адамға Киікті ақбөкен деп те атайды, оныңМүйізінен қандай дәрілер жасалады?
еш залалы жоқ, шөппен қоректенеді.
қаруы – аяғы, жауынан қашыпҚанша жыл өмір сүреді?
құтылады, қажет кезде айла даҚолға үйретуге бола ма?
қолданады, сұлу аң, адамдар мүйізі Неліктен киікті қорғау керек?
үшін аулайды, жаңа туған лағын
құралай деп атайды
Үйренгім келеді бөлімінде пайда болған сұрақтарға оқушылар өздері ізденіп шығармашылықпен айналысады.
Сабақты қорытындылаған кезде Бес жол өлең стратегиясын қолдану да өз нәтижесін береді.
Киік.
Жуас, ақылды.
Суға келді, ,жылдам жүгірді, шөп жеді.
Бір киік бірнеше қасқырды алдап кетті.
Сахараның жануары.
Бұл мәтінді қысқа ғана түсіндіретін немесе тақырыпты толғандыратын 5 жолдан тұратын өлең жолдары. Ақпаратты
түйіндеп айту, терең ойды, сезімді және сенімді қысқа сөзбен қамту маңызды өнер.
3-сыныпта «Құстар айтысы» ертегісін оқыған кезде ой қорыту кезеңінде Қарама-қарсы элементтер стратегиясын қолдану
арқылы мәтіндегі оқиға желісін түсінуге мүмкіндік туды.
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Құсбегі
Орманға барады,
тор құрады
тордың артынан жүріп
ойлайды.
Ойы рас болады.
Торды ұстап алады.
Үйіне апарып қамап қояды.

Құстар
Оқиға желісі
Торға түсіп қалады,
Торға түскен құстар.
ақылдасады, бірлесіп қимылдайды,торды Бірлесу.
көтеріп әкетеді
отырады, Жанжалдасады,
қанаттарын
ақырынЖанжалдасу.
қағады.
Ұсталып қалады.
Қолға түсу.

Қай жастағы бала болмасын, табиғатынан сұраққа толы. Олардың сұрақтары білім алуда ең күшті жетекші болып табылады.
Бұл бағдарламаны өз тәжірибеме енгізгеннен бері жаңа бір күш, жаңаша серпіліс пайда болғандай. Осындайда ойыма ұлы
орыс педагогы К.Д.Ушинскийдің « Кімде-кім оқытамын десе, ол оқушы талабына, оның ішкі сырына көз салуы керек »,деген сөзі оралады.
« Сын тұрғысынан ойлауды дамыту » бағдарламасын қолдана отырып өткен сабақтарда оқушы сын тұрғысынан ойлап,
дәлелдеуге тырысады, ой-өрісін кеңейтеді, еркін ойлай отырып, келе-келе мұғалімнің түсіндіргеніне қарағанда өз
ізденісімен сабаққа қызығушылық танытады. Сонымен қатар, жекелей жұмыстар, жұптық және топтық жұмыстар жүргізу
арқылы өз ойларын ашық айта білу, пікір айтуға үйрену, ойланып жауап беру, жолдастарының ойын тыңдау, жауаптарын
бағалау білу, сыйластық, ұйымшылдыққа, білім деңгейлерінің жоғары болуына көп әсерлерін тигізеді. Оның ішінде ерекше
бір жағдай: сынып бойынша көп сөйлемейтін, ойлау дәрежесі төмен оқушылардың да қызығушылығы туып, олардың өз
мүмкіндіктеріне қарай топтар бойынша сабаққа қатысуға тырысуы байқалады.
Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің асылдарын асқақтата отырып, шәкірттеріне
нұр құятын ұстазды ғана бүгінгі күннің лайықты тұлғасы деуге болады. Бұл лайықты тұлғаға жету үшін үнемі ізденісте
жүру қажет деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер: Мектеп журналы №10-2009ж
Бастауыш мектеп журналы №8-2008ж
Әрекеттегі RWCТ философиясы мен әдістері
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҮСТЕУ
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі Үсенова Баян Алдабергенқызы
Сабақтың тақырыбы: Үстеу
Сабақтың мақсаты: а) білімділік: Оқушыларға үстеу туралы түсінік беру, ол іс-әрекеттің
мезгілін, мекенін, сын-қимылын білдіретін сөз табы екенін түсіндіре отырып, теориялық ойлауға
үйрету, тіл орамдылығын арттыру;
ә) тәрбиелік: Оқушыларды топтық жұмыс арқылы ұжымдық қарым-қатынасқа, сауатты жазуға,
бірін-бірі тыңдауға, сыйлауға тәрбиелеу;
б) дамытушылық: Тірек сызбаларды пайдалана отырып, ой тұжырымдауға бағыттау, танымдық тапсырмалар арқылы
шығармашылық ізденіске қалыптастыру, топтық жұмыстар арқылы оқушыларды өз-өздерін бағалауға дағдыландыру;
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту
Сабақтың түрі: Топтық жұмыс
Сабақтың әдіс-тәсілдері: шығармашылық тапсырмалар, сұрақ-жауап, ізденіс
Сабақтың көрнекілігі: кестелер, тірек сызбалар, жұмбақтар
Пәнаралық байланыс: ана тілі, сурет, дүниетану
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі: Сабаққа дайындық
Біз жалғыз емеспіз,
Біз бәріміз біргеміз.
Қандай істе болса да,
Мықты біздің іргеміз.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру: 34-жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті есімдікті қойып, мәтінді көшіріп жаз.
Біз мектепке де бірге бардық. Ол-бір үйдің еркесі. Оның атасы мен әжесі бар. Менің апам ғана бар. Әкем әскерге кеткен.
Апам жұмысқа ерте кетіп, кеш келеді. Ол кез қиын уақыт еді.
*Неліктен сол есімдікті қойғаныңды дәлелде.
ІІІ. Жан-жақты білімдірін тексеру:
1.
Сөз таптарын ата.
2.
Зат есімнің септелуі деген не?
3. Әкем малды ыққа байлап жатыр. Осы сөйлемдегі етістік қай шақта, қай жақта тұрғанын айт.
4. Сан есім жайлы не білесің?
5. Жақсы бала ойлағыш, жаман бала тойлағыш. Сөйлемнен қарсы мәндес сын есімді тап.
6. Есімдік деген не? Есімдіктің жіктелуіне тоқтал.
7. Кеше мен сыныпта кезекші болдым. Есімдік қай септікте тұрғанын айт.
Оқушыларды екі топқа бөлу: (Бүгін, ертең сөздері арқылы оқушыларды топқа бөлу)
ІҮ. Мақсат қою кезеңі: Сабақтың тақырыбымен, мақсатымен таныстыру.
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Зат есім
Сын есім
Үстеу
Сан есім
Етістік
Есімдік
Ү. Жаңа материалмен жұмыс:
-Бүгін, ертең сөздеріне мысал келтіріңдер.
Мысалы: Бүгін үйге қонақтар келеді. Сара ертең қалаға барады.
-Осы сөйлемдердегі бүгін, ертең сөздеріне сұрақ қойып көріңдер.
-Қашан? –Бүгін, ертең.
-Ендеше, балалар, іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын-қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейміз. Үстеулерге қашан? қайда?
қалай? сұрақтары қойылады.
Оқулықпен жұмыс. Дәптермен жұмыс. Күн ретін жазу. Көркем жазу.
Топтық жұмыс: 1-жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қою, мағынасын түсіндіру. Қай
сөзбен байланысқанын айту.
І топтың тапсырмасы: Мен бүгін ауылға жүремін. Жолаушылар ілгері жүріп кетті. Қарлығаш төмен ұшса, жаңбыр
жауады.
ІІ топтың тапсырмасы: Үсен әдейі үндемеді. Айдын айтқанды тез ұғады. (Тапсырмаларды орындап болған соң, оқушылар
бір-бірін бағдаршамдар арқылы бағалайды)
Жұптық жұмыс: 2-жаттығу. Берілген сөздерді етістіктермен тіркестіріп жазып, оларға сұрақ қою. Олар іс-әрекеттің қандай
белгісін білдіріп тұрғанына назар аудар.
Былтыр...
Кезде...
Күндіз...
Жорта...
Төмен...
Жоғары...
Кенеттен...
Қазір...
ҮІ. Жаңа материалды бекіту:
Топтық жұмыс: 3-жаттығу. Ребустарды шешіп,шешуіндегі үстеулерді қатыстырып сөйлем құрау. Ребустардың шешуі: қазір,
алда.
Жеке жұмыс: 4-жаттығу. Жұмбақты жатқа жазып, шешуін және үстеулерді табу. Үстеу екенін дәлелдеу.
Күндіз білінбейді, Түнде күлімдейді.
(жұлдыз)
Дәлелдеу үлгісі:
Есту диктанты 5-жаттығу. Сөйлемдерді жазып, үстеулерді табу және оның қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен
көрсету.
ҮІІ. Сабақты қорытындылау: Рефлекция (кестені толтыру)
*Балаллар, бүгін қандай сөз табымен таныстық?
*Үстеу дегеніміз не екен? *Ол қандай сұрақтарға жауап береді?
ҮІІІ. Үйге тапсырма беру: 6-жаттығу. «Биылғы қызық оқиғалар» тақырыбына әңгіме құра. Әңгімеде үстеулерді пайдалан.
ІХ. Оқушыларды бағалау.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҚЫСҚАША КӨБЕЙТУ
ФОРМУЛАЛАРЫН ҚОЛДАНЫП ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ
Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы
негізгі білім беретін №221Аққұм мектебінің
математика пәнінің мұғалімі Шораева Нәзігай Оразқызы
Бүгінгі таңда жас ұрпаққа әрбір жеке пәндерді тиімді ұғындырудың жолы-жаңа технология
негіздерін пайдалану болып табылады.Сондай педагогикалық оқыту технологиясының бірі
оқушының да мұғалімнің де белсенді шығармашылық қызметін дамытатын «Деңгейлеп оқыту»
технологиясы.
Бұл технологияның ерекшелігі әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып,
білім алуға жағдай жасайды және олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осы мақсатта 7 сыныпта өткен
сабағымның жоспарын ұсынып отырмын.
Сабақтың тақырыбы: Қысқаша көбейту формулаларын қолданып есептер шығару
Сабақтың мақсаты: 1.Білімділік мақсаты: Қысқаша көбейту формулаларын көпмүшені көбейткіштерге жіктеуде
қолдана білуге үйрету.
2.Дамытушылық мақсаты:Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын деңгейлік тапсырмалар орындату арқылы
дамыту.
3.Тәрбиелік мақсаты: Өз бетінше ізденуге, еңбектенуге,қиындыққа төзе білуге,жауапкершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың типі: Бекіту,жүйелеу сабағы
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Деңгейлеп оқыту
Сабақтың көрнекілігі:Интерактивті тақтадағы слайд, қысқаша көбейту формулалары,кестелер,деңгейлік тапсырмалар
жазылған парақшалар,ашық журнал
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі
Өткен сабақты еске түсіру
I бөлім. Оқушылық деңгей
(Қысқаша көбейту формулаларының айтылу ережесін кім қаншалықты меңгергендігін тексеру)
1.Екі өрнектің квадраттарының айырмасы неге тең ?
2.Екі өрнектің қосындысының квадраты неге тең ?
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3.Екі өрнектің айырмасының квадраты неге тең ?
4.Екі өрнектің кубтарының қосындысы неге тең ?
5. Екі өрнектің кубтарының айырмасы неге тең ?
6.Екі өрнектің қосындысының кубы неге тең ?
7.Екі өрнектің айырмасының кубы неге тең ?
II бөлім. Алгоритмдік деңгей
(Математикалық лото)
Жақшалардың ашылуының дұрыс жауабын тапсаңдар ережелердің әріптер арқылы айтылуының аталуы шығады
№
Өрнектер
Дұрыс шешім
1
х2-у2
2
(х+у) 2=
3
(х-у) 2 =
4
х3+у3 =
5
х3-у3 =
6
(х+у)3 =
7
(х –у)3 =
(х-у)(х+у)

х2+2ху+у2

х2-2ху+у2

(х+у)(х2-ху+у2)

(х-у)(х2+ху+у2)

х3+3х 2у+3ху2+у3

Ф

о

р

м

у

л

х2-3х
2
у+3ху2-у3
а

III бөлім. Эвристикалық деңгей. (Деңгейлік тапсырмалар) I деңгей
(m+4)2= m2+8m+16
(у-5)(у+5)=у2-25
m3+n3 = (m+n) (m2-mn+n2)
(р-q)3 = р3 -3р 2q+ 3рq2 -q3
II деңгей
1. (0,2а -5у)2=0,04а2-2ау+25у2
2. (1,4c -0,7а3)(1,4c+0,7а3)=1,96c2-0,49а6
3. 27+а 3в 3=(3+ав)(9-3ав+а 2в2)
4. (4m 3+5n2) 3=64m6+240m 3n2+300m 3n 2+125n6
III деңгей
Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:
(а-в) 2=(в-а) 2
Көбейткіштерге жіктеңдер:
а2+в 2+2ав-1
.Көпмүше түріне келтіріңдер:
(m3+n 10)(m 6-m 3n 10+n 20)
IV деңгей
Шығармашылық деңгей
Натурал n-нің әрбір мәнінде:
(2n+3)2-(2n-1) мәні 8-ге бөлінетінін дәлелдеңдер.
IV бөлім.
1.Үйге тапсырма: Тарау соңындағы тест тапсырмаларын орындау.
2.Оқушы білімін ашық журнал арқылы бағалау
3.Қорытынды
Бұл сабақта оқушының деңгейлік тапсырмалар орындау арқылы ақыл-ойы дамиды,өзіндік дүниетанымы
қалыптасады,сабаққа деген ынтасы мен жауапкершілігі артады,өз білімін жаңа әдіспен бағалау мүмкіндігіне ие болады.
*****
ТАҚЫРЫБЫ: ҚОЗҒАЛЫСТА ОҢҒА, СОЛҒА БҰРЫЛУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебінің
денешынықтыру пәнінің мұғалімі Қожатаев Алмат Оразкелдіұлы
Пәні: Денешынықтыру
Тақырыбы: Қозғалыста оңға, солға бұрылу жаттығулары
Тәрбиелігі: Оқушыларды спорт ойынына, гимнастикаға қызығушылығын арттыру.
Мақсаты: Салауатты өмір сүру салтын насихаттау, гимнастика әдістерін үйрету, шеберлікті жетілдіру, қозғалыс икемділігін
қалыптастыру.
Сабақтың түрі: Практикалық
Сабақтың әдісі: Түсіндіру, көрсету, үйрету
Көрнекілік: Ысқырық, фишкалар
Өткізу орны: Спорт алаңы
№
Мазмұны
Уақыт
Әдістемелік нұсқау
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5 минутҚорытынды кезең – Негізгі бөлім – 25 минут

Дайындық бөлімі – 15 минут

Сапқа тұру, сәлемдесу, түгелдеу. Сабақ
тақырыбын, мақсатын түсіндіру
Бір орнында жасалатын бұрылу жаттығулары
І. Жүру жаттығулары
1. Екі қолды жоғары ұстап, аяқтың ұшымен
жүру
2. Екі қолды желкеге ұстап, өкшемен жүру
3. Екі қолды кеуде алдына ұстап, жанға кезек
бұрылып жүру.
4. Қолды белге ұстап, жартылай отырып жүру
ІІ. Жүгіру жаттығулары
1.Жеңіл жүгіріс
2.Қолды белге ұстап, тізені жоғары көтеріп
жүру
3.Қолды белге ұстап, аяқты артқа сермей
жүгіру
4.Қолды алға айналдыра, оң қапталмен жүгіру
5.Қолды артқа айналдыра, сол қапталмен
жүгіру
6.Артпен жүгіру
7.Алға адымдап жүгіру
8.Бұрышқа екпіндеп жүгіру
ІІІ. Тынысты қалпына келтіру
жаттығулары
2.Жүру кезінде қолдың, аяқтың бұлшық
еттерін босату жаттығулары
3. 3.1. 1 қатарға сап түзеу
3.2. 1 қатардан 2 қатарға сап түзеу
IV. Бір орында жасалатын жаттығулар
жинағы
1.Қолды белге ұстап, мойынды айналдыру
2.Екі қолды иыққа қойып алға, артқа
айналдыру
3.Екі қолды түзу ұстап алға, артқа айналдыру
4.Екі қолдың саусақтарын айқастыра кеуде
алдына ұстап, жоғары керілу
5.Қолды белге ұстап, аяқ арасын алшақтатып,
алға еңкею
6.Екі қолды алға түзу ұстап, отырып тұру
7.Аяқтың, қолдың бұлшық еттерін демалдыру

1' 30''

Жаттығудың дәл орындалуын қадағалау
30''
2'

Қолды түзу ұстау керек. Басты көтеріп ұстап,
шынтақты барынша жазу керек.
Шынтақ иық деңгейінде түзу ұсталады, аяқты кең
адымдап, алға басқан қадамға қарама – қарсы бұрылу
керек.
Тұлғаны түзу ұстау

3'
Ара қашықтықты сақтау керек.
Тізе алға жоғары көтерілу керек.
Өкше артқы жамбасқа тие серпілу керек.
Аяқты алма кезек қою керек
Қол иық буынынан айналдыру керек.
Артқы иық үстінен қарау керек
Алға барынша адымдап секіру керек
Белсенді қимыл жасалуы керек
1'

Жүру кезінде екі қолды жоғары көтере тынысты ішке
мұрын арқылы алып, сыртқа ауыз арқылы шығару
керек.
Қолдың, аяқтың бұлшық еттерін сілку арқылы босату
Тәртіпке назар аудару
1 қатардан 2 қатарға сап түзеу командасын орындау

6'

Жаттығулар санақ бойынша жасалады.
Көзді жұмбау керек
Шеңбер жасай айналдыру
Шынтақ буынының бүгілмеуін қадағалау керек
Алақанды кеуде алдына ішкі жағымен ұстау, жоғары
көтергенде сыртқа айналдыра ұстау керек.
Еңкейгенде қолды санақ бойынша оң, сол аяққа және
орташа созу керек.
Тізе буынының бүгілмеуін қадағалау
Аяқ иық деңгейінде алшақ тұрады.
Аяқтың, қолдың бұлшық еттерін бос ұстап, сілку
керек.
Тіреуші аяқтың сызықтан аспауын және жерден аяқты
көтермеу
Допты дұрыс лақтыру және есептей білу керек
Ойыншы жоғарыдан келген допқа қарсы дұрыс
шығуы.
Кеудені шалқалап допты алу
Допқа қолды жинау допты қабылдау

25'
Тақырып: Қозғалыста оңға,солға бұрылу
жаттығулары

1 қатарға сап түзеу
Алаңды айнала жүріп тынысты қалпына
келтіру. Оқушылардың жетістіктері мен
кемшіліктерін айтып түсіндіру
Сабақты қорытындылау. Бағалау

Оқушы формасына, тәртібіне назар аудару

30
2'

Жаттығуды жай, терең тыныс алу, шығару арқылы
жасау.

2'

Оқушыларды ынталандыру, сұрақтарға жауап беру.

Үйге тапсырма: Бір орында жасалатын
жаттығулар жинағы

Жаттығулардың жасалуына назар аударуын,
қауіпсіздік ережесін сақтауды ескерту.
30

Қоштасу
Киіну
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САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: СИНОНИМ
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті. Негізгі білім беретін
№221 Аққұм мектебінің Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Бердіқожаева Меруерт Өмірзаққызы
Пәні: Қазақ тілі Сабақ тақырыбы: Синоним
Сабақ мақсаты: Синоним сөздер туралы түсінік қалыптастыру,жазу сауаттылықтарын арттыру,сыни тұрғыда ойлану
арқылы синоним сөздерді басқа сөздерден ажырата алуға дағдыландыру, оқушылардың сөйлеу қабілетін дамыту, өзін-өзі
бағалауға және сыныптасын бағалауға дағдыландыру, ойлауы мен зейінін дамыту,оқушылардың өз бетінше ізденіспен топта
жұмыс істеу қабілеттерін дамыту, басқаларды тыңдау, өз көзқарасын дәлелдеп қорғай білу қабілетін, дағдыларын
арттыру,сұхбаттасу мәдениетін қалыптастыру, тиянақты тұжырымдама жасауға баулу;
Күтілетін нәтиже: Синоним сөздер туралы түсінік қалыптасады,синоним сөздерді меңгереді, синоним сөздерді ажырата
алады, жазу сауаттылықтары артады, синоним сөздермен оқушылардың жұмыс жасау дағдылары дамиды, еркін, өзіндік
дәлелін нанымды жеткізетін, ынталы, сенімді оқушы қалыптасады.
Сабақ түрі: дәстүрлі сабақ Сабақ типі: Жаңа сабақты игерту
Сабақ формалары: ұжымдық, топтық, жұптық,жеке
Қолданылатын әдіс тәсілдер: «Кім зерек?» ойыны, «Шашылған сөздер» ойыны, топтық жұмыс, жұптық жұмыс «Керуен
сазы», графикалық диктант
Ұжымдық жұмыс. Жұптық жұмыс «Пилот- Штурман» Жеке жұмыс
«Қорытындылаушы»ойыны
Құрал жабдықтар, көрнекіліктер: интербелсенді тақта, бейнекамера,жұмыс дәптері
Пәнаралық байланыс: бейнелеу өнері, математика 5- сынып
Пайдаланылатын әдебиеттер:Г.Қосымова,Ж.Даулетбекова ,Қазақ тілі 5- сынып, «Атамұра» 2010,Ш.Қ.Бектұров,Қазақ тілі,
«Мектеп»,2006 Синонимдер сөздігі, «Арыс», Алматы, 2007
Қосымша әдебиет:Мұғалімдерге арналған нұсқаулық,үшінші басылым, www.cpm.kz6, Назарбаев Зияткерлік мектебі ДББҰ
,2012
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ДОМБЫРА СЫРЫ
Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы
«№3 жалпы білім беретін мектеп-кешен» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Божканова Лаура Бейбыткалиевна
Сабақтың тақырыбы: Домбыра сыры
Сабақтың мақсаты: Күй ерекшеліктері туралы түсінік беру. Түрлі сипаттағы музыканы тани білуге ынтасын арттыру.
Музыкалық шығармалардағы бейнені түсініп, қабылдауға үйрету.
Сабақтың міндеттері:
Музыканың бейнелеушілік қасиетін ажыратуға, динамикалық есту қабілеттерін арттыру.
Әнді әдемі сезіммен орындауға баулу.
Өткен сабақта алған білімдерін тереңдетіп, тыңдаған, орындаған халық әні мен халық күйлерін еске түсіру,
дәріптеу, ұғындыру.
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, домбыра, дискі, домбыраның суреті.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
ІІ. Психологиялық сәт
Бары жоғын айтамыз,
Біз мектепке барамыз.
Ән үйреніп, би билейміз,
Біз талапты баламыз.
ІІІ. Балалар бізге ертегілер елінен Бауырсақ қонаққа келіпті.
Бауырсақты біз әнмен қарсы алайық.
3)
Бауырсақ сендерге көп суреттерін ала келіпті, бұл суреттерді сабаққа өте жақсы қатысқан балаларға таратып
отырамын. Сондықтан бүгінгі сабаққа белсене қатысайық.
4)
Дауыстарың әсем екен рахмет мен де құр қол келмедім, сендерге бір ойын ала келдім.
Өткенді қайталау «Құрастыру» ойыны
1.
Халық музыкасы дегеніміз не?
2.
Халық әні деген не?
3.
Көктем мерекелерін ата
4.
Халық күйі деген не?
-Ал, жақсы, балалар, ненің суреті шықты?
-Бұл аспап туралы не білеміз?
Домбыра – қазақ халқының арасында кең тараған екі ішекті музыкалық аспап.
Күй жеке музыкалық жанр болып қалыптасқаннан бастап, домбыра аспабы қоса дамып келеді.
4)
Тағы қандай аспаптарды білесіңдер?(Домбыра, аспаптар туралы балалардың сөзімен)
Музыка тыңдау: Қазақтың халық күйі «Кеңес».
Күйде ән сияқты белгілі бір тақырып – туып –өскен жеріне, табиғатқа, күнделікті тіршілік – тұрмысына және өмір
құбылыстарына деген адамның өзіндік көзқарасы бейнеленеді. Айырмашылығы – күйде сөз мәтіні болмайды.
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Сондықтан күйді аспаптық музыкаға жатқызамыз. Ол тек бір аспапта немесе оркестрде орындалады. Күй көлемді шығарма,
оны қабылдау әнге қарағанда күрделірек.
Ойлан тап!
2)
Бұл шығарма музыканың қай түріне жатады?
3)
Күй қандай аспапта орындалды?
4)
«Кеңес» күйінің әуенімен дауыс қыздыру жаттығуымызды орындап алайық...
5)
А –а-а
6)
О - о-о
7)
У –у-у
Жұмбақ жасыру
Тиіп кетсе ән салған,
Даусына ел тамсанған. (Домбыра)
Музыкалық үзіліс. (Сергіту сәті)
Ән үйрену: «Домбырасыз ән қайда?» ақын Х. Талғаровтың сөзіне жазылған И. Нүсіпбаевтың әні
1.
Әнді тыңдату, мұғалімнің орындауында
2.
Әннің мазұны не туралы?
3.
Әуені саған ұнады ма?
4.
Әнді үйрену, хормен айту.
5.
Әуенмен қосылып айту
Шығармашылық жұмыс
Жұмбақ
Екі желілі,
Күйдің көрігі. (Домбыра)
Жаңылтпаш
Домбыраның құлағын
Оң бұрадым,
Он бұрадым.
Қорыту:
«Домбыра» сөзжұмбағын шешу.
7.
Шулы және музыкалық ...
8.
Түйенің төлі
9.
Ән, әуен, ырғақ
10.
Ақ қанатты, көк қанатты ...
11.
Ұлыстың ұлы күні.
12.
Атақты күйші.
13.
Құрманғазының күйі.
8)
Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма?
9)
Ал, балалар, бауырсақ сендерге алғыс айтып кетіп барады.
Бағалау. Үй тапсырмасын беру.
*****
МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ
Павлодар облысы, Екібастұз қаласы
№11 жалпы орта білім беретін мектебі математика
пәні мұғалімі Архабаева Жұпар Көпбайқызы
Оқу үрдісінің ең маңызды жақтарының бірі – оқу нәтижелерін бағалау болып табылады. Оқу үдерісін
басқаруда негізгі орын бағалауға беріледі.
Мұғалім оқушы жұмысын бағалаған кезде, өзі оқушыға нені үйретсе соны бағалайды. Мектептегі
оқушының алған барлық білімі оның болашағына қажетті өмірлік қоры болмақ, сондықтан оқушы
жұмысын бағалаған кезде объективті болудың маңызы ерекше.
Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге шолу жасасаңыз, бағалау үдерісіне қатысты белгілі бір жүйенің (классификацияның)
жоқтығын байқайсыз.
Осы уақытқа дейін оқушының білім деңгейі мен білім сапасын - тест, тексеру жұмысы, жазба жұмысы, әртүрлі диктанттар,
өздік жұмыстар, ғылыми жобаның орындалуы олимпиадаларда қатысуы немесе тоқсан қорытындысы бойынша өзара
салыстыру арқылы өлшеп, бағалап келгеніміз шындық.
Жұмыстың осылай ұйымдастырылуы оқушылардың өз оқу-әрекеттерін дұрыс бағалай алмауына, сыни тұрғыдан ой
елегінен өткізе алмайтындығына әкелді. Қазіргі күндегі көпшілік «оқу озаттарымыздың» күннен-күнге қарқыны арта түскен
ақпараттар ағымына ілесе алмай, оларды сараптай алмай, дұрыс талдауға мүмкіндігі болмай, бүгінгі күнде бел алған
бәсекелестікте қабілетсіз болып отыруы – шындық.
Білім беру жүйесінде ұзақ жылдар бойы оқушылардың білім, білік, дағдысын бағалаудың бес балдық жүйесін
өзгерту және жаңарту мәселесінің туындауына Республикамыздың білікті, білімді, жаңашыл (новатор) ұстаздарының
пікірінше мынадай қайшылықтар себепші:
 бес балдық жүйенің қазіргі заманға сай білім жүйесін қанағаттандыра алмауы;
 білім саласындағы және оқушы танымындағы өзгерістер арасындағы қайшылықтар;
 білім беру жүйесіндегі болып жатқан өзгерістер мен осы жүйені басқарудың сипаты арасындағы қайшылықтар;
 қоғамдағы сұраныстардың өзгеруі т.б.
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Қазіргі білім беру жүйесінің ерекшелігі оның негізгі тауары – құзіреттілік, яғни білім алушының қандай да бір іс-әрекетке
құзіреттілігін дамыту, арттыру, қалыптастыру десек, біз оқушының білім, білік, дағдысын бағалаудан, құзіреттілік қасиетінің
қалыптасуын бағалауымыз керек. Мектептегі бағалауды жаңартудың мақсаты – оқушылардың бағаларын мазмұнды,
объективті, дифференциалды ету. Білім алушының құзыреттілігін дамытуға, тұлғаның қалыптасуына бағытталған бағалау
жүйесі.
Білімді тексеру, бағалау оқушының білім алуына көмектесіп, оның және мұғалімнің білім сапасы жөнінде сандық
мәлімет береді. Мұғалім оқушы білімін бағалау процессінде, өз жұмысындағы жетістіктер мен олқылықтарға
(кемшіліктерге) баға беріп, жұмыс әдістерін толықтырып, түзетіп, өз жұмысына түзетулер жасайды.
Заманауи мектептің оқушысы ұтымды ұйымдастырылған сабақ барысында шығармашылық импульс алады,
дүниені, қоршаған ортаны, қоғамды танып-білуге, өз қабілеттерін дамытуға ұмтылады.
Критериалды бағалау жүйесі жоғары сынып оқушылары үшін қолайлы, өйткені осы жастарда балалар
ерекшеленуге құштар болады, яғни оқушының белсенділігін арттырады.Оқушылар арасында сайыс- жарыстар, бәсекелестік
пайда болады.
Критериалды бағалау – білім алушының негізгі құзіреттіліктерін қалыптастырушы білім алудағы нәтижелерін алдын ала
анықталған, бірлесіп жасалған,барлығына белгілі критерийлермен салыстыру процесі.
Критериалды бағалаудың артықшылығы неде:

Пәннің оқытылу мақсатына сәйкес келуі және мұғалімнің көңіл күйіне қатыссыз объективті бағалау;

Оқушы жетістіктері нақты анықталады;

Бағаның нақтылығы барлығына (ата- аналарға, оқушыларға, мұғалімдерге) айқын көрініп тұрады.

Оқушының өзін өзі бағалауына мүмкіндік береді;

Оқушыны өз еңбегінің нәтижесіне жауапкершілікпен қарауға үйретеді,

Білім сапасы көтеріледі.
Критериалды бағалау қолданысында білім алушының оқудағы жетістіктерін тексеру үшін бағалаудың
қалыптастырушы және жиынтық формалары қарастырылған.
Оқыту үшін бағалау (қалыптастырушы)

Оқуды бағалау (жиынтық)

Оқыту үшін (қалыптастырушы) бағалау мақсаты кері
байланысты қамтамасыз ету үшін мұғалім және оқушы
жүргізеді. Бұл оқушы үшін төмен бағанды бағалау
болады.

Жиынтық бағалаудың мақсаты оқушының бір тақырып
немесе тоқсан аяғында жеткен жетістігі немесе белгілі
бір стандартты меңгеруі.

Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгені анықталады

Оқылған тақырыптың немесе тараудың соңында
(бақылау немесе сынақ жұмысы арқылы)

Оқушыларға өз жұмыстарына түзетулер жүргізе
отырып, жоғарырақ деңгейге жетуге көмектеседі

Оқушыларға оқылған тақырып бойынша жеткен
жетістіктерін көрсетуге мүмкіндік береді

Мұғалімге әр оқушының материалды игеруі туралы
ақпарат жинауға, оны талдауға және ары қарай оқыту
сапасын тиімді ұйымдастыруды жоспарлауға
мүмкіндік жасайды.

Мұғалімге оқушы білімінің нәтижесі бойынша
қорытынды жасауға және қорытынды бағаны қоюға
мүмкіндік береді.

Әлемдегі соңғы зерттеу жұмыстары біздің ұғымымызда формативті(қалыптастырушы) бағалау үдерісінің едәуір дамуы мен
білім беру мен білім алуда қолдану мүмкіндіктеріне серпін берді. Оқыту үшін бағалауды түсіну үшін оны дәстүрлі бағалауға
қарама-қарсы қойған дұрыс.
Оқыту үшін бағалауда оқушы не білетінін көрсетеді, өзін-өзі бағалайды және жетілдіреді. Қалыптастырушы бағалаудың
дәстүрлі бағалаудан айырмашылығы:
•
Күнделікті сабақтағы іс-әрекетке килікпейді;
•
Бағдарламаны меңгеру кезінде оқушы білімін дамыту үшін қойылады;
•
Оқу жоспарының сыныпта орындалуын көрсетеді;
•
Әрбір жеке тұлғаның әлсіз немесе күшті жақтары туралы хабарлама береді;
•
Оқушының үлгерімі туралы бірнеше көрсеткіш көрсетеді;
•
Ең бастысы әрқашан кері байланыс болады;
Математикадан оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін үш критериді қолданамын.
Критерийлердің
белгіленуі
А
А
ВВ

Критерийлердің атауы

Критерийлердің мазмұны туралы қысқаша түсінік

Білу және түсіну

Оқушылар оқылған материалдар бойынша білімдері мен
түсінгендерін айта алады. Тақырыпқа байланысты элементар
есептерді дұрыс шығаруды біледі, математикалық тілде берілген
ақпаратты дұрыс түсінеді
Оқушы есепті шығарудың оңтайлы әдіс-тәсілін таба біледі,алған
білімін қолдана алады, есептің жауабының дұрыстығын тексере
алады, математикалық тұжырымдамаларды дәлелдей алады,

Қолдану және талдау
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СС

Жинақтау және
рефлексия

есептің шешілуін түсіндіре алады, ұғымдар арасындағы
байланысты талдай алады.
Оқушы тақырып бойынша реферат немесе баяндама жазып, оны
қорғай алады, жобалармен зерттеулер жүргізеді, есептерді шешуді
жоспарлай алады, қорытынды жасай алады, математикалық
ақпаратты берудің әртүрлі тәсілдерін қолданады.Стандартты емес
есептерді шеше алады

Алгебра пәнінен өзіндік жұмысқа арналған дескриптор
Дескриптор / Дескриптор / Standard - оқушының белгілі бір тапсырма бойынша
орындаған жұмысының деңгейін немесе сапасын сипаттайтын тұжырым.
Тақрыбы: "Квадрат теңдеуді екімүшенің квадратын айыру жолымен шешу. Квадрат теңдеу түбірлерінің формуласы. Квадрат
теңдеулерді шешу"
Критерийлері

А (max 3)

B (max 4)

C (max 5)

Тапсырма
тақырыбы

Квадрат теңдеуді
екімүшенің
квадратын айыру
жолымен шешу
х2-2х-15=0

Квадрат теңдеуді
екімүшенің
квадратын айыру
жолымен шешу
2х2-6х+3=0

Берілген теңдеуді
квадрат теңдеу
түбірлерінің
формуласы
бойынша шешу
(4х-5)(3х+7)-(х-2)
(4х+2)=33х+73

дескриптор

Жетістік
деңгейі

Тапсырма бойынша берілген критерийлерді
орындай алмады.

0

Екімүшенің квадратын айыра алады

1

Толымсыз квадрт теңдеуді дұрыс шеше
алады

1

Жауабын дұрыс жазған

1

Тапсырма бойынша берілген критерийлерді
орындай алмады.

0

Квадрат теңдеуді көрсетілген түрге келтіре
алады

1

Екімүшенің толық квадратын айыра алады

1

Толымсыз квадрт теңдеуді дұрыс шеше
алады

1

Теңдеудің түбірлерін дұрыс жаза алады

1

Тапсырма бойынша берілген критерийлерді
орындай алмады.

0

Көпмүшені көпмүшеге көбейтуді дұрыс
орындаған

1

Ұқсас мүшелерді біріктіре алады

1

Квадрат теңдеуді стандарт түрге келтіре
алады

1

квадрат теңдеу түбірлерінің формуласын
дұрыс қолдана алады

1

Түбірлерді дұрыс есептеп, жауабын жаза
алады

1

0-2 ұпай
7-8 ұпай
9-10 ұпай
11-12 ұпай
Барлық ұпай

Бағалау критерийлері
«2»
«3»
«4»
«5»
Баға
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Тапсырманы
орындауға
берілетін ұпай
3 ұпай

4 ұпай

5 ұпай

Критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы мұғалім:
оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттайды;
оқушының дайындық деңгейі мен өсу динамикасын анықтайды;
тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізеді;
түрлі формадағы бақылау жұмыстардан алған бағаларды дифференциалдауға қол жеткізеді;
Қалыптастырушы бағалау мен жиынтық бағалау арқылы оқушының еңбегін анықтайды;
Оқушының бағалау жүйесіне толық қанағаттануын алуға қол жеткізеді.
«Шәкірттің ойлау қабілетіне еркіндік беріп, шектемей, жетелеп, адастырмай бақылап, керек кезінде жолын көрсетіп отыру
дұрыс», деген Ы. Алтынсариннің сөзі бағалаудың мәніне сай келмей ме. Яғни біз ұстаздар қауымы бағалауды өткізу үшін,
оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін
екендігін анықтауымыз қажет.
Ұшып келе жатқан әрбір тырна алдыңғы тырнаның ауа толқынын сезіп отырады. Артында ұшып келе жатқан құс ауаны
қалыпты жағдайына келгенше қырындап отырады. Алдында ересек құс, соңында жастары ұшып отырады. Ересек ауаны
жарып отырады. Яғни осы Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің деңгейлі бағдарламасы бойынша
біліктілігін арттыру курсын аяқтаған мұғалімдер бірігіп, желелік қоғамдастық арқылы тырналардай тізбектеліп,
ынтымақтаса жұмыс жасасақ Қазақстанның өркендеуіне үлес қосатын білімді ұрпақты тәрбиелеп шығатынымызға кәміл
сенемін.
ӘДЕБИЕТТЕР
1.Мұғалімге арналған нұсқаулық Бірінші (ілгері) деңгей, екінші басылым
2.Физика және математика журналы 2014ж. №1
*****
ТАҚЫРЫБЫ: Ч Ч ДЫБЫСЫМЕН ӘРПІ
Елемесова Алмагүл Ғабділмәлікқызы
Астана қаласы №53 мектеп-лицей
Бастауыш сынып мұғалімі
Тақырыбы
Мақсаты
Оқыту нәтижелері

Ч ч дыбысымен әрпі
Ч ч дыбысы мен әрпін танысу
5.
Оның дауыссыз (қатаң) дыбыс екенін аңғару
6.
Ч ч дыбысы бар сөздерді буынға бөлгізіп оқу (сөйлемдер құрау)
7.
Сөздерге дыбыстық талдау жасау
8.
Баспа әріптерді дұрыс жазу

Міндеттері

- оқушының толық ақпарат алуына ықпал ету;
- тапсырмалардың дұрыс орындалуына бағыт бағдар беру;
- оқушының еркін жұмыс жасай алуына жағдай жасау;
Оқулық,ғаламтор «Google»сайты
Сабақтың барысы
«Суреттер құрастыру арқылы топқа бөлу»
Осы жұмыс арқылы сыныпты ІІІ топқа бөлу.
«Күлімде ,күн, күлімде!
Күлсін барлық бала шат!
Берекелі бүгіндей
Бейбіт болсын болашақ!»

Дерек көзі
Топқа бөлу
Тренинг

Тапсырмалар

-

Бейне таспа арқылы жұмыс

-

Сұрақ-жауап

-

Топпен жұмыс
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Өткен сабақтағы “Э” дыбысын еске
түсіріп, құрамында “Э” әрпі бар сөздерді
сұрау. (электр, элеватор, экскаватор)
“Элеватор” сөзіне сөйлем құрату
Ойын «Буын» (буындардан сөз
құрастыру)
Топ оқушыларын үш орталыққа бөлу:
1. Чак- чак тобы
2. Чупа чупс тобы
3. Чипсы тобы
1.Жедел хат бойынша “Гүл шоғының”

Мәтінмен жұмыс

Бағалау
Рефлексия

тапсырмасын орындау
1 тапсырма: Жұмбақ шешу
Диалогтық жұмыс
Орындық тұр – қарайық
Сөздік жұмысы:
Ұқсайды оған қай әріп? (Ч)
Чек, чемпион, чемодан сөздерін
2-тапсырма: Ч ч дыбысы қандай дыбыс
талдап мағынасын айту
деп ойлайсыңдар?
3- тапсырма: Ч ч дыбысы буын бола
«Ой толғау»
алама?
4-тапсырма: Еске сақтау диктанты.
(ауызша)
Чек, чемпион, чемодан, Мичурин – осы
сөздерді балалар шатыспай айтып беру
керек.
Сабақты бекіту
Осы тапсырмалар орындалған соң гүл
щоғы балаларға қалады.
Қорытындылау.
Тапсырманы орындаған балалар
Үш топқа қағаз тарату
жұлдызшамен бағаланады.
1-топ:Ч дыбысы бар сөздер жазу
2. Ч ч әрпін ауаға, тақтаға жазып көрсету,
2-топ:Ч дыбысы бар суреттерді тауып
екі элементтен тұратынын, айтылу
жапсыру
артикуляциясын түсіндіру.
3-топ:Ч дыбысынан басталатын
Чемодан, чемпион, чек.(Сөздерге
сөздерге сөйлем құрастыру.
дыбыстық талдау)
3.Сергіту сәті: Төрт қадам әні бойынша
Бүгінгі өтілген дыбысты қайталап,
бойларын сергітіп билету.
қоржынымызға қосылған сөздерді
4. Орталықпен жұмыс:
хормен айтып, буындап оқып шығу.
Чупа- чупс: Алдарында берілген “чупаЧем-пи-он
чупс” кәмпиті туралы зерттеу жасап
Че-мо-дан
пайдасы зияны туралы айтқызу
Чек
Чипсы:Чипсы туралы айту
Чак чак :Чак чак туралы айту
6. Ойын “Бинго”
(алдын – ала әзірленген “чек” бойынша
ойналады)
Егер бала дайындалған сұрақтарға жауап
берсе тиісті чек-ті алып, чак-чак тағамын
жеуге рұқсат алады.
Ойынның мақсаты: балаларға еңбектің
наны тәтті екенін түсіндіру,
шапшаңдыққа үйрету. Сөйлеу қабілетін,
тілін дамыту.
Белсенділік көрсеткен балалармен топты мадақтап, “ЧЕМПИОН” атағын беру.
Смайликтер арқылы
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
Екібастұз қаласы №26 мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі Кояганова Бақыт Зиятаевна

Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде елімізде білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Оқутәрбие жұмысында нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша
қарауды, шәкірттердің шығармашылық қабілетін дамытуды, іс-әрекетті жаңаша ұйымдастыруды талап етеді.
Заман талабына сай қажетті жаңартылған өзгерістер мен ізденістер қарастырылуда. Білім берудің мақсаты, мазмұны
өзгерді. Соған сәйкес оқытудын жаңа технологиясы енгізілуде.
Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында Сын тұрғысынан ойлау технологиясын өз сабақтарымда қолданып жүрмін.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол бұрын тек тыңдаушы
болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы оқушының еркін сөйлеуіне, пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға,
проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған бағдарлама.
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген,
білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау өз
бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясымен жұмыс жасау кезінде бұл сабақтар баланың
танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім aлyғa, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал ететіндігін атап өтсем,
оқушылар - оқудың (сабақтардың) қызықты, ұжымды бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі әрі
тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
барысында келесі міндеттерді анықтадым.
Сын тұрғысынан ойлауды дамытуға байланысты: Оқушының оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауын дамыту,
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қиялын шарықтату және сезімін ояту. Оқу мен жазуды сыни тұрғыдан дамытудың басты жолы сабақ өткізу мәнерін өзгерту
деп білемін. Стратегияларды әр сабақтың мақсат-міндетіне сәйкес тиімді қолдану мұғалімнің шеберлігіне, ізденісіне
байланысты.Сонда ғана оқушының оқуы мен жазуына, тілдік әрекетке өзгеріс енгізуге болады. Өз ойын айтуға еркіндік
берілгенін бала сезінгенде ғана ашылады және нәтижелі болады. Оқушылардың ойлау деңгейі жоғарлайды.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технология стратегияларын ұтымды қолдану оқушылардың
танымдық және шығармашылық белсенділігін арттыратынына көзім жетті. Осыған дәлел ретінде сабақтарымда қолданып
жүрген бірнеше стратегияларды мысалға келтіргім келеді.
«Құбылыстар» тақырыбын ББҮ - Білемін, білгім келеді, үйрендім стратегиясын қолданып өткіздім.
Сұрақ: - Қандай табиғат құбылыстарын білеміз?
Білемін
Білгім келеді
Үйрендім
Жаңбыр жауады.
Тағы қандай табиғат құбылыстары
Жер сілкіну, су тасқыны, дауыл, сел сияқты
Жел соғады.
бар?
табиғат құбылыстары апат деп аталады .
Қар жауады.
Баланың шығармашылығын дамытуда мынадай әдістерді қолдандым. Әр тақырыптың идеясын оқушылардың өздері
ашады. Кейіпкерге айналады, онымен бірге қуанады, қиналады, армандайды, қиялдайды, жағымды жағын алады. Мысалы:
«Торғай» тақырыбын көрнекілік әдісі арқылы тақырыпты оқушылар өздері ашты. Ол үшін «Торғай, жылан, бала» сөздерін
алдым. Бұл сабақта Сын тұрғысынан ойлау технологиясының «Болжау кестесі» стратегиясын қолдандым.
Не болады?
Дәлел.
Не болды?
Торғайға бір қауіп төніп тұр. Жылан Торғайдың ащы шырылы құлаққа Торғай тастай ағып жерге топ ете
торғайды жемекші, не бала торғайдың тиді.
Жаны
ашыған
торғайлар түсті.
жұмыртқасын жармақшы.
жанында жүр.
Талқылау кестесі арқылы проблемалық сұрақ туғыза отырып, талқылау:
1) Торғай аман, тірі қалсын ба? - Тірі қалсын.
2) Әлде жылан торғайды жеп қойсын ба? - Жоқ.
3) Бала торғайды құтқарсын ба? - Құтқарсын.
4) Бала мақсатына жетті ме? - Бала мақсатына жетті.
5) Бала неге қуанды? - Бала торғайды аман алып қалғанына қуанды.
Кейбір оқушылар ойын жазбаша жеткізуге қиналады. Ал, кейбіреулері ойын жазбаша еркін жеткізгенді ұнатады. Тірек
сөздерді пайдалана отырып жазуға төселеді. Тапсырма түрлері өзгертіледі. Кейіпкерге мінездеме беру, автордың ойына өз
ойларын қосу, мәтінді жалғастыру, кейіпкерге сипаттама беру, өзіндік көзқарастарын білдіру, авторға хат жазу, автор
орындығы т.б. арқылы шығармашылығын арттырып, қызықтырып отырамын.
Сонымен бірге 5 жол өлең құрастыру арқылы да оқушылардың тақырып бойынша ойын жинақтап, шығармашылығын
дамыту жолын сабақта жиі қолданамын.
Мысалы: l.Көбелек.
2. Ақ, қызыл.
3. Ұшады, қонады, ұстап алдым.
4. Гүлге ұқсас
5. Жәндікті.
Жаңа тақырыпқа байланысты сөздік жұмысын жүргізген кезде, жаңа қолданылған сөздерге сөйлем ойлап жазумен
бірге, сол сөздерді қолданып, 5 жол өлең құрастыруды да тапсырамын. Мысалы: «қырбық қар» - жаңа түскен қар.
1. Ақша қар
2. Мамық, ақ жібектей,
3. Себелеп, ұшып жүріп жауады
4. Жайнатады даланы.
5. Қырбық қар – деп құрастырды.
Сыни тұрғыдан оқу мен жазудың көмегі зор. Бұл жұмыстарды бірнеше тақырыптар көлемінде өткіздім. Оқушы жеке
жұмыс істеуге жаттығады. Өз ойын көпшілікке жеткізуге ықпал етеді.
Мысалы: «Бесік жыры» тақырыбын ББҮ –Білемін, білгім келеді, үйрендім стратегиясын қолданып өткіздім.
Сұрақ: - Бесік жырында не туралы айтылады?
Білемін
Анасы баласын ән айтып
уатады.
Ақ бесікке жат бөпем,
әлди-әлди ақ бөпем – дейді.

Білгім келеді
Неге «Бесік жыры»
деп аталған.

Үйрендім
Сәбиін бесікке салып, жақсы көрген сезімін
білдірген.
Өскенде кім болатынын армандаған.

Сабақтың соңында мәтіннің тақырыбына байланысты өз ойларын білдіріп, эссе жазады.
СТО құрылымы бойынша ұйымдастырылған сабақтар баланың ізденімпаздық, зерттеушілік, дәлелдеушілік,
шығармашылық қабілеттерін дамытатынына көз жеткіздім.
Сабақта Сын тұрғысынан оқыту технологиясының стратегияларын пайдалана отырып, балалардың ұсыныс-пікірлерін
еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отырдым.
Оқушы шығармашылығы. Шығармашылық дегеніміз - адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі.
Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек.
Сонымен ортақ пікірге келсек, шығармашылық- ол таң қалу және танымдық қабілет, белгісіз жағдайда шешім таба алу
іскерлігі, жаңалық аша білу және өзі ашқан тәжірибені ұғына білу қабілеті. Ал, қазіргі қоғамда ақыл-ойы кемел,
шығармашылық жағынан қабілетті, іскер және білімді адам керектігі - әр ұстаздан талап етіледі.
*****
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«АДАМ БОЛАМ ДЕСЕҢІЗ» АБАЙ. ЗАТТЫҢ АТЫН БІЛДІРЕТІН СӨЗДЕР
АНА ТІЛІ (1-СЫНЫП)
Павлодар облысы, Ертіс ауданы, Ертіс ауылы
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебі
бастауыш сынып мұғалімі Калиякбарова Мадина Төлеутайқызы
Сабақтың мақсаты: Өлеңді мәнерлеп, түсініп оқу. Оқушыларға өлеңдегі негізгі идеяны ұғындырып,өз ойын еркін
жеткізуге дағдыландыру, өз бетімен жұмыс жасауға үйрету. Абай өлеңдері арқылы балаларды жақсы қасиеттерге тәрбиелеу,
жаман қасиеттерден жиренуге тәрбиелеу.
Сабақ түрі: дамытушылық сабақ.
Сабақтың әдіс-тәсілдері: ой қозғау, өлеңдегі негізгі идеяны суреттеп айтып беру, сұрақтар қою, т.б.
Көрнекіліктер: интербелсенді тақта, семантикалық карта, тест парақшалары.
Сабақ барысы: 1.Амандасу. Оқушыларды түгендеу. Қонақтармен амандасу. Бір-біріне сәттілік тілеу, тілек айту.
-Күндей күлімде!
-Жұлдыздай жарқыра!
-Гүлдей жайна!
-Шын жүректен тілейміз!
Бағалау парағын тарату, түсіндіру.
Үй тапсырмасын тексеру.
«Малдың пайдасы» мәтінін 1-2 балаға оқыту.
Жұмбақтар шешу арқылы төрт түлік малға сипаттама беру.
1. Келеді бір жануар,
Үстінде бір тауы бар. (түйе)
«Мен немін?» Ыстық орындық. (жұмбақ шешкен бала түйенің атынан сөйлейді)
2. Көкке шаншып құйрығын,
Келеді шауып жүйрігім. (жылқы)
3. Басында мүйізі бар,
Үстінде киізі бар. (сиыр)
4. Кішкентай ғана бойы бар,
Айналдырып киген тоны бар. (қой)
Басында таяғы бар,
Төрт аяғы бар.
Сегіз тұяғы бар,
Иегінде сақалы бар. (ешкі)
Төрт түліктің пірлерін атау.
Төрт түлік туралы мақал-мәтелдер.
Тыйым сөздер (малға байланысты)
-Жақсы, сендер төрт түлік мал туралы білімдеріңді ортаға салдыңдар.
3. Жаңа тақырыпты түсіндіру.
-Балалар, бір жылда неше мезгіл бар?
-Қазір қай мезгіл? Көктем.
-Ендеше, жыл мезгілдерін ретімен орналастырайық.
(интербелсенді тақта. 1-слайд)
Қыс күз
жаз көктем
Й
А
Б
А
-Абай деген сөз шықты.
-Бұл есімді бұрын естідік пе? Таныс па?
-Ал, енді тыңдайық.
слайд-2. Абайдың өмірі, шығармашылығы.
слайд-3. «Адам болам десеңіз» өлеңі. (Мұғалім мәнерлеп оқиды, 3-4 балаға оқытады)
флипчарт. 5 асыл іс 5дұшпан
Дәптерге өлеңнен теріп жазу
-Балалар, бізге Алпамыстан хат келіпті. Соны мен сендерге оқып берейін. Тыңдап отырайық. (слайд 4)
-Ал, балалар, Алпамысқа көмектесеміз бе?
(интербелсенді тақтада 1-1леп оқу құралдары-ң суретін шығарып, аттарын атау, сұрақ қою- не?, атын тақтаға жазғызу. Ең
соңында Алпамыстың суретін шығарып сұрақ қою-кім?)
-Ендеше, заттың атын білу үшін Кім? Не? деген сұрақтар қойылады екен.
Оқулықпен жұмыс. 191- жаттығу.
Сергіту сәті (видео)
Топпен жұмыс. «Кім жылдам?»
Әр топқа әріптер тарату. 1топ- Ш, 2топ-Б, 3топ -Қ (1 минутта осы әріптерден кім? не? сұрақтарына жауап беретін сөздер
жазу) Жұппен жұмыс. «Семантикалық карта»
Тест сұрақтары. (өздігінен жұмыс)
Постер қорғау. «Мен қандай болуым керек?
Бағалау(парақ бойынша). Смайлик тарату.
Үйге тапсырма беру.
*****
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СӘЙКЕС БІЛІМ БЕРУ АРҚЫЛЫ ЖАҢА
ТӘСІЛДЕРДІ САБАҚТА ҚОЛДАНУ
Маңғыстау облысы. Бейнеу ауданы. Боранқұл селосы.
Опорный орта мектебі бастауыш сынып мұғалімі Қосымбаева Гулшат
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев ХХІ- ғасырда білімді дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері
анық.Біздің болашақтың технологиялық және ғылыми қамтылған өндірістер үшін кадрлар қорын жасауымыз қажет. Осы
заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы басқарушыларынсыз біз
иновациялық әканомика құра алмаймыз» деп атап көрсетті. Осы талаптарды ескере отырып білім саласына көптеген
міндеттер жүктеді.Когнетивті даму –баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті. Дәлірек айтқанда когниитивті даму
оқуға деген қабілеттілік, сондай-ақ зейін, сөз сөйлеу дағдылары, ойлау, негіздеу және шығармашылық зияткерлік сияқты
қабілеттерді дамытуға және тұрақтандыруға қатысты. (Нұсқаулық 78-бет) Жас ерекшеліктер модулі басқа модулімен тығыз
байланысты. Күнделікті сабақты өткізген кезде оқушылардың жас ерекшеліктерін басты назарға ұстағанда сабақ қызықты
болмақ. Сабақ өз дәрежесінде өту үшін әдістерді тиімді пайдалану. Жеті модульді ықпалдастыра отырып, сабақтың
мақсатын айқындау. Күтілетін нәтижеге жету. Айталық сабақтың психологиялық дайындықтан бастап, бағалау кезеңдеріне
дейінгі жүргізілетін әдіс-тәсілдер оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болу керек.Менің мектептегі алға қойған басты
проблемам «Бастауыш сыныптардағы оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру» болатын, сондықтан осы модуль
бойынша жұмыс жасауға тура келеді. 3 – сыныпта Абай « Жаз» өлеңімен таныстыру үшін
4-модуль АКТ оқушылар
үнтаспадан өлеңді тыңдайды. Бұл caбaқты өткiзбеc бұpын opындaлaтын тaпcыpмaлapды pеттеп aлдым және caбaқтapымa
бaғдapлaмaдaғы жетi мoдульдi ықпaлдacтыpуғa тыpыcтым. Caбaқтың мaқcaтынa жету тиiмдi нәтижелеpге қoл жеткiзу үшiн
oқу мен oқытудaғы жaңa тәciлдеpдi пaйдaлaнa oтыpып oқушылapғa cын тұpғыcынaн oйлaу apқылы, өзiндiк пiкipлеpiн
нaнымды жеткiзе aлуғa мүмкiндiк беpу.Бүгiнгi caбaқтa ocы жетi мoдульдi пaйдaлaнуды жocпapлaп caбaқ өткiздiм. Мұғaлiм
ең aлдымен oқушылapғa «iшкi уәж» деп aтaлaтын қacиеттеpдiң қaлыптacуынa жaғдaй жacaу кеpек деcе, coл кезде oқушылap
өздеpi — өздеpiн ынтaлaндыpып, ocыдaн кейiн oқушылapымдa ұмтылыc пен қызығyшылық, құлшыныc, ынтa пaйдa бoлaды.
(Paйaн мен Деки 2009Нұcқaулық 34бет)Оқушыларға ой жүгірту бойынша сұрақ қоюдың әр түрлі техникаларын
пайдаландым.
1.Балалар бұл кімнің өлеңі?
2.Өлеңде жылдың қандай мезгілі суреттелген?
3 Өлеңнен табиғатқа,жануарларға,адамдарға байланысты байланысты берілген
өлең жолдарын тауып оқы.
4.Абай атамыздың жылдың төрт мезгіліне байланысты қандай өлеңдерін білесіздер?
Бұл сабақтың жүзеге асуы түсіну кезеңінде орын алады. 1- модуль. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. (диалог арқылы
оқыту), 2- модуль сынй тұрғыдан ойлауға үйрету тапсырманы орындау кезінде осы модульдердің қатысып отырғанын
байқадым. Тапсырмаларды алған кезде жеңілден ауырға, ауырдан жеңілге қарай реттеп отырған дұрыс болар деп
ойлаймын.Дәстүрлі сабаққа қарағанда сындарлы оқытуда оқушылардың сабаққа қызығушылықпен қатысып отырғанын
байқадым. «Джин Пиагет, Мария Монтесори және Лев Выгоцкий» сияқты теоретиктер оқу және даму мазмұнының
ұқсастығын қалыптастыра отырып, когнетивтік тәсілді дамытуда одан әрі ілгерлеген. Ғалымдар кіші жастағы балалар өзін
қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттескен кезінде оқу және даму жүзеге асады деп сендірген. (Нұсқаулық 78-бет)
М. Дулатов «Шілде».1-модуль Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Оқулықпен жұмыс ЖИК СО стратегиясын қолдандым.
Мәтінді оқушылармен бірлесе отырып үш бөлікке бөліп әр топ өзіне берілген тапсырманы оқиды. Содан соң ойларын ортаға
салады,талқылайды.Басқа топтағы оқушыларды алмастырып оқыған бөліктерін бір-біріне түсіндіреді. Oқyшылap диaлoг
әдiciн қoлдaнa oтыpып, мыcaлы:тaлқылay, бiлiмдi бipлеciп құpy, түciнy мен дaғдылapды қaлыптacтыpy apқылы бiлiм aлaды.
Әpбip caбaқтa oқyшылapғa cұpaқтap қoю apқылы, тaқыpып бoйыншa өз oйлapын aйтyғa мүмкiндiк беpдiм. Өзapa тaлқылay
apқылы, түpлi oйлapдың бoлaтындығын, бip - бipiнiң түciнyiне көмектеcетiнiн көpcеттi. Бұл жерде 2, 3, 5, 6, модульдер
жүріп отырды. Әңгімелесу кезінде сынй тұрғыдан ойлайды және сабаққа қатысы жағынан оқушылар бір-бірін бағалап
отырады. Әр топ ойларын ортаға салып талқылау кезінде талантты және дарынды балаларды анықтауға болады.
«Меpcеpдiң» зеpттеуiне cәйкеc, әңгiмелеcу oқушылapдың бiлiм aлуының aжыpaмac бөлшегi бoлып тaбылaды және
әңгiмелеcудiң үш түpi бap. Жаңа технологияларды қолдану арқылы жүргізілген әдістер оқушылардың жас ерекшелігіне сай
екенін білдім. Себебі оқушылар тақырыптың негізгі идеясын ашуда мұғалімнің көмегі айтарлықтай болған жоқ. Тек мұғалім
бағыт беріп отырды, сабақ жүрісі барысында оқушылар өздері алып кетті. Егер оқу үдерісі оқушы мен оқу материалын
қосатын (көпірді салуға) негізделсе,онда осы үдерісті үйлестіретін мұғалімдер көпірдің екі жағын да қалағандай тиіс.
(Нұсқаулық 35 бет)
Оқушыларымды шығармашылық жұмыс орындауға баулып отырдым.6-модуль. «Галереяға саяхат» әдісі. Оқушылардың
жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру мен оқыту. Тақтаға әр түрлі тапсырмалар ілінеді. Оқушылар тақтаға жақындап
орындайтын тапсырманы өздері таңдайды. «Қызықты жаз» тақырыбында эссе, сурет салу, көрініс көрсету. Тапсырмалар
белгілі болған соң, әр тапсырмаға сәйкес оқушылар үш топқа бөлінеді. Оқушылар тандаған тапсырмаларын алып бірбірімен ақылдаса отырып орындайды. «Жаз» туралы алған білімдерін пысықтауға болады. Бұндай тапсырманы орындаған
кезде оқушылар өздерінің бейімділігіне қарай икемделіп отырды. С оқушы көрініс көрсету кезінде топтың айтуы бойынша
рөлдерді сомдап шықты. Д оқушы шөп шабу, гүл теру тағы басқа көріністерге көз жеткізді. В оқушы сурет салу кезінде
жаздың әдемі гүлдері мен ағаштарын бейнелеп оқушыларға түсіндіріп берді. В оқушы сурет салу өнеріне бейім
болғандықтан, өзінің ыңғайына қарап таңдап алды деп ойлаймын. Бұрын тақтаға шықпай жүрген оқушылар қол көтеріп
оқушылармен жарысып шыға бастады. Зерттеуге алған В оқушым өзіне сенімділікпен қарағанын байқадым.
Шығармашылықпен жұмыс жаңа технологиялардың бір саласы болып келеді. Шығармашылық тапсырма орындау
барысында оқушылардың ойының әрекетінен қиялы және сөздік қоры дамиды.
Cәбит Мұқaнoвтың "Шыбынcыз жaз" тақырыбндa сабақ өткiздiм. Бүгiнгi тaңдa мұғaлiмдеp тек caбaқ беpiп қaнa қoймaй,
oқушылapдың қызығушылығын oятып, caбaққa деген ынтacын дa бaқылaудa ұcтaуы қaжет. Эдвард де Бононың «Ойлаудың 6
қалпағы» әдісін сабақта қолданғым келді. Шыбынның пайдасы мен зияны туралы талқылау өткізбек болдым. Бірақ 387

сынып оқушылары бұған дайын емес, себебі олар екі жақты ойлайды. Алты түрлі жағдайда әңгімелеп айтып беру оқушылар
үшін ауыр. Оқушыларымның жас ерекшелігін ескере отырып менің байқағаным бұл әдісті 4- сыныптан бастап қолдануға
болады. Жаңа технологияларды қолданған кезде жас ерекшелігін ескерген жөн. Содан әр топқа тақырып бойынша постер
қорғауды ұйымдастырдым. Постермен жұмыс жасауда оқушылар қызығушылықпен қатысады. Әркім өз ойын қосады.
Сабаққа жәй қатысып отырған оқушылардың орындығының артына стикер жапсырып сол арқылы оқушыны постер қорғауға
шақырып отырдым.Постер қорғаған кезде екі немесе үш оқушыдан тақтаға шығып ойын кезек-кезек дәлелдеп айтуға
тырысты. Бұл кезде оқушылар топ атынан шыққандықтан жауапкершілікті сезінді. Тірек сөздер қолданды (өйткені, себебі,
сондықтан) Қызығушылығын ояту барысында ойындар алдым. «Сөз жаса» бір сөз беріледі оқушылар шапшаң ойлап
бірнеше сөз құрайды. 1, 2, 5, 6 модульдер көрініс табады.
М.Иманжанов. «Таңның атуы» шығармасымен танысу кезінде мәтінді оқушылар іштей оқиды. Содан соң ойларын
жұппен, топпен талқылайды. Тақырыпты пысықтау мақсатында айтыс бөлімін ұйымдастырдым. Біріншіден оқушылар екі
топ бір-біріңе мәтін бойынша сұрақтар дайындайды. Үшінші топ бұл сұрақтың дұрыс қойылуын және дұрыс жауап беруін
қадағалап отыруын ұйғардым.. Ой қорыту.Бақылаушы топ бағасын береді. 1- модуль. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.
Диалог.(топтық әңгіме) Айтыс бөлімін ұйымдастырудағы себебім оқушылардың тілдік қорын дамыту, тақырыпты талқылау
барысында негізгі ойды анықтау. Оқушылар өздігінен тақырыпты аша білді. «Оқушы-оқушы» әдісі бойынша өзара ісқимыл
жүрді.
Бесінші тезис: «Оқушылардың бір –бірін оқытуына мүмкіндік беріңіз»
Қорыта айтар болсам сабақта жаңа технологияны енгізерде тапсырманы жас ерекшелігіне сәйкес алу керек. Орта мерзім
жоспарлауда жеті модульді ықпалдастыра отырып, оқушылардың ерекшелігін ескерген жөн.Болашақта оқушыларға тілдік
қорын молайтатын, әңгімені байланыстырып сөйлеуге арналған тапсырмалар беруді ұйымдастырамын.
Пайдаланған әдебиеттер:
1.Мұғалімге арналған нұсқаулық
2.Ана тілі 3 – сынып «Атамұра»
3. «Бастауыш сыныпта оқыту, барлық пәндер бойынша»
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: КЕСТЕЛЕР. КЕСТЕЛЕР ҚҰРУ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы,
Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің
І-ші санатты информатика пән мұғалімі Тусупкалиева Майра
Сабақтың тақырыбы: Кестелер. Кестелер құру. Информатика. 7 сынып.
Сабақтың мақсаты: Білімділік:Word редакторында кесте құру, ұяшықтарды қосу, өшіру, және біріктіру, кестелерді
жиектеу туралы білімдерін қалыптастыру;
Тәрбиелік:Жан-жақты болуға, өзбетімен жұмыс істеуге тәрбиелеу;
Дамытушылық:Оқушылардың есте сақтау және зейінділік қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру;
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақта қолданылатын көрнекі құралдар: компьютер,оқулық ,интерактивті тақта.
Сабақ жоспары:
І.Ұйымдастыру кезеңі (1 минут)
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау ( 10 минут)
ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру (15 минут)
ІV.Тапсырмаларды орындау (15 минут)
V. Бекіту (3 минут)
VІ. Үйге тапсырма (1 минут)
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау
Информатика жалауын көтеріп,
Әлемге жар саламыз.
Қарсылық егер болмаса,
Сабағымызды бастаймыз.
Сынып оқушыларын 4 топқа бөлеміз:
Монитор
Процессор
Принтер
Пернетақта
Әр топтың дұрыс жауабы үшін бір-бір жалауша беріледі. Сабақ соңында қай топтың жалаушасы көп болса сол топ жеңіске
жетеді.
«Әр сұраққа - бір жауап» (Бұрын өтілген оқу материалдарын еске алу)
1.Редакциялау дегеніміз не?
Редакциялау деп-өңдеу, өшіру, орын вцыстыру немесе құжаттың мазмұнын түзету.
2.Пішімдеу дегеніміз не?
Пішімдеу деп-мәтіндік құжаттарды рәсімдеу бойынша жүргізілетін әртүрлі әрекеттерді айтамыз.
3.Paint қандай редактор? ( графикалық редактор)
4.Paint графикалық редакторының палитрасында негізгі неше түс бар? ( 20)
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5.Paint графикалық редакторының палитрасының негізгі түсіне неше түс қоуға болады? ( 10)
6.Адам мен компьютердің арасындағы қарым-қатынас? ( интерфеис)
7.Информациялық процестерді жүзеге асыратын құрал? ( Компьютер)
8.Магниттік дискіде сақталып, компьютер жадына енгізіліп, жүктелетін машина тіліндегі нұсқаулар жиыны?
(бағдарлама)
9.Ақпаратты енгізуге арналған құрылғы? ( пернетақта)
10.Қағаздағы көріністі экранға түсіруші құрылғы? ( сканер)
11.Компьютердің «миы», ең басты бөлігі? (Жүйелік блок)
12.Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі? (Бит)
13.Мәтін жазуға арналған редактор? (Word)
14.Принтердің неше түрі бар? (3) ( лазерлік, бүріккіш, матрицалық)
15.ЭЕМ-нің даму тарихы неше буыннан тұрады? ( 4 буын)
16.Информатика нені зерттейді? ( ақпараттық процестерді)
17. 8 битке тең өлшем бірлік? (Байт)
Жаңа сабақты түсіндіру:
Кесте құжаттың кез-келген жеріне қойыла алады. Кесте мөлшері қағаз парағынан үлкен болуы мүмкін, сондықтанол бір
немесе бірнеше беттерде орналаса алады. Кесте мәтіндік және графикалықхабарламаларды көрнекі етуге мүмкіндік берелі.
Кесте баған мен жолдан және екеуінің қиылысуында орналасқан ұяшықтардан тұрады. Ұяшыққа бірнеше жол немесе
абзацтар, сонымен қатар суреттер т.б. заттар орналасуы мүмкін.Ұяшықтағы мәтінді кәдімгі ереже бойынша пішімдеуге
болады.
Құжатта кесте жасаудың ені әдісі бар:
1-әдіс: Кірістіру
Кесте (Вставить
Табица)
Кестені қою терезесінде бағандар мен жолдардың сәйкес сандарын қоямыз.
2-әдіс:Әртүрлі өлшемдегіжолдар мен бағандарды қаласақ, оны салу үшін жүгіргішті қолдануға болады.
9.
Кесте қойылатын орынды нұқимыз.
10.
Кірістіру
Кесте
Кесте алу
11.
Меңзер қарындашқа айналады.
Кестенің жиектерін жасау үшін төртбұрыш сызамыз. Одан кейін тіктөртбұрыш ішінде баған мен жол сызықтарын сызамыз.
12.
Сызықты өшіру үшін кесте құралдарының жасақтамасы қосындысын нұқып, өшіргіш түймешегін басамыз да,
өшірілетін сызықты нұқимыз.
Кесте ішінде жылжу тышқан курсорыныңкөмегімен немесемынандай пернелер көмегімен орындалады , , ,
,Tab (бір
ұяшық оңға, Shift ( бір ұяшық солға)
Ұяшықтарды біріктіруге және бөліктерге бөлуге болады.
Кесте құрылымдарын өзгерту:
Кесте
Қосу
Бағанның сол жағы, бағанның оң жағы, бір жол жоғары, бір жол төменұяшықтарының пунктерін таңдау
қажет.
Кесте элементтерін өзгерту үшін Кесте
Өшіру (кесте, жол, баған,ұяшық) таңдаймыз.
ІV.Практикалық жаттығулар: №1,№2,№3, №4
Техникалық диктант
ЭЕМ даму тарихы .......буыннан тұрады. Ең алғаш компьютер .......жылы шыққан. Ең алғашқы ДК ...... фирмасы....... жылы
ойлап тапқан. Оның элементтер базасы.......... Микропроцессордың сапасын .............. анықтайды. Оның өлшем бірлігі
ретінде ............ алынған.
Қазіргі компьютерлердің микропроцессорының аты....................
Полиглот
Қазақ ,орыс, ағылшын тілінде қандай деңгейде білетінін тексеру үшін информациялық термин сөздерін білдіретін суреттер
көрсетіледі.
10)
Системный блок – жүйелік блок – Sistem blok
11)
Мышь – тышқан - Mouse
12)
Клавиатура – пернетақта – keyboard
13)
Принтер – баспа – Printer
14)
Монитор – монитор – Monitor
15)
Графицескии редактор - Графикикалық редактор –Graphiseditor
Бұл не? (Ситуациялықсұрақ)
Тышқанның шаригі кірлеп жүрмей қалғанда не істер едің?
Ол үшін 7 зат берілген:
Табақтағы су Сабын Орамал Ақ бет Спирт Мақта
Тышқан
Жауабы: Алдыментышқанның шаригін алып, оны табақтағы сабынды суға салып жуып, орамалға сүртеміз де, ақ беттің
бетіне қоямыз. Тышқанның ішін спиртке малыңған мақтамен сүртеміз. Содан кейін тышқанның ішіне шаригін салып,
қолданамыз.
V.Жаңа сабақты бекіту. а) кесте құрудың неше әдісі бар?
б) кестеде бағанның немесе жолдың мөлшерін өзгерту үшін жасалатын әрекет.
в) кестеде ұяшықтың мөлшерін көрсететін сызық.
г) кестедегі ұяшықтарды қалай біріктіреміз?
Бағалау. VІ.Үйге тапсырма: Кесте құру
*****
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D ЭЛЕМЕНТІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің биология-химия пәнінің мұғалімі Гумарова Светлана Амантаевна
Гумарова Светлана
Сілтеме
Жалпы мақсаттар

Химия
Мыс
Х сынып
8.02.13
Оқу бағдарламасы, Х сынып химия оқулығы
D элементінің құрылысы және ортақ қасиеттері туралы білімдерін кеңейту. Мыстың
периодтық жүйедегі орны және атом құрылысы, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері
және маңызды қосылыстармен таныстыру. D элементтерді s және p элементтерден ажырата
білу, мыс туралы білімдерін толықтырып, есте сақтау қабілеттерін, шығармашылық
мүмкіндіктерін дамыту, танымдық қызығушылықтарын қалыптастырып, өз бетінше жұмыс
жасай білуге тәрбиелеу.
Оқыту нәтижелері
2)
Мысты әр түрлі заттармен шабытты әрекеттесуін тәжірибе арқылы анықтай білді;
3)
Тәжірибелік жұмыстар істегенде қауіпсіздік ережелерін сақтауға үйренді;
4)
Топпен жұмыс істей отырып өз ойларын жеткізе алды;
5)
Өздігінен оқу дағдылары қалыптасты.
6)
Сандық теханлогияны сабақта қолдануды үйренді;
Негізгі идеялар
Жаңа теориялық ақпаратты беру арқылы оқушыға жаңа білімнің басталғанын сезіндіру.
Оқушыға жаңа ойлау дағдысын, мәнерін, амалдарын қалыптастыруға ықпал жасау.
Оқушының өмірдегі біліміне, білетініне сүйену.
Тапсырма
6.
«Ой шақыру» (тақырыпты ашу)
(сабақтың жүрісі)
7.
Білім ( Ой толғаныс) оқушылар сұрақтарға жауап береді?
8.
Түсіну (Ой талдау) презентация жасау
9.
Сергіту сәті Би (видеокөріністе көрсетілген қимылдарды қайталайды)
10.
Қолдану (Оқушымен жұмыс) жұмыстарын қорғау
11.
Талдау (Есептеп көрейік) дарынды оқушымен жұмыс
12.
Жинақтау «Ой қозғау» сен маған – мен саған
13.
Бағалау бетшесі
14.
Рефлексия
15.
Үй тапсырмасы
Жүргізілетін жұмысым
І. Мұғалімнің іс-әрекеті: Сыныппен сәлемдесу
2минут Топқа бөліну. Элементтерді таңдау арқылы топтарға бөлу Бағалау критерийлерімен таныстыру.
ІІ. Оқушының іс -әрекеті
Оқушылар алдарына элементтер беріледі сол элементтерді таңдау арқылы топтарға бөлінеді.
Топ басшысын сайлайды.
Оқушылар бағалау критерийлерін ескере отырып, жақсы бағалануға ұмтылады.
Топ басшылары оқушылардың жауап беруін сабақ барысында қадағалап отырады. Ең жақсы жауап берген оқушыларды
бағалау парағына белгілеп отырады.
Сабақ бастамас бұрын оқушылар элементтерді таңдай отырып сол элементтер d элементіне жататынын айтады.
I.
Білу бөлімінде “Ой толғаныс” оқушыларға сұрақтар қойылады
14.
Периодтық жүйе бойынша период нешеге жіктеледі?
15.
Үлкен периодта қандай элементтер бар?
16.
Мыс, темір, мырыш қандай эелемент?
17.
Периодтық жүйеде d элементтері қай жерде орналасқан?
18.
Мыстың валенттігі нешеге тең?
II.
5)

Оқыған тақырыптары бойынша берілген сұрақтарға топ болып жақсы жауап береді.
Түсіну. Ой талдау оқушыларға жаңа сабақ
бойынша әр топқа тақырыптар бөлініп
беріледі. Оқушылар химиялық ыдыстарды
тандай отырып, тақырыптарын суырады.
Мыс тобы
Алынуы, ашылу тарихы, қолданылуы
Күміс тобы
Физикалық, химиялық қасиеттрі
Алтын тобы
Мыстың пайдасы, зияны, биалогиялық ролі, қосылыстары,

Сандық техналогияны пайдалана отырып оқушылар интернет желілеріне кіріп берілген тақырыптары бойынша
қосымаша тапсырмаларды орындайды.
Мұғалімнің тапсырмасы бойынша оқушылар топтасып, бір - бірімен ой бөлісіп, дұрыс жауап іздейді
Берілген тапсырманы оқулықтан мұқият өзбеттерінше ойланады, топта жұмыс жасайды.
Қолдану. Оқушымен жұмыс Ноутбук құралы арқылы әр топ слайд жасап ортаға қорғайды.
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І топ
Видеоролик бойынша, мыстын алыну тәжірибесі көрсетіледі, оқушылар түсіндіріп, тақтаға реакция теңдеуін
жазады. Ұялы телефон арқылы мыстың ашылу тарихын презентация жасап қорғайды.
ІІ топ Видоролик бойынша, мыстың әр түрлі элементтермен қосылу реакциясы көрсетіледі, оқушылар тақтаға реакция
теңдеулерін жазады. Қосымша оқулық арқылы мыстың физикалық қасиеттерін презентация арқылы қорғайды.
ІІІ топ.
Мыстың пайдасын, зиянын, биалогиялық маңызын ұялы телефон арқылы және қосымша оқулық арқылы
презентация жасап ортаға қорғайды.
Талдау. Есептеп көрейік Оқулықпен жұмыс:
Ітоп: 1А есеп ІІтоп: 1А есеп, 169бет
ІІІтоп: Мыс элементінің табиғатта таралуын атап, мыс элементінің массалық үлестерін анықтау
№1 есеп: Массасы 320г мыс сульфаты натрий гидроксидінің жетерліктей мөлшерімен әрекеттескенде түзілген мыс
гидроксидінің шығымы 80пайыз болса, қанша мыс гидроксиді тұнбаға түскен?
Жинақтау:
Бағалау: «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні бар».
Мыс элементін сатылай кешенді талда
Үйге тапсырма: Үш деңгейге бөлінген сынауқтар қойылады, оқушылар деңгей бойынша үй тапсырмасын дайындап
салады
Рефлексия: Сабақтан алған әсерлерін, ұсыныстарын смайликтерге жазады.
Топ мүшелерінің бағалауы
Р/с
Топ мүшелері
Сұрақ жауап Тақырыптарға Қорғау
Есептеу
Сен маған
Талда
Жалпы ұпай
1-3
түсінік 1-5
1-5
1-5
мен саған
1-5
1-5

Дереккөздер және жабдықтар: Постер, бояу қарындаштар, видиороликтер, интерактивті тақта, ұялы телефон, ноутбук,
стикерлер, бағалау парақтары, химиялық элементтердің периодтық жүйе кестесі
Кейінгі оқу: d элементтерін интернет желілерінен тереңірек оқу
Сабақты талдау: Жаңа тәсіл (стратегиялар, топтық жұмыс, диалог)
Сыни тұрғыдан ойлау (қайталау тапсырмаларын еске түсіру, маңызын дәлелдеуі, тақырыпты талдау)
Жиынтық бағалау (топ басшыларының бағалауы)
Формативті бағалау. Жас ерекшеліктеріне сай оқытылады
Дарынды және талантты оқушымен жұмыс
АКТ(видиороликтер көрсетілімдері, ноутбук, ұялы телефон, интерактивті тақта)
Білім берудегі көшбасшылық: мұғалім көшбасшысы
Сабақ бойынша өзгертулер

Дәстүрлі сабақтардан мүлде өзгеше құрылымда сабақ өткізілді. Сабаққа оқушының
қатысы жоғары деңгейде болды. Оқушылар үйге берілген тапсырмаларға сыни
көзқараспен қарауды үйренді, шығармашылық жұмыс істей білді, топтық жұмыстарды
белсене жүргізді. Әр оқушы өзінің пікірін білдіре отырып, дәлелдемелер келтіріп
тұжырымдама жасады.

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНЫ. ҚОНЫСТАНУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Каменова Алтын
2-апта
Сабақтың атауы
Сілтеме
Жалпы мақсаттар
Оқыту нәтижесі

Негізгі идеялар
Тапсырмалар

Қысқа мерзімді сабақ жоспары
4-күн
4 сабақ
Географиялық орны.Қоныстану және зерттелу тарихы.
TrHW4_D5_S_Жоспар
Білім стандарты, география пәнінің Бағдарламасы
Орта мерзімді жоспар, орташа жедел жоспар
Оқушы бойында өз бетімен білім алу,өзін-өзі реттеу дағдыларын
қалыптастыру.Сандық технологияларда құзырлылық танытатынбелсенді оқушы
болып қалыптасуын қамтамасыз ету.

Сынып оқушыларының ой-өрісі жетіледі.

Сандық технологияларда құзырлылық танытатын белсенді оқушы болып
қалыптасуын қамтамасыз етіледі.

Сыни ойлау арқылы психологиялық сенім қалыптасады.
Оқушылар іс-әрекеттері арқылы ізденімпаздыққа жетеді.Оқушылардың
тақырыпты түсіну деңгейін анықтау, түсінік деңгейін ескере отырып шешім
қабылдау.
1-тапсырма. Орташа мерзімді жоспарлауда
2-тапсырма. Деректерді жинауды
өзгерістерді бағалау кезінде деректер жинау жоспарлау әдістері
TrHW4_D5_Act1a_Өзгерту туралы ойлану
TrHW4_D5_Datacollection_Деректер
TrHW4_D5_Act1b_Жұмысты жоспарлау
жинау
TrHW4_D5_Act1c_Түсінудің әсері
Кескіндер, сызбалар
Сұрақ-жауап,сауалнама
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Дереккөздер

Уақыты
2 мин
5 мин
35 мин
10 мин
15 мин

10 мин

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер; Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау; АКТ;
Талантты және дарынды балаларды оқыту;
Оқытуды басқару және көшбасшылық.
Сабақтың жүру барысы
Мұғалімнің іс--әрекеті
Оқушының іс-әрекеті
ұйымдастыру
Жинақтау
Өткен сабақ тақырыбына шолу.
Сұрақ – жауап әдісі бойынша талдау,
Жаңа сабақ қызығушылықты ояту.
көрініс қою.
Еуразия материгіне шолу.
Акт арқылы сұрақ – жауап топтық
( мультимедия арқылы )
жұмыс сызба арқылы Еуразияның
табиғат ерекшеліктерін түсіру
«Мағынаны тану»
Кескін картаға түсіру.
Картамен жұмыс .
( Еуразияның шеткі нуктелерін тану )
«Кубизм стратегиясы» қоныстану және
Топтап бір – біріне сқрақтар қою,
зерттелу тарихы.
диалогтық оқыту,мшығармашылық
тапсырма.
«Ой қорыту»
Топтарға тапсырма түрінде беру.
«Бес жолды тұжырым» стратегиясы
Бағалау
Өзін – өзі бағалау.

Ұйымдастыру Өткен сабақты қайталау: Солтүстік жарты материктері табиғатындағы ұқсастықтар мен
айырмашылықтар тақырыбы бойынша көрініс қою. ( Диалогтық оқыту )
Жаңа сабақ « Қызығушылықты ояту» ( Электронды оқулық арқылы Еуразия материгіне шолу.
Еуразия материгінің табиғатын сызба түрінде плакатқа түсіру.
«Мағынаны тану» « Кубизм стратегиясы»
1.
Суреттеу ( Минойлар қай аймақтарда сауда қарым – қатынасын жүргізген)
2.
Салыстыру Н.М. Пржевальский мен П.П. Семенов еңбектерін салыстыр.
3.
Зерттеу Гректердің саяхат жасағандағы зерттеулерінен аңызға шолу жаса.
4.
Қолдану Пржевальский еңбегінің ғылыми салаларында қолданылу сипаты қандай.
5.
Талдау Семенов зерттеуіндегі Тянь – Шанның ерекшелігін талда?
6.
Талқылау Шоқан Уәлиханов зерттеулерінің география ғылымындағы маңызы?
Жауаптар:
1.
Минойлар Египет және Кипр, Сицилия аралдары мен қазіргі Балқан түбегіндегі елдермен сауда қарым –
қатынасын жүргізген.
2.
Н.М.Пржевальский Тибет, Гоби шөліндегі бірнеше тау жоталарын анықтаған. Хуанхэ, Янцзы өзендерінің
бастауын тауып сипаттаған.
П.П.Семенов Тянь-Шань тауына 2 рет саяхат жасап, шекарасын
анықтаған, Хантәңірі шыңын ашқан.
3.
Гректің теңізшілері – аргоновтардың алтын жабағыны іздеп колжида ойпатына саяхат жасағандығы туралы
аңыздар да бар.
4.
Өсімдіктер мен жануарлардың ғылымға белгісіз жаңа түрлерін – жабайы жылқы мен жабайы түйені анықтаған.
5.
Семенов тянь – Шаньдағы биіктік белдеулерді ажыратып, қара сызығының мұнда Альпіден әлдеқайда биік
жатқандығын анықтаған.
6.
Ш. Уәлиханов Ыстықкөл жағасында болып көне тарихи кітаптар, этнографиялық бағалы бұйымдар, тау
жынысының үлгілерін жинаған, карта жасаған.
«Ой қорыту» стратегиясы « Бес жолды тұжырым»
1.
Еуразия Улкен, биік Зерттеді, анықталды, аталады Зерттеушілер материкке саяхат жасады.
2.
Материк
Үйге тапсырма
Құрал - жабдықтар
АКТ құралдары: Интернет, интерактивті тақта, электронды оқулық 7-сынып, карта,
кескін карта, постер, түрлі – түсті бояу, қағаздар
Келесі тапсырмалар
Шығармашылық тапсырмалар
Өзгерістерді бағалау
Портфолио деректері
TrHW4_D5_FU1_Басқа әріптестермен ақылдасу
ScB_W4_Сіздің контексіңізде
TrHW4_D5_writing_Зерттеу сипаттамасы
Мектеп тәжірибесі негізінде өзгерістерді сипаттау
Келесі оқу
Еуразия материгі жағалауындағы мұхиттар мен теңіздер қызықты материалдар.
Сабақты талдау
Топ жұмыстарын талдау, жұптық жұмыстарын талдау.
Тәжірибелік сабақты бағалау
Кескін картаға түсірген жұмыстарын формативтік бағалау.
Сыни ойлауды бағалау
Сабақтар бойынша өзгертулер
Оқушылардың шығармашылығын жетілдірді.
Әр сабақ мынандай өзгерістер мен тың тәжірибелерге толысатынына көзім жетті.
1.
Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.
Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағаламау.
3.
Қиялын дамыту үшін «менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру.
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4.
5.
6.
7.
8.

Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, нашарын сынамау.
Тіл байлығын дамыту үшін, қалайда жауапты соңына дейін тыңдау.
Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау
Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне әр сабақта жағдай жасау.
Жеке тұлға ретінде «мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.
*****
ТАҚЫРЫБЫ: 39. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІН
ЖАРИЯЛАУ ЖӘНЕ ТМД-НЫҢ ҚҰРЫЛУЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Гилажева Жаннат

Сыныбы : 9 «А»
Тақырыбы: 39. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жариялау және ТМД-ның құрылуы.
Мақсаты: Білімділік: Оқушыларды еліміздің тәуелсіздік жолындағы қиыншылықтарымен тәуелсіздік алған жылдар ішіндегі
қол жеткізген үлкен табыстары мен таныстыру , тәуелсіздік қасиетті ұғым екенін түсіндіру , ТМД-ның құрылуы туралы
баяндау.
Тәрбиелік: Оқушыларды Отанын , тілін , жерін сүюге , еліміздің рәміздерін қастер леуге тәрбиелеу.
Дамытушылық: Сөздік қорларын дамыту . Картамен жұмысқа дағдыландыру, терең ойлау , іздену қабілеттерін дамыту.
Сабақ түрі : жаңа сабақ
Сабақ әдіс – тәсілдері : Түсіндірмелі , сұрақ – жауап , тірек – сызбалар, картамен жұмыс.
Пәнаралық байланыс : География, дүние жүзі тарихы.
Көрнекілігі : ҚР саяси картасы, техникалық құралдар , электрондық оқулық .
Сабақ жүру барысы. І Ұйымдастыру Сыныпты 2 топқа бөлу
1 топ- Тапқырлар 2 топ- Алғырлар
ІІ Үй тапсырмасын сұрау
Тарихи сипаттама
1 топ Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясының қабылдануы ,
Тамыз бүлігі күндері саяси
оқиғалардың өрбуі.
2 топ Қазақстан Компартиясының таратылуы , КСРО-ның ыдырауы, Бүкілхалықтық президент сайлауы
«Алғыр оқушы»
І- топқа
1 .1989ж қай қалада шахтерлар ереуілге шықты
2. «АзИя » кітабының авторы
3. Қаз КСР Конституциясы қашан қабылданды
4. Қазақстан Ғылым академиясының алғашқы президенті
5. «Қазақ ССР тарихы» еңбегінің авторы
6. Желтоқсан құрбаны
7. 1961 ж 12 сәуірдегі оқиға
8. Қазақстанды ұжымдастыру саясатын жүргізуші
9. КСРО қашан құрылды 1922ж
10. Республика атауын өзгерту туралы заң қабылданды
11 1991ж 1 желтоқсанда өткен президент сайлауында кандидаттар қатарына кімдер жатты
ІІ-топқа
1. Кеңес әскері Ауғанстан территориясын қашан алып кетілді
2. «Ұлпан » повесінің авторы
3.
1986ж Қазақстан Компартиясын басқарушы
4.
«АзИя» кітабын қалай депте атайды ( Ізгі ниетті оқырманның кітабы)
5. Ауғанстаннан Кеңес әскері қашан шығарылды
6. Кариб дағдарысы қай жылы болды
7. География оқулығын құрастырушы
8. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі қашан жарияланды 1990ж 25 қазан
9. Тамыз бүлігі қашан болды
10. Кеңес одағы неше жыл өмір сүрді (74жыл)
11. Желтоқсанның 8 күні Минскідегі кездесу себебі
Тарихи тұлғалар (тұлғалардың суретіне қарап қысқаша сипаттама береді )
1.
Олжас Сүлейменов
2.
Қайрат Рысқұлбеков
3.
Дінмұхамед Қонаев
4.
Тұрар Рысқұлбеков
5.
В. И. Ленин
6.
И. В. Сталин
7.
Әлихан Бөкейханов
8.
М. Шоқай
ІІІ Жаңа сабақ. 1Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы
2 Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздік алуының тарихи маңызы
3 Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздік алуының халықаралық маңызы
4 ТМД- ның құрылуы
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Тәуелсіздікке қол жеткізу
1991 ж тамыз
КСРО-ның құлауы ТМД-ның Одақтас республика бүлігі құрылуылардың жеке мемлекет болып бөлінуі
1991 ж желтоқсанның 16-сында «ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы ҚР Конституциялық Заңы» қабылданды.
1991ж 16 желтоқсан мемлекеттік тәуелсіздіктің жарияланған күні
1991ж ҚР тәуелсіздігін 18 ел таныса, 1992 ж 30 астам ел таныды. 1992ж ҚР 106 ел танып, 61 мемлекетпен дипломатиялық
қатынс орнатылды.
1999ж 150 ел танып , 106 елмен дипломатиялық қатынас орнатылды.
Ал қазіргі кезде шет елдерде 30 дан астам дипломатиялық және консулдық өкілдіктер ашылды.
1992 ж 2 наурызда ҚР БҰҰ мүше болды.
1992ж 4 маусымда ҚР мемлекеттік Туы мен Елтаңбасы қабылданды.
Ту авторы Шәкен Ниязбеков
Елтаңба авторлары Ж. Мәлібеков , Шот-Аман Уалиханов
1992ж 6 маусымда – Жоғары Кеңес сесиясында жаңа мемлекеттік рәміздерді ресми түрде таныстыру рәсімі өткізілді.
1992ж 11 желтоқсан ҚР мемлекеттік Әнұран мәтіні бекітілді.
1992 ж қаңтар – Республиканың мемлекеттік тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Ішкі істер әскері құрылды.
1993ж ҚР тұңғыш Конституциясы қабылданды
1995ж 30 тамызда – еліміздің жаңа Конституциясы қабылданды.
1993ж 15 қарашада – Республика Президентінің жарлығымен ұлттық валюта теңге айналымға енгізілді.
1993ж Президент Н.Ә. Назарбаев Лиссабон хаттамасына қол қойып, , Қазақстан ядролық қарудан еркін аймақ болып
саналды.
1992 ж қыркүйек – қазан Алматыда дж қазақтарының тұңғыш құрылтайы өтті.
Әлемнің 13 елінен қатысты.
1991ж 21 желтоқсан ТМД-ның дүниеге келуі.
ІV Бекіту тапсырмалары
«Аптаның жеті күні» ойыны
І-күн Дүйсенбі «Базарға бару күні»
1. Қазақ елінің тәуелсіздігін алғаш мойындаған ел
(Түркия Республикасы)
2 1991 ж 1 желтоқсанда болған оқиға
(Бүкіл халықтық сайлау)
ІІ*күн Сейсенбі «Картамен жұмыс күні»
1 ҚР шекарасын көрсет. Қазіргі астанамыз
2 Қандай елдермен көршілес орналасқан
3 Сен ҚР қай облысында тұрасың
ІІІ- күн Сәрсенбі «Қонаққа бару күні»
(Оқушылар бір біріне қонаққа барады. Қонақ кәде есебінде үй иесінің сұрағына жауап береді.)
1 Қазақ КСР –інің атауы Қазақстан Республикасы деп қашан аталды. ( 1991ж 10. 12)
2 1992ж 2 наурызда қандай оқиға болды.
( БҰҰ мүше)
ІV- күн Бейсенбі «Өз бетімен жұмыс күні»
Ауылымның болашағы мені толғандырады
V күн Жұма «Қасиетті күн »
Қазақ елінің өткені мен бүгіні
VІ күн Сенбі «Қорытындылау күні»
Бүгінгі жаңа сабақ бойынша не ұқтық
VІІ күн Жексенбі
Апта бойына бірге болғандарыңызға рахмет
Үйге тапсырма Бағалау
*****
ТАҚЫРЫБЫ: 27+7, 33-7 ТҮРІНДЕГІ ҚОСУ ЖӘНЕ АЗАЙТУ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Князова Жанаргүл
Пәні:
Математика Сыныбы: 2 «а»
Тақырыбы: 27+7, 33-7 түріндегі қосу және азайту
Мақсаты: 1. Бір таңбалы санды бөлшектеп қосу және азайту әдістерін қолдану, екі амалмен шығарылатын есепті талдау
және шешу.
2. Оқушыларды өз бетімен жүйелі қорытынды жасауға дағдыландыру, логикалық ойлау белсенділігін дамыту.
3. Өз бетімен жұмысжасай отырып,еңбектенуге, өзінің, өзгенің еңбегін қадірлей білуге, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, ойын, талдау
Көрнегілігі: мультимедия, ойындар, плакаттар
Сабақтың жүру барысы: І. Ұйымдастыру. Психологиялық дайындық
Есептеуге жүйрік болсаң жасыңнан
Математика орын берсең басынан
Барлық ғылым саған үйір болады,
Досың солар табылатын қасыңнан.
Математика ең негізгі ғылым бұл
Сондықтан да сол ғылымның тілін біл!
ІІ. Қызығушылықты ояту.
1. үйге берілген 127 беттегі №5 тапсырманың орындалуын ауызша тексеру. Теңдеу құру, оны шешу.
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36+х=70
70-х=36
х-36=34
35+х=90
х=70-36
х=70-36
х=36+34
х=90-35
х=34
х=34
х=70
х=55
36+34=70
70-34=36
70-36=34
35+55=90
70=70
36=36
34=34
90=90
2. «Баспалдақ» арқылы жоғары көтеріліп « білім шыңына» жетуіміз керек.
1 – баспалдақ
«Біліміңді байқа»
«Жұмбақ сан» ойыны
ІІІ. Мағынаны тану 2 –баспалдақ
«Білгенге маржан»
26+7 , 33 -7 түріндегі қосу және азайту
а) Қосу мен азайтуды орындау тәсідерін түсіндіру
26 +7 [26+4]+3=33
33- 7 [33 – 3 ] – 4 = 26
/ \
/ \
4 3
3 4
ә) .Түсіндіре отырып ,шығар.
74 + 9 70+[4+9]=70+13=83
96-9 80+[16-9]=80+7=87
/ \
/ \
/ \
/ \
70 4
6 3
80 16 10 6
48 +5
/\

[48+2]+3=53

53-5
/\

[53-3]-2=48

2 3
3 2
3 – баспалдақ
«Тез есепте»
2- тапсырма
Есепті шығар
3 – тапсырма
1-күні -22 бет
1 –көшеде -30 үй
2-күні - ?, 8 бет артық
2-көшеде- ?, 5үй кем
3-күні «сонша» - бет
3 –көшеде « сонша»- үй
Ш: 22+8 =30 (2-күні)
Ш: 30-5=25 үй
22+30=52
30+25=55 үй
Ж: 3 – күні -52 бет
Ж: 3 – көшеде 55-үй
4- баспалдақ « Кім жылдам» Есепте
72
+
16
24
+
32
14
=
82
Шаршылардың нөмірлерін теріп жаз.Әр шаршының қабырғасын өлше. Олардың периметрін тап.
Шаршылар – 4,5
Р=1+1+1+1=4(см)Р =2+2+2+2=8(см)
Сергіту сәті
Орнымыздан тұрамыз,
Алақанды соғамыз
Мойнымызды бұрамыз.
Иықты артқа ысырып
Қолымызды көтеріп
Басты төмен саламыз
Саусақты ашып-жұмамыз
Жаттығу жасап осылай
Содан соң төмен түсіріп
Үлкен боп ертең шығамыз.
5 –баспалдақ «Меңгере біл»
Өрнек құрып, мәнін тап.
(48+2)+5=
(57-7)-а
a=2
(57-7)-2=48
(36+7)+а
a=3
(36+7)+3=46
(65-7)+а
а=4
( 65-7)+4=62
ІІІ. Ой толғаныс.
1.Шығармашылық тапсырма.
Стаканға,кесеге,шыны аяққа көфе,шырын,шай құйылды.Стақанға құйылған кофе емес, кесеге құйыған шырын да,кофе де
емес,ал шыны аяққа құйылған шырын емес.Ыдыстардың қайсысына не құйылды?
2.Логикалық тапсырма.
1.Қанша бала?
Мұз айдынында 15 бала
Сырғанамай 8 бала
Асыр сап жүр сырғанап
Жағалауда тұр қарап
Енді осы бар балаға
Сонда барлығы қанша бала?
Қосылды тағы 5 бала
(15+5)+8=28 (бала)
-Бүгінгі сабақта не істелді?
- «Баспалдақ» арқылы сатымен жоғары көтермелеп «білім шыңына жеттік. Шығармашылық тапсырмалар орындадық.
-Не үйрендік ?
-Екі таңбалы санға біртаңбалы санды бөлшектеп қосу және азайтуды үйрендік?
-Екі амалмен шығарылатын ұғымына есептер шығарып ұйрендік.
ІҮ. Үйге тапсырма.
№5. 129 бет.
*****
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: М. ШАХАНОВ «ОТЫРАР»
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Рысқалиева Фамила Тарихқызы
Сабақ жоспары
1.Пән аты: Әдебиет 2.Сыныбы: 5 3.Күні, айы, жылы: 4.Тоқсан: ІV
Сабақтың тақырыбы: М. Шаханов «Отырар»
Сабақтың мақсаты: 1.Білімділік: белгілі ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың өмірі мен шығармашылығы туралы
әдеби білім беру, поэзиялық туындының сюжетін меңгерту, сатылай кешенді талдауға дағдыландыру.
2. Тәрбиелік:туған жерді қастерлеуге , оны аянбай қорғауға баулу, ата-бабаларымыздың ерлік рухын сезіндіру арқылы
ұлтжандылыққа, азаматтыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу.
3. Дамытушылық: өлеңді мәнерлеп оқу дағдыларын арттыру, әдеби шығарманы талдау біліктілігін дамыту.
Сабақтың түрі:СКТ, АКТ, СТО.
Типі:аралас сабақ
Әдісі:сатылай кешенді талдау, сұрақ-жауап,әңгімелеу, баяндау, түсіндіру, мәнерлеп оқу
Көрнекілігі: М.Шахановтың портреті, жыр жинақтары
Пәнаралық байланыс:Тарих, әдебиет,
Сабақтың барысы: І.Ұйымдастыру кезеңі: 1.Оқушылармен сәлемдесу. 2.Оқушылардың сабаққа қатысын тексеру.
3.Оқушылардың зейіндерін сабаққа аудару.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру: 1. Фариза Оңғарсынованың өмірі мен шығармашылығы
2. « Оюлар» өлеңін жаттап, мәнерлеп оқу.
3. Өлең сюжетін оқушылардың шығармашылық жұмыстары арқылы баяндау, талдау.
4.Қазақ халқының ою-өрнектері туралы оқушылардың өздері жинаған деректерін тыңдау.
ІІІ. Жаңа сабақты сатылай кешенді талдау арқылы түсіндіремін.
І. Отырар
1.Авторы : М.Шаханов 1942 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Леңгір ауданында ,Қасқасу ауылында дүниеге келген.
Мұхтар Шаханов Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар өңірінде дүниеге келген дүлділ ақын, қоғам қайраткері. Автордың
шығармалары70-тен астам тілге аударылып, халық арасында өз орнын таба білген озық туындылар. Шығармаларының тілі
өткір, мазмұны кең.
2.Тақырыбы: Бұл өнер туындысының іргетасы. Бұл әдеби шығарма . Әдеби шығарма дегеніміз- белгілі бір дәуірдегі
қоғамдық шындықтың сәулесі . Бұл өлеңнің тақырыбы- тарихи шындықты негізге ала отырып, сыртқы басқыншы жауға
қарсы күрескен Отырар халқының ерлік ісін жырлау.
3.Идеясы: Идея дегеніміз- автор тақырып арқылы өмір шындығын суреттегенде оны өз көзқарасы, дүниетанымы
тұрғысынан суреттейді. Сол арқылы өзінің мақсат ын, арманын білдіреді.Бұл өлеңнің идеясы- Отырарды сыртқы жаулардан
қорғау, елін, жерін сүю, қадірлеу.
4. Жанр түрі – баллада . Баллада дегеніміз – лиро –эпостық сипаттағы, шағын суретті өлең.и Мұнда ақын өзінің көңіл –
күйін , толғанысын жырлап қана қоймай, сол сезімді туғызған себептерді оқиғаға айналдыра суреттеп көрсетеді.
5.Шығарманың композициялық құрылысы
1. Шығарманың басталуы – Шыңғыс хан мен Шағатай әңгімесі
2.Оқиғаның байланысы –Шыңғысханның Отырарды алуы
3. Оқиғаның шиеленісуі- Қайырханды азаптауы
4 .Шарықтау шегі – Қайырханның арманы
5. Оқиғаның шешімі –Қарияның баланы құтқарып жіберуі
6. Эпилог немесе соңы – Ақынның сөзі
6.Шығармадағы кейіпкерлер :
1.Шыңғыс хан – Моңғол ханы
2. Шағатай – Шыңғыс ханның ұлы
3. Қайыр хан – Отырардың ханы
4. Қарашоқы – сатқын
5. Қария – сатқынның әкесі.
7.Әдебиет теориясы : 1. Диалог : Шағатай мен Шыңғысхан диалогы
2. Баяндау – шындықты хабарлап, ауызекі айтып тынады. 3. Монолог
8.Түсіндірме сөздік.Даңқ – атақ, абырой
Рух – жан, философиялық ұғым.
Тән – адамның денесі, тұла бойы.
Ызбар – ашу, сес, айбат.
Безбүйрек – қайырымы жоқ, қатігез.
Намыс – жоғары адамгершілік қасиет, ар – абырой.
9 . Өлеңнің түйіні , тәрбиелік мәні: Отанын қорғауға , жерін сүюге , қадірлеуге шақырады.
ІҮ. Оқулықпен жұмыс Кубизм стратегиясы бойынша .
І . Суреттеу. Поэмадағы отқа оранған Отырардың суреттелуі .
ІІ. Мінездеу. Кейіпкерге мінездеме беру.
ІІІ. Салыстыру. Қайырхан мен Шыңғысханды салыстыру
Венн диаграммасы
Шыңғыс хан
Қайырхан
Ү. Пәнаралық байланыс Отырар –қала
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1.Анықтама: Отырар –ежелгі көне қала
1.2 Отырар-Ү-ҮІІІ ғасырда мемлекеттің астанасы .
1.3 ІХ ғасырдан бастап “Фараб” есімімен аталады.
2.Билеушісі: Қайыр хан
3Қазбалары: Күміс теңгелер мен қымбат заттар табылған.
4Мәдениеті: Елге әйгілі ең ірі кітапханасы болған. Үлкен медресе, діни мешіт, мовзалей.
5 . Қолөнері:Монша, жер асты су құбырлары, сол арқылы үйлерді жылытқан. Шыны шеберханасы болған. Себебі қаланың
орнынан шыны ыдыстар көп табылған.
6.Сауда орталығы. “Ұлы Жібек жолы” бойында орналасуы, сауданың дамуына әсер
еткен.Сауда дүкендері көп
болған.
7. Қорытынды. Маңғол шапқыншылығының салдарынан Отырардың орнында үйінді топырақтар қалған.
VІІ.Жаңа сабақты бекіту.
1. Сұрақтарға жауап беру.

Шыңғыс пен Шағатай тілдесулерінен не ұқтыңдар?

Шағатай әкесі Шыңғысқа не деп жауап қатты?

Отырарды алу үшін Шыңғыс Шағатайға қандай зұлымдықты үйретті?

Шыңғысхан алдына келген екі адам кімдер?

Қайырханға Шыңғысхан қандай баға берді?

Сатқынның әкесін алдырып Қайырхан не туралы сұрады?

Қайырхан өлім сағатын күткен кезде не деді?

Қайырханның соңғы арманы орындалды ма ?

Баллададағы ұлт трагедиясының мәні неде ? Оны қалай түсінесіңдер ?

Қазіргі ұрпақтың міндеті мен парызы қандай болмақ ?
VІІІ.Сабақты қорыту.
1.
Бағалау:
2.
Үй тапсырмасын беру:
1.
Мұхтар Шахановтың өмірі мен шығармашылығы туралы
2.
«Отырар» өлеңінің ұнаған үзіндіні жаттау.
3.
«Есте қалсын мәңгіге Отырардың жанқиярлық ерлігі» тақырыбында шығарма жазу
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН ӨЛЕҢДЕРІ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Ажмеденова Гаухар Тасқалиқызы
Пәннің аты
Қазақ әдебиеті.
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаттары

Сабақтың түрі
Әдіс-тәсілдері
Көрнекіліктер
Пайдаланылған әдебиеттер

Сағат саны
1
Сәкен Сейфуллин өлеңдері
Білімдік
Сәкен Сейфуллин өмірі мен
шығармашылығымен, өлеңдерімен
таныстыру, тақырыптық, идеялық
мазмұнын ашу. Көркемдік ерекшелігіне
талдау жасау

Тәрбиелік
Эстетикалық сезімге тәрбиелеу
Автор көтерген идея арқылы жас
ұрпақты
қайырымдылыққа, жанашарлыққа,
мейірімділікке
тәрбиелеу, жаман әдеттен жирендіру
Жаңа білімді меңгерту
Сын тұрғысынан оқу мен жазуды дамыту стратегиялары, тест түрлері,
семантикалық карта, «Алтын қақпа» ойыны
Кеспе қағаздар, С. Сейфуллин портреті, суреттер, мультимедиялық құрылғы,
интерактивті тақта.
Сәкен Сейфуллин шығармалар жинағы.
Сабақтың жүру барысы:

І. Ұйымдастыру
1.
Амандасу.
2.
Оқушылардың сабаққа қатысы
3.
оқушылардың сабаққа дайындығы
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру
«Жұмбақ сандар»
Бұл кім?

Оны философ, тарихшы, ойшылретінде де танытатын «Үшанық», «Мұсылсандықшарты» аттытуындылары,
әлеуметтік-ағартушылықарнадағы «Жолсызжаза», «Қалқаман — Мамыр», «Ләйлі — Мәжнүн» т.б. жыржинақтары мен
поэмаларыбасылыпшыққан. (Шәкәрім)

Ол әдебиеттің әр түрлі жанрына қалам тартқан қаламгер. Алғашқы кітабы – "Оян, қазақ!" деген атпен Петербург
қаласындағы жарық көрген өлең жинағы. Одан кейін 1913 жылы Орынборда "Азамат", ал 1915 жылы "Терме" атты өлеңдер
кітаптары басылып шығады. (Міржақып)

1913-1918 жылдары өзі ұйымдастырған "Қазақ" газетінің редакторы бола жүріп, кең ауқымды әлеуметтік істер
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атқарады. Газет бетінде халық өмірінің аса күрделі мәселелерін көтереді. Елді оқу-білімге, ілгері ұмтылуға шақырады.
(Мағжан)

Оның ішінде көптеген өлеңдер, "Қартқожа", "Ақбілек" романдары, "Күнікейдің жазығы" хикаяты мен "Әнші"
секілді бірқатар көркем әңгімелері, "Рәбиға", "Мансапқорлар", "Қанапия мен Шәрбану", "Ел қорғаны", "Шернияз"
пьесалары, "Нұр күйі" поэмасы, сондай-ақ бірсыпыра сын мақалалар мен аудармалары бар. (Жүсіпбек)

Ол – лирикалық өлеңдермен қатар бірнеше көркем поэмалар жазған ақын. Атап айтқанда, "Қойлыбайдың қобызы",
"Батыр Баян", "Қорқыт", т.б. поэмалары ақын талантының ерекше қырын танытады. (Мағжан)

Үш бәйтерек
Қалың қара қазаққа
Үш бәйтерек атандың.
Жаныңмалыныпазапқа
Ұрпақ үшін сөз алдың.
Кейдекүйіп, кейдемұң
Көңілге жақты қараны.
Арттамынаұрпақтың
Болдыңмінеұраны.
Ақылменен терең ой
Тіптіжанғасыймаған.
Ілияс, Бейімбет, Сәкенғой
Елімебақытсыйлаған.
Бізгемұра, сіздіңеңбегіңіз
Бізгеаңыз, сіздіңкөргеніңіз.
Халықжауыатаныпкетсеңізде
Сақтаймызсіздімәңгіесімізде.

Жаңа сабақты түсіндіру.
Сейфуллин Сәкен (Садуақас, 1894-1938) - қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі,
мемлекет және қоғам қайраткері. Туып-өскен жері - Қарағанды облысының Шет ауданына (бұрынғы Жаңаарқа ауданына)
қарасты Ортау кеңшарының Қарашілік қыстағы. Саяси репресияның құрбаны болған. Нілдідегі орыс-қазақ және
Ақмоладағы бастауыш приход мектебінде (1905-1908), үш класстық қалалық училищеде (1908-1913), Омбыдағы мұғалімдер
семинариясында (1913-1916) оқыған. Омбыда қазақ жастарының Бірлік қауымын, Ақмолада Жас қазақ ұйымын ашып,
Тіршілік газетін шығаруды ұйымдастырған.
Сәкеннің алғашқы өлеңдер жинағы Өткен күндер деген атпен 1914 жылы жарық көрді. Поэзиялық туындыларының
ішінде Сәкеннің шығармашылық ерекшелігі мен идеялық-саяси ұстанымын бедерлі айғақтайтын туындылары – «Кел
жігіттер», «Жас қазақ марсельезасы», «Жұмыскерлерге», «Жолдастар» сияқты саяси лирикалары, сондай-ақ «Советстан»,
«Көкшетау», «Альбатрос», «Социалистан», «Қызыл ат» поэмалары. Проза саласында «Жер қазғандар», «Айша», «Біздің
тұрмыс», «Сол жылдарда», «Жемістер» поветері мен «Тар жол тайғақ кешу» мемуарлық роман жазған. «Бақыт жолында»,
«Қызыл сұңқарлар» драмалары өз заманының рухын танытатын елеулі шығармалар.
Сәкен шығарған әндер халықтық дәстүрді тұғыр ете отырып, дүниеге өзіндік даралық сипаттармен ерекшеленеді.
Сәкен қазақ маңдайына біткен біртуар дара тұлғалардың бірі. Ол өз ұлтын қалтқысыз сүйіп, халқына еңбек сіңірді.
Өлеңдерімен таныстырып, тақырыптық ерекшелігін ашу.
Ауыл байғұс мінекей
Далада
Келіншектің бесік жыры
Орман
Сағындым (Қамауда)
Сыр сандық
Сәкен әндерін тыңдау
Сәкеннің поэмалары
Лашынның әңгімесі
Көкшетау
Аққудың айрылуы
Ақсақ киік
«Сәкен және сұлу саз» кітап көрмесі.
«Сәкен мұражайы» бейне ролик
ІҮ. Бекіту
«Алтын қақпа» ойыны.
Тас қақпа сұрақтары:
1.
Бұл сурет қай шығармаға сәйкес келеді? (Келіншектіңбесікжыры)
2.
Бұл сурет қай шығармаға сәйкес келеді?(Сағындым (Қамауда)
3.
Бұл сурет қай шығармаға сәйкес келеді?(Аққудың айрылуы)
Күміс қақпа сұрақтары.
1.
Баламалы тесті
Сұрақтың жауабын «Иә» немесе «Жоқ» сөздері арқылы белгілеу.
1. «Түрмеден қашып шыққанда» С.Сейфуллиннің туындысы?
ия
жоқ
2. «Қараш-қараш» С.Сейфуллиннің повесі
ия
жоқ
3. «Аққудың айрылуы» - С.Сейфуллиннің махаббат туралы романтикалық поэмасы
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ия
жоқ
4. «Кім жазықты?» С.Сейфуллиннің поэмасын белгілеңіз.
ия
жоқ
5. С.Сейфуллиннің тұңғыш өлеңдер жинағы «Өткен күндер» деп аталады?
ия
жоқ
2.
Сәйкестендіру тесті
Кез келген анықтаманы оқушы сызу арқылы белгілейді.
3.
Дұрыс жауапты таңдау тесті
1. Біраз ғана жыл өтті
Жасынан ноқта кимеген
Мен қалада жүргелі.
Алтыжасарасауды
Елдікөріпкетемін
Ұстапміндімдалада.
Екіжылдабіркеліп.
А. “Сағындым”
А. “Сағындым”
В “Келіншектің бесік жыры”
В “Келіншектің бесік жыры”
С. “Далада”
С. “Далада”
Д “Біздің жақта”
Д “Біздің жақта”
Е “Ауыл байғұс мінекей”
Е “Ауыл байғұс мінекей”
2. Шалқыған біздің жақтың көлдері бар,
4. Әлди-әлди, ақ бөпем,
Ағашты биік таулы жерлері бар.
Ақ бесікке жат бөпем!
Өзен, су, көлдер жайлап, тау қыстайтын
Жылама, бөпем, жылама,
Меймандос, берекеліелдері бар.
Жілік шағып берейін,
А. “Сағындым”
А. “Сағындым”
В “Келіншектің бесік жыры”
В “Келіншектің бесік жыры”
С. “Далада”
С. “Далада”
Д “Біздің жақта”
Д “Біздің жақта”
Е “Ауыл байғұс мінекей”
Е “Ауыл байғұс мінекей”
3. Жүген-құрық тимеген,
Алтын қақпа. Жылдар жауабын тап. «Қырда» өлеңің өлең құрылысына талдау жаса.
Күңіреніп қырда отырып көкірек кернеп,
Әнсалдымдомбыраалыпырғап, тербеп.
Аузымнан өлеңімді қағып алып,
Ызыңдап кетті жаттап асау жел кеп.
Семантикалық карта
Эпитет
Теңеу
Мета-фора Аллите-рация Ассо-нанс
Маржандайтізгенжырымды
Екпіндіқызуөленді
Кейдетынық,
Кейдесұлық,
Махаббаттолыпжалындай
Өрге қарай орғыса,
Өр не қылмақ асауға?
Халық – тәңір бар болса
Елдікөріпкетемін
Екіжылдабіркеліп
Алтын сандық Пәндер интеграциясы
Жылдар
2011
2015
2020
Сәкен Сейфуллин шығармашылығы
Ү. Қорытынды
«Сәкен – біздің ұлттық мақтанышымыз, ел үшін еңіреген ер, қайтпас қайсар күрескер. Сәкен – өлеңнен өрнек өрген ақын,
қара сөздің сиқырын игерген прозашы. Сәкен – тыңдаған жанның жүрегін тербемей қоймайтын сырлы да сазды әндер
шығарған талантты композитор.
Рас, Сәкен өз заманының саясатына қызмет етті, сол кездегі жаңа құрылған қоғамның болашағына сенім артты. Бірақ, ол –
өз халқының болашағына деген сенімі еді. Егер ол тірі болса, бүгін, сөз жоқ, өзіне тән өткірлікпен, от пен судан
қорықпайтын батырлықпен тек халық мүддесі жағында ғана тұрар еді» Н.Ә. Назарбаев
Үйге тапсырма: “Сәкен- лирик ақын” тақырыбында реферат жазу.
Тірек конспектісін жазу. Бағалау.
*****

99

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: М.ӘУЕЗОВТІҢ
«ҚАРАШ-ҚАРАШ ОҚИҒАСЫ» ХИКАЯТЫНАН ҮЗІНДІ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Қаржауова Арайлым Жасенқызы
Пәні: Әдебиет Сыныбы: 8
Сабақтың тақырыбы: М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасы» хикаятынан үзінді.
Білімділік: «Қараш-Қарақ оқиғасы» хикаятының мазмұнына, кейіпкерлердің іс-әрекетіне талдау жасай отырып,
Бақтығұлдың прототипі Рысқұлдың өмірдегі шынайы бейнесін таныту, жазушының тіл шеберлігіне талдау жасату.
Тәрбиелік: Хикаят мазмұны арқылы адамгершілікке, бауырмалдыққа, ұлтжандылыққа, адалдыққа, намысшылдыққа,
қайсарлыққа тәрбиелеу.
Дамытушылық: Оқушы ойын белгілі бір мәліметтер арқылы дәлелдеуін, кейіпкердің іс-әрекеттеріне сай баға бере білуін,
өз ойын ашық жеткізе білуін дамыту.
Түрі: Қорыту-жинақтау сабағы.
Типі: Проблемалық оқыту.
Жаңа технология: Дамыта оқыту, сын тұрғысынан ойлау.
Әдіс-тәсілдері, стратегиялар: проблемалық сұрақтар, іздендіру, баяндау, сұрақ-жауап, ауызша тіл дамыту, терме диктант,
ой шақыру, топтастыру.
Көрнекілігі: Слайдқа салынған суреттер, сызбалар, бейнефильм, портреттер.
Пәнаралық байланыс:
1.
Қазақстан тарихы: «Т.Рысқұлов»
2.
Әдебиет: Ш.Мұртаза «Тұтқын бала»
3.
Қазақ тілі: Терме диктант.
4.
Кино өнері: «Асуда атылған оқ»
Сабақ барысы: І.Ұйымдастыру. ІІ. Үй тапсырмасы.
Жазушы, ірі суреткер, ойшыл ғалым, ұлағатты ұстаз М.Әуезов жайында айтылған естелік ой-пікірлер туралы ізденіп жазып
келу.
1.
З.Қабдолов: «Мұхаң - әрі жазушы, әрі ғалым, әрі ұстаз, әрі қоғам және мемлекет қайраткері. Ол осының бір де
бірінде осалдық көрсетпеген, бәрінде де орасан күшті, бәрін де қатар және тең ұстаған адам. Ол ғажайып бүтіндіктің, «сегіз
қырлы, бір сырлылықтың», Абайша айтқанда «Тас бұлақтың суындай сылдыраған өңкей келісімнің» үлгісі болатын.
2.
Ш.Айтматов: «Өз басым өзге елге сапарға шығып, өзге жұрттың табалдырығын аттай қалсам, әрқашан қасиет
тұтып өзіммен бірге қастерлей ала жүретін екі түрлі ұлттық асылым бар: бірі – «Манас», Бірі – Мұхтар Әуезов».
3.
Сырбай Мәуленов, «Мұхтар асуы».
Жайылып кең құшақтардай,
Ірілік мінезіңмен,
Мінбелерге көтерілдің,
Кесек турап, ұсақтамай.
Шығарса атыңды Абай,
Шығардың атын оның.
Сөнбейтін ақындардай,
Өлмейтін батырлардай,
Өмірде жатыр жолың...
4.
Сәкен Жусуев (қырғыз ақыны)
Көп жүрдіңіз қырғыздың айылында,
Көп ойланып қазақтың арасында.
Құмар болып талай күш, талай жырға,
Көтердіңіз Қырғыздың «Манасын» да,
Көтердіңіз қазақтың Абайын да...
М.Әуезовке арналған ақын-жазушылардың ыстық ықылас сезімдері мен өшпес махаббаттарынан туған дүниелермен
таныстық.
ІІІ. Жаңа сабақ: М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасы» хикаятынан үзінді.
Өткен сабағымызда М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасы» хикаятының мазмұнымен танысып, тараулары бойынша
бөлімдерге бөліп, тақырып қойған болатынбыз. Бүгін осы шығарманың мазмұнына, кейіпкерлерінің іс-әрекетіне, тілінің
көркемдік ерекшелігіне талдау жасаймыз. Ол үшін алдымен шығарманы еске түсіріп өтейік.
ІҮ. Қызығушылықты ояту. «Ой шақыру» стратегиясы.
Кинофильмнен үзінді көрсету арқылы өтілген материалды еске түсіреміз.
1. Бұл үзінді қай фильмнен алынған?
1968 жылы «Қазақфильм» мен «Қызғызфильм» киностудиялары бірігіп түсірген
«Выстрел на перевале» (Асуда атылған оқ») көркем фильмі.
2. Фильм кімнің, қай шығармасы желісі бойынша түсірілген?
М.Әуезовтің «Қ-Қ о» повесі негізінде түсірілген.
3. М.Әуезовтің бұл шығарманы жазуына не себеп болды?
Оқиға аса дәулетті және белгілі байлар басқарған рулардың арасында ұдайы талас-тартыс өршіген таулы ауылдарда
ХХ ғасырдың бас кезінде өтеді. Жарасбайға адал қызмет етуге тырысқан Бақтығұл кедей, байдың бұйрығы бойынша
өзімен араз байдың жылқысын айдап әкетеді. Алайда, Жарасбай қастандығының нәтижесінде Бақтығұлды кедей байлардың
сотына береді, олар түрмеге қамау туралы үкім шығарады. Бірақ Бақтығұл қашып кетеді де, Қараш асуында Жарасбаймен
есеп айырысады. Міне, Бақтығұлдың яғни, Рысқұлдың оқыс қимыл-әрекеті М.Әуезовке әсер етеді де, 1927 жылы хикаятты
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жазып шығарады, 1957 жылы қайта өңдеп шығарады.
5.
Хикаяттың негізгі тақырыбы қандай?
Хикаятта Қазан төңкерісі қарсаңындағы қазақ ауылының айқын картинасы, таптық сананың ояна бастағаны сезіледі.
Ескі қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік мәселесі.
6.
Шығарманың негізгі идеясы қандай?
Жазушы Бақтығұлдың тағдырын суреттей отырып халықтың әділетсіздікке қарсы тұра алар қайраты мен биік рухын,
жігерін көрсеткен. Хикаяттың басты идеясы осы.
Ү. Мағынаны тану бөлімі.
Бұл бөлімде түрлі түсті ұяшықтардың астында жасырынған сұрақтарды таңдау арқылы сұрақ-жауап әдісі бойынша
шығарманың проблемасы, жазушының идеялық-эстетикалық мұраты жөнінде әңгімелесеміз.
1.
Тектіғұл өліміне не себеп болды? Оның өлімінде қандай саяси-әлеуметтік мән жатыр?
2.
Інісінің өлімі Бақтығұлға қалай әсер етті?
3.
Бақтығұлдың барымтаға аттануына, ұрлық жасауына қалай қарайсың? Барымта деген не?
4.
Неліктен Бақтығұл Сәлменді емес, Жарасбайды өлтірді?
5.
Жарасбайды өлтіру қылмыс па?
6.
Билер Бақтығұлға қандай үкім шығарды?
7.
Ақылды, әрі күшті рухы бар Бақтығұл неге қол шоқпар, барымташы, сорлы малайға айналды?
8.
Бақтығұл Жарасбай болыстан неге пана іздеді, сондағы мақсаты не еді?
9.
Бақтығүл өзінің қателескенін қашан түсінді?
10.
Қашқын болып жүріп қандай қауіп-қатерге ұшырады?
11.
Шығарма неге «Қ-Қ о» деп аталған?
12.
Повесть деген не?
ҮІ. Бақтығұл бейнесін ашу. Мәтінмен жұмыс.
1.
Бақтығұлдың портреті. Бақтығұл өзі кесек, балуан денелі, иықты, кеуделі келген. Қалың тік қара мұртты.
2.
«Топтастыру» стратегиясы арқылы Бақтығұл кім, қандай деген сұрақтарға жауап беру арқылы
топтастыру.
Жылқышы
Шыдамды
Намысшыл
Сенгіш
Қорғансыз
Кек алушы күрескер
Аңғал
Сәлмен мен Жарасбайдың құрбаны
Бақтығұл
Сорлы
Панасыз
Еңбекқор
Батыл
3.
Бақтығұлға мінездеме беру. Шығармадағы бейнеленген іс-әрекеттері, монологтары арқылы Бақтығұлдың
бейнесін, жан дүниесі, психологиясын көрсету.
А) Бақтығұл Сәлменнің мыңға тарта жылқысының сан жүзін тудырып-өсіріп, қысы-жазы байдың жылқысының соңында
болды. Жиырма жыл бойы Сәлменнің жылқышысы болды. (Бұнда Бақтығұл жылқышы, еңбекқор, байдың малайы екенін
көреміз)
Ә) Күздің ұзақ түні мынау. Қазір алған малмен соқтырып кетсем, таң атқанша ұзап кетем. Осы жауын ізімді шаяды. Түк
алмай қайтпақпын ба? Қаңғырып жүріп, қадалған жерден нәр сызбай кеткенім бе? (Аш, күдікті, ой үстінде, ұйқы көрмеген
Бақтығұл)
Б) Мұншалық қорлыққа жеткізді-ау? Панасыздың көрері осындай итшілік күн болмай, не болушы еді! Енді сүйенетін кісі
таппай болмас. (Налыған, өмірден әділдік іздеген, қорғансыз жан)
В) Бағымды осымен де бір сынап көрейінші. Қозыбақ ауылының атаған абақтысынан құтқарса, осы құтқарар болар ма?
(Үміттенген, не айтса да көнуге дайын Бақтығұлды көреміз)
Г) Мына сияқты итшілеп жүрген тіршіліктен біздей кісіге өлсек те, түк етпейді екен. (Жау дүние, мейірімсіз тіршілікке
суынған, кегі қайнаған Бақтығұлды көреміз)
Ғ) «Мен бүгін бір бұғы атып келемін». (Дерт пен ызадан құлантаза сауыққан, сергіп ойнақшыған кейіпкерді көреміз)
ҮІІ. Тіл шеберлігі. Терме диктант. Шығарманы оқи отырып, М.Әуезовтің адам психологиясын, сезімін, қоршаған ортаның
сұлулығын суреттеудің шебері екеніне тағы да көзіміз жетіп отыр. Бұған дейін де «Көксерек» әңгімесімен, «Абай жолы»
романынан үзіндімен танысқанда бұған көзіміз жеткен болатын. Ендеше осы шығарманың тіліне де талдау жасап өтейік. Ол
үшін терме диктант жүргіземін. Тақтада сөз тіркестері берілген, сендер ішінен бір бағанға эпитетті, бір бағанға теңеулерді
теріп жазыңдар.
Балаша құшақтады, қаңбақтай сезінген, кескен теректей, әлсіз жүзін, сотқар бай, арыстандай арысым, қара түн,
қаскөй дауыл, аш қасқырдай бұралып, сорлы күй, қой торыған бөрідей, оң шырай, суық жүз, бетке соққан қамшыдай,
буалдыр күңгірт күз.
Терме диктант
Эпитет
Теңеу

Эпитет деген не? (Заттың құбылыстың өзгеше белгілерін көрсету)

Теңеу деген не? (Көркемдеп суреттеуде затты, құбылысты екінші зат, құбылыспен салыстырып бейнелеу)
ҮІІІ. Сабақты бекіту. «Тұжырым кестесі». (Шығарманың оқиғаларына сүйене отырып, кейіпкерлердің
іс-әрекетіне, мінез-құлқына талдау жасаймыз. Ол үшін кестені толтырамыз.
Кейіпкер

Адами қасиеттері

Жарасбай
Сәлмен
Қатша
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Тектіғұл
1.
«Мөлтек сыр». Сенің ойыңша Әуезов әлемі қандай?
1.
Әуезов шығармаларының мәңгілігін танып, өшпес тарихи мұра екенін білдім.
2.
Мұхтар деген аттың бізге соншама ыстық, қазақ елінің мақтанышына айналған есімге құрметпен қараймыз.
3.
Әуезовтің қиял ойы шексіз терең.
4.
Қазақ әдебиетінің дүниежүзілік аренаға шығуы Әуезов шығармаларының арқасы екенін толық түсініп білдік.
5.
ХХ ғасырдың басында өткен қазақ ауылының айқын картинасын суреттеуші.
6.
Әуезов – ұлы жазушы, ғалым, шешен, зерттеуші.
7.
Әуезов – тілге мейлінше бай жазушы.
ІХ. Сабақты қорытындылау. Міне, оқушылар біз бүгінгі сабағымызда осы шығарманың мазмұнына, кейіпкердің ісәрекетіне, тілінің көркемдік ерекшелігіне тоқталып, талдау жасадық. Осы шығармадағы басты кейіпкер Бақтығұлдың
өмірдегі прототипі Рысқұл екенін өткен сабақта айтқан болатынмын.
Прототип – көркем шығармадағы кейіпкердің бейнесін жасауға тірек, негіз болған өмірде бар адам. Тарихи тұлға
Жылқайдаров Рысқұл – Тұрардың әкесі. Жастайынан әділетсіздік көрген, патша әкімшілігінің озбырлығына шыдамаған
Рысқұл 1904 жылы желтоқсанда халыққа тізесі батқан Саймасай Үшкемпіров деген болысты атып өлтіреді. Бақтығұлдың
інісі Тектіғұл – Молдабек,
Баласы Сейіт – Тұрар, Қатша – Тұрардың анасы Ізбайша, Жарасбай болыс – Саймасай Үшкемпіров. Өздерің байқағандай
Рысқұл оқымаған болғанымен көкірегі ояу, еті тірі, пысық, тындырымды адам болса, ұлы Тұрар да өз елім, ұлтым деп өткен
ұлтжандылығының арқасында елінің, халқының жүрегінен мәңгілік орын тауып отыр. 6-сыныпта өткен «Тұтқын балада»
Ш.Мұртаза Тұрар бейнесін сомдаса, «Қараш-Қараш оқиғасында» М.Әуезов Рысқұл бейнесін сомдап отыр.
Х. Үйге тапсырма «Автор орындығы» «Егер автор орнында мен болсам, шығарманы қалай аяқтар едім?» деген сауалға
жауап беру.
ХІ. Бағалау.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: «МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР»
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Садихова Алма Садихқызы
І. Сабақтың тақырыбы: «Мақал-мәтелдер»
ІІ. Сабақтың мақсаты:
1.
Білімділігі: мақал-мәтелдердіңғасырлдар шежіресі екенін ұғындыра отырып, өзара ерекшеліктерімен түсіндіру,
мақал-мәтелдердің шығу тарихынан мәлімет беру.
2.
Дамытушылығы: тіл байлықтарын, ойлау қабілеттерін, сөздік қорларын дамыту, шығармашылық қабілетін дамыту.
3.
Тәрбиелілігі: мақалмен мәтелдің мамұнын талдай отырып, адамгершілік қасиеттерді дәріптеу, тапқырлыққа,
шешендікке, тіл шеберлігіне тәрбиелеу.
ІІІ. Сабақтың түрі: танымды сабақ.
ІV. Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру, іздендіру, қоырытындылау т.б.
V. Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру бөлімі. (сынып оқушыларын түгендеу, ысыныптың сабаққа дайындығын қадағалау)
Туған тілім-бабам тілі-өз тілім,
Туған тілім-анам тілі-өз тілім.
Туған тілім-далдам тілі-өз тілім,
Туған тілім-бабам тілі-өз тілім.
Кезекті қазақ тілі сабағын бастаймыз.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. Тұрақты сөз тіркестері. 119-жаттығу.
Қызығушылықты ояту. Төмендегі мысалдарды мұқият тыңдап, тұрақты сөз тіркестерімен жауап беріңдер.
1.
Еңбек пәнінің мұғалімінің білмейтіні жоқ; бәрін де өзі істей алады. Олсуретші де, ол ағаш шебері де. Музыкалық
аспапатарда ойнап, тамаша би билейді. Ондай адамды бір сөзбен қандай адам деп атауға болады?
(сегіз қырлы, бір сырлы немесе он саусағынан өнері тамған).
2.
Болаттың жақсы досы бар.Ол үнемі сол досын айтып, әңгімелеп отырады. Сөйтіп үнемі айтып отыруды не дейді?
(аузынан тастамау)
ІІІ. Қайталау-оқу анасы (сұрақтар арқылы өткенді пысықтау).

Көп мағыналы сөздер дегеніміз не?

Омомнимдер дегеніміз не?

Синонимдер дегеніміз не?

Антонимдер дегеніміз не?

Табу сөздер жеген қандай сөздер?

Эвфемизм мен десфемизмнің айырмашылықтарын ата.

Тепсе темір үзеді, қас пен көздің арасында, бармағын тістеді, жүрегінің түгі бар-тұрақты сөз тіркестерінің
баламасын айт.
ІV. Жаңа сабақ. Оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда мақал-мәтелдер тақырыбына тоқталамыз. Сіздер кішкене
кездеріңізден халық ауыз әдебиетінің кәусар бұлағымен сусындап, соның ішінде мақал-мәтелдерді естіп, жаттап келесіздер.
Олай болса, әдебиеттен халық ауыз әдебиетінің бір саласы – мақал-мәтел туралы, олардың тақырыптарын есімізге түсірейік.
Еңбек туралы
Отан, туған жер,
Ерлік, батырлық туралы
халық туралы
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Ынтымақ,
бірлік туралы

Достық туралы

Оқу, білім, өнер
туралы
-Бәрекелді,оқушылар, өте көп мақал біледі екенсіңдер, ендеше бүгінгі сабағымызда мақал-мәтелдердің анықтамасын біліп,
олардың айырмашылығына тоқталамыз. Кәне, бәріміз, экранға зер саламыз.
Мақал
Мәтел
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін
ой-пікір бейнелі, тұспалдап айтылған
жасайды, яғни айтар ой түсінікті
ишара түрінде болады, оны оқығанда
болады.
бірден түсіне қоймайсың, әбден ойланып,
1.
Әке көрген оқ жонар,
тұжырым жасайсың.
Шеше көрген тон пішер
1. Біреу тоңып секіреді,
2.
Үлкенді сыйласаң-қадірлі боласың,
Біреу тойып секіреді.
3.
Кішіні сыйласаң-құрметті боларсың
2. Үй менікі демеңіз, үй артында кісі бар.
Венн диаграммасы
V. Кітаппен жұмыс.

124-жаттығу, 56 бет. (жазбаша)

125-жаттығу 57 бет (ауызша)
VІ. Мақалбай атайдың сұрақтарына жауап берейік (жауап мақал-мәтел түрінде болу керек)
І-топқа 1.Адамның қай мүшесі қорқақ, қай мүшесі батыр? Көз-қорқақ, қол батыр
ІІ-топқа. 1.Тауықтың түсіне не кіреді? Тауықтың түсіне тары кіреді.
ІІІ-топқа 1.Ер неше рет, қорқақ неше рет өледі? Ер бір рет, қорқақ мың рет өледі
Асты сызылған сөздерге дыбыстықталдау жасаңдар.
VІІ. Мақал-мәтелдің түсіп қалған сөздерін анықтап, үш тілдегі баламасын табу керек.
І-топқа.
ІІ-топқа
ІІІ-топқа
1.Құлақтан кірген ......
1.Бас кеспек болса да,
1. Ілім-бұлақ,
Жүрекке барып мұз болар.
.... кеспек жоқ
.... - шырақ
(сөз-слова-word) (тіл-язык-language)(білім-знание-knowledge)
2.Таза мінсіз асыл ....
2. Сөз анасы – құлақ,2. Жігіт бір сырлы,
Су түбінде жатады,
..... анасы – бұлақ.
..... қырлы
Таза мінсіз асыл сөз,
(су-вода-water)
(сегіз-восемь-eight)
Ой түбінде жатады. (тас-камень-stone)
VІІІ. Грамматикалық мақсаттағы жаттықтыру жұмыстары.
І-топқа.
-Тастан
-Үндемеген неден құтылады?
-Ақыл кімнен шығады?
-Пәледен
-Жастан
-Қоян неден қорқады?
ІІІ-топқа.
-Көлеңкесінен
-Таяқ неден өтеді?
ІІ-топқа.
-Еттен
-Неден от шығады?
-Сөз неден өтеді?
-Ойыннан
-Сүйектен.
-Асыл неден шығады?
ІХ. Сергіту минуты. Қалай дер едіңдер?
-Есік алдындағы қалың қарды арырақ күреп тастаңдар, күн жылынса былғаныш болар,-деді тәрбиеші апай.
-Осынша қарды қалай күреп бітіреміз,-деп күбірлесті балалар.
Жабылып келіп кірісіп еді, жұмыстың қалай аяқталғанын да сезбей қалды. Бұны көрген тәрбиеші не деген мақал айтты деп
ойлайсыңдар? (көз-қорқақ, қол-батыр немесе жұмыла көтерген жүк жеңіл)
Х. Бекіту. «Мақал қалай шықты?» Ертеде еріккен хан уәзірлерін шақырып:
-Ертеңге дейін маған мақал шығарыңдар. Егер бұйрығым орындалмаса, бәріңнің де бастарыңды аламын,-депті. Уәзірлер не
істерін білмей дал болыпты. Көшеге шығып, бір адамды ұстап алыпты да:
-Тез, бізге бір мақал шығарып бер,-депті. Әлгі адам мақал шығара алмапты. Бірақ өз жандары үшін дал болған уәзірлер оны
өзенге апарып, суға батыра бастапты. Әлгі сорлының жаны көзіне көрініпті, әбден жаны қиналған адам:
-Мені ханға апарыңдар. Сендерді де, өзімді де өлімнен құтқарамын,-депті. Уәзірлер оның айтқанын орындапты. Сондағы
шыққан мақал мынау екен:
«Көп қорқытады, терең батырады...» Сондықтан мақал-мәтелдер жайдан-жай емес, өмірлік тәжірибеден
алынатындағына көздеріңіз жетті ме? Олай болса, бүгінгі сабағымызды «Мақалдың да мақалы бар» дегендей, төмендегі
мақалдар сендерге өмірлік серік болсын.
Соғыста мылтық қандай керек болса, өмірде білім сондай керек.
Білімнен қуатты күш жоқ.
Біліммен қаруланған адам жеңілмейді.
ХІ. Гипертекс арқылы оқушыларға мәтін тыңдату. Мақал-мәтелдерді сүйіп оқып, көңілдеріңі тоқып жүрсеңдер,
сендердің де тілдерің байып, сөйлеген сөздерің сұлу, әсерлі шығады. Өздеріңе ұнаған, жандарыңа жақын мақал-мәтелдерді
күнделіктеріңе жазып жүріңдер, кейін пайдасы көп тимек.
ХІ. Бағалау.
ХІІ. Үй тапсырмасын беру. 134-жаттығу, 58-бет. (мәтін құрау, іщінде міндетті түрде мақал-мәтел болсын)
*****
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АБАЙДЫҢ ОТЫЗ БІРІНШІ ҚАРА СӨЗІ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Таласова Алмагүл Жұмағазықызы
Қазақ әдебиеті.
VІ б сыныбы
Сабақтың тақырыбы: Абайдың отыз бірінші қара сөзі.
Сабақтың мақсаты: білімділігі: Оқушыларға ұлы ақынның шығармашылығынан мағлұмат бере отырып, қара сөздерінің
адам өмірінде алатын орнын ұғындыру.
Тәрбиелігі: Абай шығармаларынан ғибрат алуға, адамдық асыл қасиеттерге ұмтылуға, имандылыққа тәрбиелеу.
Дамытушылығы: Оқушылардың ой-өрісін, ойлау қабілетін, тіл байлығын, сөздік қорын, сөйлеу тілін дамыту.
Қара сөздерін оқуға қызығушылықтарын туғызу
Сабақтың түрі: Ізденіс сабақ Әдісі: түсіндіру, талдау, салыстыру, сұрақ-жауап
Жаңатехнология:
СТО, АҚТ
Сабақтың көрнекілігі:
Суреттер, Абайдың өмірі мен еңбектері туралы Сызба, сөзжұмбақ
Сабақтың барысы:
І. Психологиялық дайындық.
Мұхтар Әуезов: «Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы – заман тынысы, халық үні. Бүгін ол біздің де үнге қосылып,
жаңғырып, жаңа өріс алып тұр.»
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау.
«Абай туралы не білдім?»
«Шоқпардай кекілі бар,
«Ат – ер қанаты»
қамыс құлақ» өлеңімен жұмыс шығарма жұмысы
ІІІ.Мағынаны тану
1.
Топтастыру
Ғұлама ойшыл
Ұлы ақын
сазгер
дастаншы
Абай
ағартушы
аудармашы
шыншыл, сыршыл
ақын
Аудио оқу кұралы арқылы Абайдың бірінші қарасөзін тыңдату. Қара сөз жазудағы мақсаты жайлы түсіндіру.
31 қара сөзін түсіндіру.
Абайдың отыз бірінші қарасөзі
Идеясы
Әдеби жанры
Ақылды болуды насихатттау
Публицистика
Естілген нәрсені
1. Көкірегі байлаулы берік болмақ керек
ұмытпастыққа
2.Сол нәрсені көргенде, я естігенде ғибрәтлану
4 түрлі себеп бар
керек
3. Сол нәрсені бірнеше уақыт қайталап ойланып,көңілге бекіту керек.
4. Ой кеселді нәрселерден қашық болу керек
1. Оқулықпен жұмыс. Оқушыларға қара сөзді мәнерлеп оқыту, түйінді сөздерін айтқызу.
Сұрақтар:
1. Абай айтқан сөзінде қандай кеңес айтқан?
2. Хрестоматиядан 19 қара сөзді оқу. Мағынасын ашу. Оқушылардан қара сөз туралы сұрау.
Венн диаграммасы. Он тоғызыншы сөз. Отыз бірінші сөз
1. Адамның есті Үндестігі болуының жолдары.Абай екі қара1.Адамның
2.Ақыл кеңесі
сөзде де адамныңестіген нәрсені
естілердің айтқан сөзін есті болуына қажеттіұмытпауының себептері
-ескеріп жүрген адам іс-әрекеттерді талдап2.Ақын кеңесі.
есті болады ,
түсіндіреді.
-естілерден
.
естіп білгенАқын адамның естіген нәрсесін естенәрсесін есте
жаман дегеннен сақтанса
сақтаудың 4 себебі
іске жарайды
бар екенін айтады
1. Көкірегі байлаулы берік
болмақ керек
2.Сол нәрсені естігенде я
көргенде ғибрәтлану керек
3.Сол нәрсені ішінен қайталап
ойланып, көңілге бекіту керек.
4.Ой кеселді нәрселерден қашық
болукерек
ІV. Сөздікпен жұмыс.
Байлаушы

Абай тілінің сөздігі
1.

Жіппен буылған,
таңу
Үлгі, өнеге алу
Қанығу, сезіну

Ғибраттау (ғибрәтлану)
Тұшыну (тұшынып)
Кеселді

1.

Сырқатты,
аурулы
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2.
Салғырттық
Құмаршыл

Ауыс, кесірлі,
қырсықты
Селқостық, енжарлық, немқұрайлы істеу
Бір нәрсені құмарту

V. Қазіргі өмірмен байланыс
ойынқұмарлық

Ой кеселдері
күлкішілдік

1.

уайымшылдық

салғырттық
Ой қозғау \ зиянды әдеттерге байланысты бейне материал көрсету\

Сұрақтар: 1. Абай айтқан ой кеселдердің зияны неде?
2.Осындай зиянды әдеттерге әуес адамдар қазіргі қоғамда бар ма?
3.Есірткісіз болашақ дегенге көзқарасың қандай?
«Ортадағы қаламсап»
Тірек сөздерді пайдалана отырып, ой қорыту
Тірек сөздер: есірткі дерті, нашақор адам, байлыққа қызығу, әлем дерті, жаза, темір тор;
2.
Пәнаралықбайланыс
Қазақтіліменбайланыстыру
Кеспеқағаздарменжұмыс
№1. Өлеңжолдарынанқоссөздітауып, түрінеқарайажырат
Жақсығаүлкен-кішібәріжақсы,
Жасынанбіргеөскенеркесіндей.
№2. Біріккенсөзді тап
Дулат ХІХғасырдың орта шегіндеСарыарқадағыеңатақтыақындардыңсанатынақосылды.
№3. Қоссөздітүрінеқарайажырат
Ойындыетібөп-бөлек, омыраулы,
Тояттағанбүркіттейсалқытөсті.
VІ. Сабақты бекіту.
Сынақ тапсырмасы
Абайдың отыз бірінші қара сөзі бойынша берілген тест сұрақтарына жауап алу.
Тест сұрақтары арқылы жаңа тақырыпты бекіту.
VІІ. Сабақты қорытындылау.
ынталы болуға

Абай қара сөздерінің

есті болуға

тәрбиелік мәні
жақсылыққа жақын болуға

жаманнан жиренуге

Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы ерінбе.
Адамдықты көздесең,
Жаттап тоқы көңілге. (С.Торайғыров)
Үйге тапсырма. Абай қара сөздерін оқу. (31, 19 қара сөздері)
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: “ҚАЗАҚ ТІЛІ – ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ТІЛІ”
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Кайрова Гулжан Өтеуішқызы
Пәні: Қазақ тілі Сыныбы: 9-сынып
Сабақтың тақырыбы: “Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі”.
Сабақтың мақсаты:
а) Тіл- ұлттың сана сезімі, мәңгілік құндылық екенін оқушылар бойына дарыту.
ашып, дәлелдеу Оқушыларға қазақ тілінің өз алдына жеке тіл ретінде қалыптасу тарихы мен жазба тілдің даму кезеңдері
жайлы шағын деректерді негізге ала отырып, ана тілдің ел тарихы мен адам өміріндегі мәні, маңызы туралы толғамды ой,
түйінді пікірлермен жұмыс істеуіне мүмкіндік тудыру.
ә)Өзіндік пікірін еркін жеткізуге ықпал ету. Ойын жүйелі, қисынды жүйелеуге баулу. Ойына дәлел келтіру, өзіндік
мысалдарымен келтірумен бірге, кемшілігімен де жұмысістеуге үйрету.
б) Ана тілін қадірлеп, қастерлеуге,терең ұға білуге, таза, мәдениетті сөйлеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: баспасөз -конференция сабағы.
Сабақтың әдіс-тәсілдері: әңгімелесу- сұхбат, ой тастау, жүйелеу, практикалық және шығармашылық ізденіс
тапсырмаларымен жұмыс.
Жұмыс форамлары:топтық, жұптық, жекелей.
Сабақтың көрнекілігі: тарихи жазба мұралар жөніндегі деректер кестесі, интерактивті тақта, тірек-сызбалар.
Пәнаралық байланыс: Әдебиет, тарих, адам және қоғам.
Сабақтың жүру барысы:
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I. Ұйымдастыру II. Өткенді еске түсіру. Қызығушылығын оятуға арналған логикалық жұмыс.
1. Дамыған тілдің негізгі белгілері не? (сөз байлығы)
2. Үшендік (триадалық) жүйе құрамы? (бейтарап, кітаби, сөйлеу)
3 Ұлттық ерекшелігімізді айқындайтын таңбалар нелер? Елтаңба, Әнұран, Ту
4.Ұлт боп жаратылу үшін басты қажет құрал? Тіл, дін, дәстүр
5. Дәлелдеу. Сұлу, көркем, келбетті,кескінді, реңді, арайлы, шырайлы, жүзді.
6. Қазақтың уақыт белгілері: Алагеуім, алагөбе, алаң-ғұлаң, алаң-елең, таң, таңертең, құланиек, құлан сәрі, таң сәрі,
сәске, сәске түс, ұлы сәске, түс, тал түс, бесін, кіші бесін, құлама бесін, намаздыгер,
ақшам, ымырт, кеугім, намазшам, кеш, түн, іңір, қызыл іңір, жарым түн, таңға жақын.
7. Уақыт өлшемдері: Ат шаптырым, сүт пісірім, шай қайнатым.
8. Қашықтық өлшемдері: Таяқ тастам, қозы көш, ат шаптырым, ит өлген жер.
9.Қазақ тілі қандай тіл?
III.Жаңа сабақ: 1. Кіріспе сөз: -Қымбаты жолдастар, біз бүгін бас қосып отырмыз. Осы бас қосу ғылым үшін де, білім
үшін де, білу үшін де Бағалы жиын. Бүгінгі жиынымызға ғылымның бір топ маманда- ры :тілшілер, әдебиетшілер,
тарихшылар келіп отыр. Олар сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беруге әзір деп ойлаймын.
Екінші топ республикалық , облыстық, аудандық газеттердің бір топ тілшілері келіп отыр.
Келесі топ сарапшылар.
Бұл жиынның басты мәселесі: 9 сынып бойынша өтіп жатқан «Қазақ тілі-қазақ халқының ұлттық тілі» деген тақырыпта
сөз қозғамақпыз. Бұл жиынның басты мақсаты білгенімізді қайталап еске түсіріп, осы мәселе төңірегінде бәрімізге
беймәлім, толық анық емес жайлар жөнінде деректер алуға жұмыстанамыз.
Тіл- тынбайтын жүрек, соға береді.
Айтылар сөз – таусылмайтын бұлақ,
Арындап ағып оза береді.
Бас қосқан екенбіз,
Баршаға үлгі сөз айтайық.
2. Сұрақ -жауап бөлімі
«Серпер» газетінің тілшілерінің қойған сұрақтары?
1.Ұлттық тіл деп нені айтады,оған тән белгілер қандай?
2.Ұлттық тіл қандай салалардан тұрады?
3.Әдеби тілдің өрісі қандай болу керек?
3.7- жаттығу
Түркі халықтары
Қазақ
Әзірбайжан
Башқұрт
Қырғыз
Татар
Тува
түрік
Өзбек
Хакас
Чуваш
Шор
Якут

Сөздер
Аттар,қояндар
Атлар,довшанлар
Аттар, куяндар
Аттар,коөндор
Атлар,куяннар
Ачттар,койаннар
Атлар,таушанлар
Отлар,куенлар
Аттари,хозаннар
Үтсем,куянсем
Аттар,козаннар
Аттар,куабахтар

Көптік жалғауы
-лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер
-лар/-ләр
-лар/-ләр, -тар/-тер, -дар/-дер, -дзар/-дзер,
-тар/-тер, -дор/-дөр
-лар/-ләр, -нар/-нәр
-лар/-лер, -тар/-тер, -дар/-дер
-лар/-ләр
-лар
-нар/-нер, -тар/-тер
-сем
-тар/-тер, -нар/-нер
-лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер/, -лор/-дор,-тор/-төр,-нар/-нер,-нар/нор
4.Сұрақ- жауап. «Ана тілі» газеті тілшілерінің сұрақтары:
1.Құпия жазулардың кілтін ашуға үлес қосқан ғалымдар туралы айтып берсеңіздер.
2.В.Томсен құпияны ашудың кілтін қалай тапты,бұл құпия жазулардың қазақ тіліне қатысы бар ма?
5. Жұмбақ шешу. От емес, өртейді,мұз емес тоңдырады. \ сөз\
Көзге көрінбейді,бірақ сезінесің
Жақсы айтса майдай еріп,
Жаман айтса безінесің . \тіл\
6.8- жаттығу. Мақал- мәтелдерді салыстыру
1.Ас татығы –туз.
Астың дәмі тұз.
2.Йығач ұзын кәс,
Ағашыңды ұзын кес,
Тәмур қысқа кәс.
Теміріңді қысқа кес.
3.Әрдәм башы-тіл.
Әдептің басы - тіл
4.Ерік еріні йағлығ,
Еңбекқордың ерні майлы,
Әрмәгү башы қанлығ.
Жалқаудың басы қанды.
5.Қуш қанатын,
Құс – қанатымен,
Әр атын.
Ер – атымен.
6.Әрмәгуче әшик арт болар
Еріншекке табалдырық та асу болар
7.Улуғны улуғласа, құт болар.
Үлкенді сыйласа, құт болар.
7.Сұрақ- жауап
«Қазақ әдебиеті» газетінің тілшілерінің сұрақтары
1.Мемлекеттік тіл қандай қызмет атқарады,өмірдің қандай салаларында қолданылады?
2.Тілдер туыстығы дегенді қалай түсіндіруге болады?
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3.Түркі тілдеріне ортақ сөздер,ортақ белгілері бар ма?
8. Шығармашылық жұмыстар: «Мөлтек сыр»
1.Мен сүйікті ана тіліме деген ойларымды өзіме ұнайтын суреттер мен сөздер арқылы
жеткізгім келеді.
2. Тіл туралыбір өлеңді жатқа оқы.
3.Эссе жазу
9.“Тұғыр” деген сөзді түсіндір. (орныққан жер немесе тұғырына тігілді)
Үш тұғырлы тілге қандай тілдер кіреді? (қазақ, орыс, ағылшын).
Аудару:
қазақша
орысша
ағылшынша
тіл
язык
language
Отан
Родина
Motherland
жер
земля
Earth
білім
знание
knowledge
арман
мечта
dream
мақсат
цель
purpose
ту
флаг
flag
10. Сабақты қорытындылау.
Сөз кезегі сарапшыларға беріледі.Сарапшылар өздерінің ой түйіндерімен бүгінгі сабақтан
алған әсерлерін айтады. 11.Үйге тапсырма: 10- жаттығу. Газетке мақала беру. 12. Бағалау
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:ҚАРАПАЙЫМ ГРАФИКАЛЫҚ РЕДАКТОРЫ. СУРЕТТІ АШУ, САҚТАУ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің информатика пән мұғалімі Зинуллина Пакиза Амангелдіқызы
Класы: 5 «Б» Сабақтың тақырыбы:Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:Оқушыларды редактормен жұмыс істеуге үйрету. Графикалық ақпаратты жасау туралы түсінік беру.
Тәрбиелілік:Оқушыларды тәрбиелілікке, ұқыптылыққа, тиянақтылыққа үйрету
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін, логикалық- абстракциясын дамыту.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақта қолданылатын көрнекті құралдар:компьютер, интерактивті тақта.
Сабақтың өту барысы:
1. Оқушыларды ұйымдастыру
2. Үйге берген тапсырманы тексеру
3. Жаңа тақырыпты түсіндіру.
4. Тапсырмаларды орындау
5. Сабақты бекіту
6. Үйге тапсырма беру.
І. «Оқыған жетер мұратқа»-өткен тақырыптарға шолу

Ақпарат деген не?

Ақпараттың көлемі, өлшем бірлігі.

Компьютердің негізгі құрылғылары.

Пернетақта деген не? Оның топтары.

Ож деген не? Оның түрлері.

Файл деген не?

Бума құру

Буманың атын өзгерту

Буманы көшіру, жылжыту.

Ақпаратты тасымалдаушыларды ата.
ІІ. «Білім – оқу айнасы» - жаңа тақырыпты түсіндіру. / презентация арқылы түсіндіру/
Жана түсініктер:
ДК-нің мәтіндік те, графикалық та ақпаратты өңдеу мүмкіндігі бар. Мұндай ақпаратты өңдеудің қарапайым құралы
операциялық жүйесі болып табылады. Графикалық редактор графикалық бейнелерді жасауға және редакциялауға арналған.
Редактор:
1.
Құрал – саймандар мен бояуларды қолдана отырып, сурет салуға;
2.
суреттерді бөлек бөліктерден құрастыруға;
3.
суретке мәтінді енгізу және қалыптастыруға;
4.
Бар графикалық объектілерді түзетуге;
5.
Схемаларды сызуға және т.б. мүмкіндік береді.
Paint графиктік редакторы іске қосу:
Пуск – Программы – Стандартные – Графический редактор Paint. Редакторды жүктегеннен кейін экранда әдеттегідей,
тақырып жолынан, меню мен жұмыс үстелінен тұратын терезе пайда болады. Менюді пайдалана отырып, терезеде құралсаймандар тақтасын, палитраны және қалып-күй жолын жарықтандыруға болады. Егер жұмыс ортасының өлшемі терезе
өлшемінен үлкен болып берілсе, онда жұмыс ортасының төменгі және оң жақтарында айналдыру жолақтары пайда болады.
Қалып күй жолында меңзердің пикселдердегі координаттарын байқауға болады.
СУРЕТ САЛУ КЕЗЕҢДЕРІ
Құрал-саймандар тақтасы жұмыс аймағының сол жағында орналасады және ол мынадай құрал-саймандары бар.
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--суреттің ерікті аймағын белгілеу.
--суреттің тік төртбұрышты үзіндісін белгілеу
--суреттің белгілі бір бөліктерін өшіруге арналған өшіргіш
--тұйық контурды құю
--суреттен түс таңдау
--экрандағы бейненің өлшемін өзгертуге арналған масштаб
--жіңішке сызықтарды сызуға арналған қарындаш
--ерікті сызықтарды сызуға арналған кисть
--түрлі түсті нүктелерді салуға арналған бүріккіш
--мәтінді енгізу мен қалыптастыруға арналған жазу
--түзу сызықтарды салуға арналған сызық
--қисық сызықтарды салуға арналған қисық
--тікбұрыш көпбұрыш және эллипс- қажет фигураны салуға мүмкіндік беретін құал-саймандар фигура дұрыс салынуы үшін
мауысты жылжытқанда шифт нернесін басып ұстау керек
--салынған кескінді болдырмау үшін пернесін басу керек
ПАЛИТРА
Палитра жұмыс аумағынан төмен орналасқан және түстер жиынтығынан басқа негізгі және фонның түстерін көрсететін түс
индикаторы бар түстер маус батырмасын қажетті түсте басу арқылы таңдалынады оң жақ батырмамен-фонның ал сол жақ
батырмамен не
гізгі түсті дайындаймыз тікбұрыш көпбұрыш және эллипс таңдалған режімге байланысты фон түсімен боялуы мүмкін
палитраны өзгерту үшін оған маустың оң жақ батырмасымен екі рет шерту керек
СУРЕТ САЛУ ТӘСІЛДЕРІ
маустың сол жақ батырмасын басу арқылы құрал таңдаймыз егер қажет болса сызықтар қалыңдығын оның
конфигурациясын немесе қажет режімді мысалы эллипсты таңдаймыз маустың сол жақ батырмасын басып отырып сурет
саламыз мәтінді енгізгенде алдымен жазу қаріп оның өлшемі және басқа атрибуттары орналасатын жерді белгілейміз.
ІІІ.Сабақбекіту:
«Иә - жок» о й ы н ы
(Сұраққадұрысболса « и ә », дұрысемесболса « ж о қ » депжауапбересіздер.
IV.Кім жылдам (компьютермен жұмыс).
Оқушылар компьютермен жұмыс жүргізеді. Әр оқушыға әртүрлі тапсырма беріледі:

Өрмекшінің торын салу.

Кез келген көлікті салу.

Зымыран салу.

Бағдаршам салу.

Кубик салу.

Терек салу.

Барабан салу.

Сағат салу.

Кемпірқосақ салу және т.б
V. Көз жаттығуларын жасау.
VІ. Суретті құрастыр.
VІІ. Логикалық тапсырма /Берілген фигурада неше үшбұрыш бар, оны көрсету/
VІІІ. «Сиқырлы лотолар» - 7 бөшкеге қатысты сұрақтар берілген, жауап алынады.
ІХ. Жұмбақтар шешіп, шешуінің суретін салу керек.
Жаңбыр жауса нөсерлеп,
Әрі-сәрі болмаймын.
Алып жүрсең қолыңа,
Су болудан қорғаймын (қолшатыр)
Көктем сайын жайқалып,
Жаңбыр суын ішемін.
Күз болғанда сарғайып,
Қурап-қурап түсемін (жапырақтар)
Х. Өз орнын тап.
ҚАНШЫТ - ТЫШҚАН
ТАКЕДИС-ДИСКЕТА
РЕТПЬЮКОМ - КОМПЬЮТЕР
РФГАКИА- ГРАФИКА
АНЕТҚПЕРАТ - ПЕРНЕТАҚТА
Қорытындылау. Оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма: «Электр энергиясын үнемдеуге» сурет салу.
Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау.
*****
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CАБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің биология пән мұғалімі Абсатырова Сауле Сайыпқызы
Cабақтың тақырыбы: Генетикалық есептер шығару жолдары.
Сабақтың мақсаттары:Оқушыларда генетика ұғымын қалыптастыру, басқа ғылымдармен байланысын практикалық
маңызын түсіндіру,есептеуге машықтандыру.
Білімділігі: Генетикалық терминдер, генетикалық символдарды үйрене отырып Мендель , Морган заңдарын ұғындыру
есептерді шығару жолдарын үйрену.
Дамытушылығы:Генетика ұғымының терең мәнін ашып болашақ ұрпақтың келешегін дамыту.
Тәрбиелігі: Оқушылардың генетика ұғымынан терең мағлұмат алып, тұқым қуалау заңдылықтарын игере білуге өмірді
дұрыс ұғынуға баулу.
Сабақтың типі:Іскерлік дағдыны қалыптастыру.
Әдіс-тәсілі:сұрақ-жауап, сын тұрғысынан ойлау әдістері; проблемалық жағдайлардан шығу, топтық жұмыс, өзін-өзі
бағалау.
Көрнекілігі:Электрондық оқулық, дидактикалық материалдар, жоғары сынып оқушылардың қойған сұрақтарынан тұратын
видео көрсетілімдер.
Есептердің шығару жолдары:
1-есеп. Жұмысшы аралардың (трутендер) ұрықтанбаған аналық жыныс клеткаларынан (n=16) түзілетіндңгң белгілі.
Соматикалық клеткалардағы хромосомалар жиынтығы қандай және онда сперматозоидтар қалай түзіледі.
Есептің шешуі: Жеке даму барысында трутендердің соматикалық клеткаларындағы хромосомалар саны екі еселенеді,
демек, трутендердің соматикалық клеткалары диплоидты ( 2n=32). Жыныс бездері (гонадалар) гаплоидты болып қалады,
сондықтан қалыпты мейоз процестерінің жүруі мүмкін емес.
Жауабы: Сперматазоидтар митоз нәтижесінде (мейоздың эквациондық бөлінуі кезінде) түзіледі.
2-есеп. Ірі қара малдар мен зебрада хромосомалар саны 60. Осы екі түрлер арасынан алынған будандардың ұрпақ беру
қабілеті жоғары. Будандардың екінші реттік ооциттерінде хромосома саны қанша болады.
Есептің шешуі: Екінші қатардағы ооциттер мейоздың редукциялық бөліну нәтижесінде бірінші реттік ооциттерден түзіледі.
Сондықтан екінші қатардағы ооциттердің хромосома саны 30 болады.
Жауабы: екінші қатардағы ооцитердің хромосома саны 30.
3-есеп. Қарбыз спорасының аналық клеткасы 22 хромосомадан тұрады. Мейоз нәтижесінде, екі жұп гомологты
хромосомалар арасында айқасу жүрген. Споралардың аналық клеткалары микроспоралардың қанша типін түзе алады?
Есептің шешуі:Споралардың аналық клеткаларынан мейоздың екі реттік бөлінуі нәтижесінде 4 микроспора түзіледі.
Мейоздың редукциялық бөлінуі кезінде түзілген екі әртүрлі клеткалардағы екі хромосомада хроматидтердің біреуі айқасуға
ұшырамайды. Себебі, айқасу кезінде әрбір биваленттегі төрт хроматидтердің тек екеуі ғана бөлімдерімен алмасады.
Сондықтан эквациондық бөліну нәтижесінде, әрбір клеткадан екі жаңа клеткалар пайда болады. Демек, споралардың аналық
клеткаларынан төрт типті микроспоралар түзіледі.
Есептерді шығару үлгісі
1-есеп. Қызанақ өсімдігінің жемісін қызыл және сары түсті түрлерін өзара будандастырғанда,F 1алынған өсімдіктер
жемісінің түстері қызыл болған.Ал F 2алынған өсімдіктердің 58 қызыл және 14 сары түсті жемістер берген. Жеміс түсі қалай
тұқым қуалайды?Бастапқы және F1,F2 алынған өсімдіктердің генотиптерін анықтаңыздар?
Белгілердің тұқым қуалау сипатын анықтаймыз. Есепте F 1алынған өсімдіктердің гетерозиготалы жағдайда жеміс түстерінің
қызыл болуы, бастапқы өсімдіктердің қарама-қарсы белгілері бойынша генотиптерінің гомозиготалы екендігін және қызыл
түстің сары түске толық доминанттты екендігін көрсетеді. Ал, F 2-де алынған өсімдіктердің 58 қызыл және 14 сары түсті
болуы, белгілердің ажырауы 3:1 қатынасына сәйкес келетіндігін көрсетеді. Демек, қызыл түсті өсімдіктер сары түсті
өсімдіктерге қарағанда үш есе көп, яғни, белгілердің тұқым қуалауы мендельдік ажырау қатынасына сәйкес келеді.
Енді гендерді белгілейміз.
А-қызыл; а-сары.
Енді есептің берілуін қысқаша жазып, шығарамыз.
Берілгені:
А-қызыл;
А-сары;
F1–қызыл түсті;
F2 -58 қызыл және 14 сары.
F1,F2генотиптер - ?
Есептің шешуі: Будандастыру сызбасын жазамыз. Есептің берілгені бойынша өсімдіктердің гомозиготалы екені белгілі.
Будандастырылатын даралардың гаметалар типін анықтаймыз. Гаметалар типін анықтаймыз.
F1будандарын өзара будандастырамыз. F 1- Аа гетерозиготалы; F2 – ажырау фенотип бойынша 3:1, ал, генотип бойынша 1:2:1
қатынасында болады. Жауабы: Белгі толық доминанттылық бойынша тұқым қуалайды.
Дигибридті будандастыру.
2-есеп. Қызанақ өсімдігі сабағының қара түсі жасыл түске, жапырақ шеттері иректелген бүтін жиектілікке басымдылық
көрсетеді. Сабағы қара түсті, жапырақ шеттері иректелген қызанақ өсімдігін,сабағы жасыл және жапырағы иректелген
өсімдікпен тозандандырғанда, 642 қара иректелген, 202 қара бүтін жиекті, 620 жасыл иректелген және 214 жасыл, бүтін
жиекті өсімдіктер алынған. Бастапқы өсімдіктердің генотиптерін анықтаңыздар. Есептің нәтижесін түсіндіріңіздер?
Белгілердің тұқым қуалау сипатын анықтаймыз. Бірнеше жұп белгілері бойынша будандастыру нәтижесін талдау
кезінде, ең алдымен, әрбір жұп белгінің тұқым қуалау заңдылығын қарастыру керек. Есепте, өсімдік сабағының түсі
бойынша ажырау шамамен 1:1(844 қара : 834жасыл), ал, жапырақ тақташасының пішіні бойынша 3:1 (1262 иректелген : 416
бүтін жиекті) қатынасында жүріп жатыр. Мұндағы сабақ түсі бойынша ажырау талдаушы будандастыруға ұқсас, ал,
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жапырақ тақташасының пішіні F2 ажырауға ұқсас болып отыр. Жалпы екі жұп белгілердің ажырауы 3:1:3:1.Егер, көбейтудің
ықтималдылық теориясын қолданатын болсақ, онда есептің берілгенін оңай анықтауға болады:
Енді гендерді белгілейміз.
А-қара;а-жасыл; В-иректелген;b- жиекті.
Енді есептің берілуін қысқаша жазып, шығарамыз.
Берілгені:
А – қара;
а - жасыл;
В –иректелген;
b- бүтінжиекті;
F генотипі мен фенотиптері-?
Есептің шешуі: Будандастыру сызбасын жазамыз : Есептің берілгені бойынша сабақ түсі талдаушы будандастыруға
ұқсас 1:1 қатынаста ажыраса, онда бастапқы өсімдіктің бірі гетерозиготалы Аа, ал екінші өсімдік рецессивті аа болғаны
жапырақ тақтасының пішіні 3:1 қатынасында ажырау байқалса, онда бастапқы аталық – аналық өсімдіктер гетерозиготалы
болғандығы.
P
♀AaBb
×
♂aaBb
Қара
жасыл
иректелген
иректелген
Будандастырылатын даралардың гаметалар типін анықтаймыз.
P

♀AaBb
Қара

×
♂aaBb
иректелген

Гаметалар
ABab

Ab

aB

ab
♂♀
AB
Ab
aB
ab

aB

ab
aB
AaBB
AaBb
aaBB
aaBb

ab
AaBb
Aabb
aaBb
aabb

3/

1/
3/
1/
8 AaB- 8 aaвв
8 aaB 8Aaвв
Қара жасылжасыл
қара
иректелген бүтін
иректелген бүтін
Жауабы: Сабақтүсіталдаушыбудандастыруғаұқсас 1:1, алжапырақтақташасыныңпішіні 3:1 қатынасындаажырайды.
Генологиялық әдіс.
3-есеп.Пробанд -әйел және оның екі әпкесі оңқай, ал інісі солақай болған. Шешесі, оның екі ағасы мен әпкелері, барлығы
оңқай болған. Әжесі-атасы да -оңқай. Пробанттың әкесі-солақай,ал оның әпке-ағалары -солақай, ал басқа әпке-ағалары
-оңқай болған.
Оңқайлық белгісі әрбір буын ұрпақтарында, әйел және ер адамдарда бірдей жиілікте көрінеді. Бұл белгінің аутосомдыдоминантты тұқым қуалауынкөрсетеді. Енді, оңқайлықты анықтайтын генді А әрпімен , солақайлықты а әрпімен
белгілейміз. Шежіреде көрсетілген солақай отбасы мүшелерінің генотипі аа болады. Мұнда пробанд оңқай да ,әкесі
солақай.Демек пробанд және оның әпкелері гетерозиготалы болған (генотипі Аа). Пробандтың анасы -оңқай болғанымен,
балалардың арасында солақайлық кездеседі. Демек, анасы гетерозиготалы, генотипі Аа болады. Анасы жағынан барлық
сибстер де, әке-анасы да оңқай болғандықтан, генотипін дәл анықтау мүмкін емес, бірақ пробандтың ата-әжесінің біреуі
гетерозиготалы солақайлық генін тасымалдаушы екені анық белгілі, Сондықтан анасы жағынан туысқандарының
генотипін а деп белгілеуге болады. Ал, әкесі жағынан барлық смибстердің оңқайлық белгісінің генотипін анықтау мүмкін
емес, олар гомо- немесе гетерозиготалы болуы мүмкін. Сондықтан олардың генотипін –А- деп көрсетеміз.
Жауабы: F2 ұрпақта 100 % ауру болады, ал F3 ұрпақта 75% ауру боладаы.
Аллельді гендердің өзара әсері.
Перзетханада екі баланы ауыстырып алған.Бірінші ата-ананың қан тобы І және ІІ,ал,екінші ата-ананың қан тобы ІІ және ІV
болған. Балалардың ата-анасын анықтау кезінде балалардың қан топтары І және ІІ болған.Балалардың ата-анасын анықтау
керек?
Белгілердің тұқым қуалау сипатын анықтаймыз. Бірінші жұпың балаларының қан топтары І және ІІ болуы мүмкін,онда
А тобына жататын ата-анасының біреуінің генотипі І АІА немесе ІАІО болуы мүмкін.Екінші жұптың балаларының қан топтары
ІІ,ІІІ,ІVболуы мүмкін.Онда ата-анасының біреуінің генотипі І АІАнемесе ІАІО болады.
Енді гендерді белгілейміз.
0-І0І0;А-ІАІА немесе ІАІ0;В-ІВІВ немесеІВІ0;АВ-ІАІВ.
Енді есептің берілуін қысқыша жазып шығарамыз.
Берілгені:
бірінші жұп:Шешесі-І0І0;Әкесі-ІАІА немесе ІАІ0
екінші жұп:Шешесі-ІАІА немесе ІАІ0;Әкесі-ІАІВ
Ғ
1,генотипі,фенотипі-?
Есептің шешуі:
Будандастыру сызбасын жазамыз.Бірінші және екінші жұптардың біреуі ІІ қан тобы болғандықтан,генотиптердің І АІА
немесе ІАІ0 болуы мүмкін.
Р
♀І0І0 х ♂ІАІА♀І0І0 х ♂ІАІ0

110

Сот тергеушісіне төмендегідей арыз түсті.
40 жасқа келген фермер жанұяда екі ұл баласының өсіп келе жатқандығын, бірақ екеуінің бір-біріне ұқсамайтындығын,
әсіресе ұлы Серәлінің аурушаң, әлжуаз тез шаршайтындығын байқаған. Ал екінші ұлы Сәбиттің денсаулығының өте
жақсы өзіне тартқан жұмыскер , жігерлі екендігін айта отырып осы балалардың өзінің баласы екендігіне күмән
келтіреді. Тергеушіге балалардың қан группасын айырып, ақиқатына көз жеткізуін сұрап хат жолдаған . 10- сынып
генетиктерінен осы хатқа жауап берулерін сұрайды. Әкесінің қан тобы 0,(ДНК - MN, анасының қан тобы AB, ДНК N; 1Баласы А,ДНК N; 2-баласы B,ДНК MN. Жанұя мүшелерінің генотиптерін анықтаңыздар.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА ЖАҒАЛАУЫНДАҒЫ
МҰХИТТАР. АШЫЛУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің география пән мұғалімі Жардемова Ляззат Марданқызы
Сабақтың тақырыбы: Оңтүстік Америка жағалауындағы мұхиттар. Ашылу және зерттелу тарихы
Білімділік мақсаты: Оңтүстік Америка материгінің географиялық орнының ерекшеліктеріне,зерттелу және ашылу
тарихына сипаттама бере отырып, оның жағалауындағы мұхиттардың материк табиғаты үшін маңызын түсіндіру.Жаңа сабақ
бойынша оқушылардың зерделігін арттыру.
Дамытушылық: Оқыту барысында әр түрлі әдіс- тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың белсенділігін,
қызығушылығын,жан-жақтығын арттыра отырып,көпшілік алдында еркін сөйлеуге дағдыландыру.
Тәрбиелік: «Туған жердің қара тасын қадірлей білмеген адам, бөгде жердің алтынын да бағалай білмес» шығармашылық
жұмысқа баули отырып, табиғатты қорғауға, сүюге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Әдіс-тәсілдері: сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу, сұрақ-жауап, жекелей және топтық жұмыс, картамен, кескін
картамен жұмыс
Көрнекілік: Жарты шарлар картасы, Оңтүстік Американың физикалық картасы, атлас, кескін карта, фотосуреттер /
мультимедия арқылы география- лық ашылулар, саяхатшылар суреті/, сөзжұмбақтар.
Пәнаралық байланыс: әдебиет, биология, сурет
Сабақтың жүру барысы:
I.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен амандасып,қатысты түгендеген соң,3 топқа бөлемін
/ Лавразия, Гондвана, Солтүстік Америка/
Сабақ барысында әрбір дұрыс жауапқа бір жұлдызшадан беріледі, сол арқылы сабақ соңында жұлдызшалар санына
байланысты топтың белсенді лігі анықталып, оқушылар бағаланады.
II. «Қызығушылықты ояту»кезеңі- өткен тақырыпты еске түсіру арқылы
1-бөлімі: «Кім көп біледі?»
1.Солтүстік Америка қандай ежелгі материктің құрамында болған?/Лавразия
2.Материктің солтүстіктегі шеткі нүктесі / Марчисон/
3.Солтүстік Америка материгінің бастапқы меридианға қатысты орны/ түгел-дей батыс жарты шарда/
4.Көлемі жағынан ең үлкен арал/Гренландия/
5.Материкте жер бедерінің қандай пішіндері басым / жазықтар/
6.Солтүстік Америка материгінің ең биік нүктесі / Мак-Кинли/
7.Кордильера тау жүйесінің пайда болу себебі/ литосфералық тақталардың соқтығысуы нәтижесінен/
8.Ірі темір рудасы кен орны қай жерде орналасқан /Аппалач тауында/
9.Арктикалық ауа массаларының материктің ішкі бөлігіне терең бойлай ену себебі неде / материктің солтүстігінде таудың
болмауы әсерінен/
10.Ұлы жазықтарда торнада желінің пайда болу себебі/тропиктік ауа массаларының жазда оңтүстіктен солтүстікке ауысуы
салдарынан/
11.Солтүстік Америка материгінің көп бөлігі қай климаттық белдеуде орналасқан / қоңыржай/
12.Солтүстік Америка материгінің ең ұзын өзені / Миссисипи/
13. Материктегі Ұлы көлдер жүйесіне қандай көлдер жатады/Жоғары көл, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио/
14.Қандай табиғат зонасы үлкен аумақты алып жатыр / тайга/
15. «Прерий» деп нені атайды/биік шөптерден тұратын дала/
16.Мына суретте көрсетілген жануарлар қай табиғат зонасында тіршілік етеді /қойөгіз-арктикалық шөл, карибутундрада,гризли,сілеусін-тайгада,койот-далада/
17.Мына өсімдіктер қай табиғат зонасында өседі / балқарағай, қарағай,шыр-ша,секвойя-тайгада, ағаш тәрізді кактус, алоэсубтропиктік шөлде/
18.Мына саяхатшылар кімдер, олардың еңбектері қандай / Х.Колумб-1492ж. материктің оңтүстік жағасына барып,табиғатын
зерттеді, Р.Амундсен-норвег
зерттеушісі Жердің солтүстік магниттік полюсінің орнын анықтады/
2-бөлім «Сен- маған, мен-саған»
Бұл бөлімде әр топ үйден өтілген материктер бойынша дайындап әкелген сөзжұмбақтарын шешіп, плакатқа жауаптарын
жазады.
3-бөлім «Жеке оқушымен жұмыс»
1.Географиялық диктант. Нүктенің орнына дұрыс жауабын жазу:
№1
1.Солтүстік Америка жағаларын шайып жатқан мұхиттар..................................
2.Солтүстік Америкаға жақын жатқан материктер...............................................
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3.Американың тропиктік және поляр шеңберлерінде жатқан бөлігі..................
№2
1.Солтүстік Американы .................................
қиып өтпейді.
2.Солтүстік Америкада......................................... мекендейді.
3. солтүстік Америкада орналасқан мемлекеттер.....................
2.Солтүстік Америка туралы қандай өлең жолдарын білеміз?
1.Мен өзім үшбұрышқа ұқсас жермін, АҚШ бар,Канада бар, Мексика бар,
Қазір де әл-ауқатты бірнеше елмін. Даңқымен таң қалдырған барлық елді.
2.Тауларым бар Кордильер мен Аппалачтай ,
Маккензи , Миссисипи суым қандай!
Виннипег,Ұлы көлдер, Тұзды көлім,
Тамаша көрген адам таң қалғандай.
3.Колорадо,Колумбия тау өзені,
Каньоным табиғатым сыйға тартқан,
Халқына таусылмайтын жарық көзі,
Жырласаң таусылмайтын дастан өзі.
4. Тайгам бар, тундрам бар, орманым бар,
Далам бар,байлығым мол тұнып тұрар.
Адам бар табиғатқа зорлық жасап,
Орманын қураған қу дала қылар.
Жер сілкініп,жиілеп апат деген,
Ластап, Жер-Анаға күш көрсеткен,
Табиғат қарсылығын жиі көрем.
Мына біз, мына сіздер адам деген.
4-бөлім «Картамен жұмыс»
Аталған нысандарды картадан тауып көрсету:
1.Солтүстік Американың шеткі нүктелері6.көлдері2.таулары 7.өзендері3.шөлдері8.сарқырамасы4.табиғат зоналары9.аралдары5.түбектері10.мемлекеттеріIII. «Мағынаны тану»кезеңі:
Жаңа сабақты мына жоспар бойынша баяндаймын:
1.Оңтүстік Америка материгінің табиғатының негізгі ерекшеліктері
2.Оңтүстік Америка материгінің географиялық орны
3.Жағалауындағы мұхиттар мен теңіздер
4.Ашылу және зерттелу тарихы
- Оңтүстік Америка ауданы 18,3млн км2 .
- Ең мол сулы өзені Амазонка 7млн км 2.
- Ең биік сарқырамасы Анхель 1054м
-Ең ірі таулы көл Титикака 8300км 2,тереңдігі 304м.
-Ең биік сөнбеген жанартау Охось-дель-Саладо 6880м.
-Жер шарындағы ең ылғалды,ең жасыл материк.
- Үлкен шөлі Атакама
-Ең төмен нүктесі Валдес түбегінде/-40м/
-Ең ұзын тауы Анд 9000 км.
-Ірі аралы Отты Жер
-Ең биік нүктесі Аконкагуа 6960 м.
–Ең кең алқап Амазония 5млн км2.
Оңтүстік Америка жері оңтүстікке қарай сұғыныңқы жатыр,енді бөлігі-ыстық белдеуде,ал оңтүстігі қоңыржай белдеуде
орналасқан.
Материктің шеткі нүктелерінің географиялық координатасын кім табады?
Оқушыны интерактивті тақтаға орындауға шақырамын:
а )Шеткі нүктелері:Оңтүстік-Фроуэрд 54 0 о.е,710 б.б.
Солтүстік- Гальинас 120 с.е, 720 б.б.
Батыс - Париньяс 50 о.е, 820 б.б.
Шығыс- Кабу-Бранку 70 о.е, 340 б.б.
ә)Градус және шақырым есебімен,материктің ең шеткі нүктелерінің солтүстіктен оңтүстікке және батыстан шығысқа дейінгі
ара қашықтықтарын анықтау: Мысалы: экватордан Гальинас нүктесіне дейін 111*12 0 =1332км
Ал экватордан Фроуэрд нүктесіне дейін 111*540 =5994км.
1332+5994=7326км.
120 + 540=660
б)Картадан материктің жағалауын шайып жатқан теңіздерді анықтап,кестені түсіндіремін
Тынық мұхитының әсері
Атлант мұхитының әсері
Қоңыржай ендік пен экватор аралығ- ындағы Перу суық
Материк ылғалды осы мұхиттан алады. Материктің
ағысы бойлай өтетін жағалау бөліктерінде жаңбыр өте
шығысында жер бедерінің аласа болуы және жағалау
сирек болады.
бойымен жылы ағыстардың/ Солтүс- тік пассат, Гвиан,
Перу суық ағысы жағалаудан ашық мұхитқа қарай
Бразиль/ өтуімен байланысты.
ығысады. Соның нәтижесінде Эль-Ниньо жылы ағысы
Қиыр оңтүстік шығысында Фолкленд суық ағысының
қалыптасады. Оның әсері 18айдай байқалады. Ол уақытта
ықпалында болатын Патагония жері құрғақ болады.
мұхит суы жылынып, судағы оттегі мөлшері азаяды,
планктонның/балық,құс т.б./ өнімділігі төмендейді.
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Зерттелу тарихы
IV. «Ой-толғаныс»жаңа сабақты бекіту кезеңі:
Оқушылар сәйкестендіру тестін орындайды,парақшаға дұрыс жауаптарын белгілейді.
р/с
сұрақтары
жауаптары
1.
Солтүстіктегі шеткі нүктесі
а/ Кариб
2.
Оңтүстіктегі нүктесі
ә/ Магеллан
3.
Батысында
б/Панама мойнағы
4.
Шығысында
в/ Фроуэрд
5.
Материк пен Отты Жер аралын бөліп
г/ Гальинас
тұрған бұғаз
6.
О.А.материгіне қай мұхит тың әсері
д/ Париньяс
үлкен
7.
О.А.ежелгі қай материк- тің
ж/ Кабу-Бранку
құрамында болған
8.
Оңтүстік Американы Солтүстік
з/ Аконкагуа
Америкадан не бөліп тұр
9.
Материкті солтүстігінен шайып жатқан
и/ Амазонка
теңіз
10.
Материктің ең биік нүктесі
к/ Гондвана
12.
14
11.
Оңтүстік Американы ашқан ғалым
л/ атлант
12.
14
12.
Суы мол,үлкен өзен
м/ А. Веспучи

дұрыс жауабы
Г
В
Д
Ж
Ә
Л
К
Б
А
З
М
И

5. «Кескін картамен жұмыс» 1-топ Оңтүстік Американың шеткі нүктелерін және мұхиттарды белгілеңдер.
2-топ Жағалауындағы ірі шығанақтарды және теңіздерді белгілеңдер.
3-топ Бұғаздарды және аралдарды белгіліңдер.
6. Сөзжұмбақ «Америка»
1. Материктің шығысындағы мұхит
2.Материкте алғаш болған саяхатшы
3. Материкке қатысты суық ағыс
4.Өзеннің аты
5.Материктің солтүстігіндегі теңіз
6. Материктегі өзен
7. Шөл
Y. Үйге тапсырма: 37-тақырыпты оқу, Оңтүстік Американың ашылуы мен зерттелу тарихы жөнінде хабарлама дайындау.
YI. Бағалау:
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЛОГИКАЛЫҚ АМАЛДАРҒА ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің математика және информатика пән мұғалімі Нұрғалиева Айсұлу Сағындықызы
Сабақтың тақырыбы: Логикалық амалдарға есептер шығару.
Сабақтың мақсаттары:
а) Білімділігі: Оқушыларды логикалық қосу және терістеу операцияларымен таныстыру. Сәйкес ақиқаттық кестелерді
қарастыру.
ә) Дамытушылығы: Оқушының логикалық ойлауын дамыту. Ақиқат- жалған айтылымдарды өмірмен байланыстыру, дұрыс
тұжырымдауға дағдыландыру.
б) Тәрбиелілігі: Оқушыны ақпараттық мәдениетке, дұрыс, тиянақты тұжырымдауға, ұқыптылық пен жүйелілікке, тазалыққа
үйрету.
Әдістер: «Кім жылдам», «Ойлан тап», «Логикалық тренинг», «Графикалық диктант», «Вен диаграммасы»
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Жаңа технология: АКТ, СТО
Көрнекі -құралдар: ДК, компьютерлік презентация, интерактивтік тақта, оқулық.
Сабақтың жүру барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі: Психологиялық дайындық. (Оқушылар көздерін жұмып, іштерінен бүгінгі сабақтың жақсы, көңілді
өтуін тілейді.)
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру: Оқушыларға жалпы сұрақ қою.
ІІІ.Жаңа тақырып. Оқушыларға есептер шығарту. (Қызығушылықты ояту)
«Кім жылдам» ойыны арқылы оқушылардың алдыңғы сабақта өткен есептерін есіне түсіріп, есеп шығарту.
1.
А*(В+(-А))
А
В
-А
В+(-А)
А*(В+(-А))
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0
0
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1
0
1
0
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1

0

1

0

1

1

А*В
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Мағынаны тану. «Ойлан тап» ойыны арқылы оқушыларға логикалық амалдардың математика және физика пәндерінің
есептерінде қолдануға болатындығы түсіндіріледі. Оқушылар математика және физика есептеріне логикалық амалдарды
қолданып есептер шығарады.
А
В
А^В
А). Логикалық амалдар математика есептерінде
1. Коньюнкция
а) 27 саны 3 және 9 сандарының еселігі
А- пікірі 27саны 3 санының еселігі
В – пікірі 27 саны 9 санының еселігі
А

А^В

В

Ә) 17 < 42 42 >68
А – пікірі 17 < 42
В – пікірі 42 >68
а) Егер санның жазылуы 0 және 5 санынан аяқталса, онда ол сан 5 санына бөлінеді.
1. А – пікірі егер 0 санына аяқталса
В – пікірі егер 5 санына аяқталса
2.
А – пікірі егер 5 санына аяқталса
В – пікірі егер 0 санына аяқталса
Ә) 21 ≤ 21
1. А – пікірі 21 < 21
В – пікірі 21=21
2. А-пікірі 21=21
В – пікірі 21 < 21
1.
«Логикалық тренинг» Формулалар бойынша күрделі пікір құрыңыз.
1. а)С*А*В; ә) А*С б) В*С в) –В* ( - С)
А = Майра көрікті қыз
В = Майра – жақсы оқиды
С = Майра - Әлияның досы
2. а) А*В;
ә) А* (В+С) б) А*С
А = Ертең ауа райы жақсы болса
В = Біз қала сыртына шығамыз
С = Орманға барамыз
ІV. Сабақты бекіту. Графикалық диктант
1. Астана – Қазақстанның астанасы.
2. 2 саны тоғыз санының бөлінгіші
3. 3+5 =2*4
4. 2+5 > 11
5. Сканер – компьютер экранында берілгендерді қағазға басатын құрылғы
6. 2 және 6 сандарының қосындысы 8 санынан артық.
7. Пернетақта ақпаратты енгізу құрылғысы.
Жалған болса 0, ақиқат болса 1 санын жазылады.
V.Сабақты қорытындылау. (Венн диаграммасы арқылы) Коньюнкция Дизьюнкция
VІ. Үйге тапсырма: Логикалық амалдарға өтірік өлең және мысал жазып келу.
VІІ. Оқушыларды бағалау.
*****
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: БЕСІК ЖЫРЫ М. ЖҰМАБАЕВ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Еркебаева Мейрамгүл
2 сынып Пәні : Ана тілі
Сабақтың тақырыбы: Бесік жыры М. Жұмабаев
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Халқымыздың ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан салт дәстүрін дәріптеу, соның бірі отбасының басты
қызығы , алтын тіреу, діңгегі-бала. Бала туылғаннан кейін баланы бесікке бөлеу дәстүрін атадан – балаға жеткізу
Дамытушылық: Оқушылардың тіл байлығын, сөздік қорын, шығармашылық ойын, танымдық қабілетін дамыту.
Тәрбиелілік: Ана еңбегін ардақтап, құрметтеуге тәрбиелеу.
Сабақ міндеттері:
Бесік жырының маңызын ұғындыру. Жырдың құрылысына мән беру
Жаңа технологияларды пайдалана отырып оқушылардың өз ойларын, пікірлерін еркін айтуға, дәлелдей білуге, сөйлеу
мәдениетін, шығармашылық, танымдық қабілетін дамыту.
Салт – дәстүрді берік ұстауға, әдептілікке, тазалыққа, ата-ананы қадірлей білуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Дәстүрлі.
Сабақтың әдістері: Түсіндіру, сұрақ-жауап, баяндау, ой қозғау.
Көрнекілігі: слайд, бесік, бесік тербетіп отырған ана суреті.
Армысыз, Асыл күн!
Армысыз, Асыл жер!
Армысыз, Аппақ қар!
Армысыздар, Апайлар
Армысыз, Асыл күн!
Армысыз, Асыл жер!
Армысыз, Аппақ қар!
Армысыздар, Апайлар
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру, бекіту
1.
Ф. Оңғарсынова “Жылу”
•
Өлеңді жатқа айту
•
Шумақтарға бөліп сұрау
•
Әр шумақтағы айтылып тұрған ойды таптыру
1.
Ананың құшағы жылы, оны таңға, айға теңеп тұр
2.
Жанары- күн көзіндей, мейірім-нұр төгілген
3.
Ананың сүтінің нәрлілігі
4.
Күн жер бетін жылытады, ана үйді жылытады.
Сұрақтарға жауап беру
Ана тақырыбында өз анасы туралы әңгімелеу
Өлең “Жылу” деп аталғаны неліктен?
“Ана” деген ыстық сөз -Өн бойға жылу таратады -Жылуды жүрек сезеді -Толқу пайда болады
ІІІ. Жаңа сабақ Мағжан Жұмабаев Бесік жыры
Ақын сұрағына жауап бер Ы.Алтынсарин “Бұл кім?”
Халық тәлімі-ең алдымен түн ұйқысын төрт бөліп, тал бесікті тербеткен ананың мейірімі махаббатқа толы әлдиі - бесік
жыры
Ребус шешу
Бесік жыры
Оқушыларға өз ойларын айтқызу
Бесік не үшін керек?
Қазақтар неге баланы бесікке салады?
халқының дәстүрлі киім-кешегінен бастап, үй жиһаздары, ата кәсіп құрал-саймандары, тарихи ескерткіштер, туған өлке,
туған жер, туған тіл бәрі де мұра болған.
Басты мұралардың бірі – “Бесік жыры”. Бала тәрбиесіне қатысты дәстүрінің бірі- жаңа туған баланы бесікке салу.
Бесік - қасиетті, киелі, құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі.
Тыйым сөздер мен ырымдар
Бос бесікті тербетпе!
Бесікті теппе!
Бесікті бір қолмен көтерме!
Бесікті ашық қалдырма!
Ұйықтап жатқан баланың бетінен сүйме!
Бесікті сатуға болмайды!
Оқулықпен жұмыс
1.
Бесік жырын мұғалімнің оқуы
2.Өлеңнің құрылысына мән бер.
3.Оқушылардың тізбектей оқуы.
4.Өлеңнен ананың баласын еркелеткен сөздерін табу
VI. Сергіту сәті.
Екі қолды қосқанда
Құшақ емес пе?
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Екі қанат аспанда
Ұшады емес пе?
Екі аяғым тірегім,
Адымдап мен жүремін.
Тәуелсіздік еліме,
Басымды мен иемін.
Шығармашылық тапсырма
Баршамызды бал тілімен баурайтын,
Бала деген бір бақыт қой самғайтын.
Ұстазының арманы мен тілегін,
Бала емес пе балбұлақтан жалғайтын.
Тапсырма -Бесік жырына лайық әуен таңдап айту
-Аналарың айтқан бесік жыры туралы айту
Сабақты қорытындылау
Бесік жырының авторы кім?
Бесіктің неше түрі бар?
Анасы баласына қандай жылы сөздер айтады?
Анасы бесік жырында нені армандаған?
Аналарыңызға арнап тілек жазу
Үйге тапсырма:«Бесік жырын» жаттау.
Бағалау.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АБАЙДЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНА ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің бейнелеу, сызу пәнінің мұғалімі Сайыпов Болатбек Сайыпұлы
І. Сабақтың тақырыбы: Абайдың шығармаларына иллюстрация.
ІІ. Сабақтың мақсаты: а) білімділігі: кеңістіктегі сұлу табиғатты көзбен көріп, көңілмен қабылдаған көріністерін
суретке салуға машықтандыру.
ә) тәрбиелілігі: ойы жүйрік, рухани дүниесі бай нәзік сезім иесін тәрбиелеу, табиғатты аялай үндеу.
б) дамытушылығы: оқушыларды әдеби шығарма желісіне ілесе отырып сурет салуға үйрету
шығармашылық белсенділігін дамыту.
ІІІ. Сабақтың түрі: кіріктірілген сабақ.
ІV. Сабақтың әдісі: түсіндірмелі, баяндау, сұрақ-жауап т.б.
V. Пәнаралық байланыс: әдебиет, ән және музыка.
VІ. Сабақтың көрнекілігі: 1. Абайдың портреті.
2. Жылдың төрт мезгіліне арналған суреттер.
3. «Желсіз түнде жарық ай» шығармасы бойынша салынған сурет.
VІІ. Сабақтың құрал жабдықтары: ақ қағаз, қарандаш, өшіргіш, акварель, қылқалам, бояу түрлері т.б.
VІІІ. Стратегиялары: 1. Ой қозғау стратегиясы.
2. Қызығушылықты ояту стратегиясы.
3. Ой саралау стратегиясы.
4. Ой толғау стратегиясы.
ІХ. Сабақтың жүру барысы:
1.
Ұйымдастыру бөлімі.
2.
Үй тапсырмасын тексеру.
1.
Қандай сурет жанрын білесіз:
а) графика
ә) қолөнер
б) пейзаж
2. Пейзаж дегеніміз не?
а) жансыз нәрселер бейнесі
ә) табиғат көрінісі
б) адам бейнесін бейнелеу
3. Пейзаж жанрымен айналысатын қазақ суретшілері:
а) А. Әшимов
ә) Ш. Жиенқұлова
б) Ә. Қастеев
4. Анималист нені бейнелейді?
а) жануарларды
ә) құстарды
б) жиhаздарды
5. Натюрморт дегеніміз не?
а) жансыз нәрселердің жиынтығы
ә) құстардың жиынтығы
б) түрлі жиhаздар
6. Мүсін қандай материалдан орындалады?
а) саз балшықтан
ә) бояумен
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б) карандашпен
7. Негізгі бояу түстері қандай?
а) қара, көк, жасыл
ә) қызыл, көк, сары
б) ақ, қызыл, сия көк
8. Апликация деген не?
а) металға ойылған сурет
ә) қағаз қиындыларынан құрастыру
б) ағащқа ойылған сурет
3.Жаңа сабақ.
1. Ой қозғау стратегиясы бойынша:
Абай кім?
1)
Абай-қазақ халқының ұлы ойшылы.
2)
Абай-данышпан ақын.
3)
Абай-сазгер.
2.Абайдың табиғат мезгіліне арналған қандай өлеңдерін білесіңдер?
1) «Күз» өлеңі.
2) «Қыс» өлеңі
3) «Жазғытұры» өлеңі
4) «Жаз» өлеңі.
Қызығушылықты ояту стратегиясы
3.Осы аталған өлең жолдарынан кім үзінді оқиды?
Оқушы жауабы: Жазғытұры.
....Жазғытұры қалмайды қыстың сызы,
Масатыдай құлпырар жердің жүзі,
Жан-жануар, адамзат анталаса,
Ата-анадай елжірер күннің көзі...
Күз.
...Сұр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан,
Күз болып дымқыл тұман жерді басқан.
Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан.
Қыс.
Ақ киімді, денелі, ақсақалды,
Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды.
Үсті басы ақ қырау, түсі суық
Басқан жері сықырлап келіп қалды.
Жаз.
Жаздыгүні шілде болғанда
Көкорай шылғын бәйшешек
Күркіреп жатқан өзенге
Көшіп ауыл қонғанда.
4.Осы аталған өлеңдерінен басқа Абайдың жазғы тамаша табиғат көрінісін суреттеуге арналған өлеңі «Желсіз түнде жарық
ай». Бүгінгі сабағымызда Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» өлеңін оқи отырып, жазғы тамаша табиғатты көз алдымызға
келтіреміз. Иллюстрация.
Ал, оқушылар, Абайдың осы өлеңінің көрінісін көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Желсіз, тынық, жылы күн. Айнала
жым-жырт. Аспанда толықсып толған ай сәулесін шашып, бүкіл далаға нұрын төгіп тұр. Су бетіндегі айдың сәулесі өзен
бетін көгілдір сары алтын түске бөлеп діріл қағады. Ағаштың қалың жапырағы да өздерімен-өздері жайымен ғана
сыбырласып, манаураған түннің тыныштығына құлақ салғандай, жер дүние құлпырып, жасыл шөпке, қырмызы гүлге
бөленіп ерекше сүлулық танытқандай. Табиғаттың осы бір әсем көрінісін бейнелеудің қанщалықты қиын екендігіне қарамай,
суретші ақынның айтайын деген ойын бізге ғажайып шеберлікпен жеткізе білген. Шығармадағы түн көрінісі ақ, қара
бояумен ғана бейнеленіп, бұлт арасынан шыққан ай су бетіне жарық сәуле шашып, жағалаулар қызыл қоңыр реңге өте
жеңілсалынса, алдыңғы пландағы биік ағаш өте қою бояумен салынған. Түнгі көріністі бейнелеуде суық түстер (жасыл, көк,
сия көк) басым қолданылған. Суретті гуашь немесе майлы және акварель бояуларымен салуға болады.
5. Жаңа сабақ бойынша: істелінетін жұмыс түрлері.
1) Тақтадағы көрнекілік суретті салмас бұрын оқушылар назарын боя түстер схемасына аударамын.
2) Сурет бойынша өзбетіндік жұмыс. («Желсіз түнде жарық ай» суреті бойынша)
3) «Көз алдына елестету» (Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» өлеңін оқи отырып, көз алдыңызға нен елестеттіңіз?)
Ой саралау стратегиясы.
4)
Клеткадан көшіріп салу. (аттың, теректің суреттерін көшіріп салу)
5)
Карточкамен жұмыс. (Салынған суреттің түсін тауып, бояу)
6)
Кодоскоппен жұмыс. (нүктелерді бір-бірімен қосу арқылы киіз үйдің суретін шығару)
7)
Викториналық сұрақтарға жауап беру. (ауызша)
1.
Негізгі және қосымша бояуларды атаңдар.
2.
Бейнелеу өнеріне қажетті құралдар.
3.
Қазақстаннан шыққан алғашқы әйел суретшісі кім?
4.
Плэнэр дегеніміз не?
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5.
колледждері аталады?
6.
7.
8.
9.
салу.

Қай суретшінің атымен еліміздің Мемлекеттік бейнелеу өнері , мұражайы, сурет мектептері мен
Ою-өрнек дегеіміз не?
Жаңа сабақты қорытындылау, оқущылар жұмысын талдап, саралап, көрме ұйымдастыру.
Оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма беру. Абайдың жылдың төрт мезгіліне арнап жазған өлеңдері бойынша сурет
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:АБАЙ. «КҮЗ»
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Исаева Тұраргүл Салауатқызы

Сабақтың тақырыбы: Абай. «Күз»
Сабақтың мақсаты: а ) Білімділік: Оқушылардың Абай туралы білімдерін жинақтап, тұжырымдау. "Күз" өлеңінің
мазмұны мен идеясын ашу. Оқушылардың таным мүмкіндіктерін анықтау
ә) Дамытушылық: Өз бетінше салыстыру, қорытынды жасай білу, шебер де шешен өткір сөйлей білуге үйрету,
қабілеттері мен ізденімпаздық, байқағыштық машықтарын дамыту.
Б) Тәрбиелік: Эстетикалық тәрбие беру, жамандықтан жирендіру, табиғатты қорғап, аялай білуге үйрету. «Адам»
деген ұлы есімге лайық жеке тұлғаның өнегелі де өсиетті,сөз маржандары арқылы Отан сүйгіштікке, имандылыққа, білімді,
өнерлі болуға, тілімізді,қадірлей білуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі:Абай суреті, Күз мезгілінің суреттері, слайд, электронды оқулық
Сабақтың түрі: жаңа білімді меңгерту Сабақтың әдісі: Түсіндірмелі, сұрақ-жауап, көрнекілік
Пәнаралық байланыс :
Әдебиет, музыка, қазақ тілі
І. Ұйымдастыру бөлімі
Психологиялық дайындық
Қазақ тілім-өз тілім ана тілім
Абай, Мұхтар сөйлеген дара тілім
Қастерлейді ұл-қызың мәңгі сені
Болашағым бақытым дана тілім
2 Өткен сабақты бекіту.
Ә. Дүйсенбиев Ақылшым-мұғалім
1. Оқушылардан өлеңді жатқа сұрау
2.Өлеңді хормен айту
3 Сұрақтарға жауап алу.
Қолыңа қалам алып жазуды үйреткен кім?
Ұстаздар мерекесі қашан тойланады?
Қазан айы жылдың қай мезгілінде?
Күз айында қандай мерекелер бар?
Күз суреті Суретте жылдың қай мезгілі бейнеленген? Оны неден аңғардың? Күз туралы білімдерін сызбаға толтыру.
Бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыз Абай атамыздың «Күз » өлеңі
«Абай ата » ағашын толтыру
Абай ата туралы не білеміз? Оқушылардың жауаптарын толықтыру.
Электронды оқулықтан Абай туралы мағлұматтар тыңдау.
Өлеңді Абай атамыздан тыңдау Өлеңнің мазмұны бойынша түсінік беру.
Өлең туралы түсінік беріп жатқанда өлеңнің мазмұнына байланысты бейне фильм көрсетіліп тұрады.(Күзгі табиғат көрнісі,
ойнақтаған жылқылар,т.б)
Абай бұл өлеңінде табиғат көріністеріне жанастыра ауылдың күнделікті машықты өмір тұрмысын мейлінше қарапайым
нақтылы түрде, ешқандай көріктемей, әсірелеусіз сипаттайды. Аспанды қаптаған сұр бұлтты, жерді басқан дымқыл
тұманды, жапырағы түскен ағашты, көшпелі ауыл тіршілік ететін табиғи ортаны, айналаны нақтылы қалпында айқын көзге
елестетеді. Ойнақтаған жылқылар, үйірінен қашып, оқшауланған биелер, жарыса шапқылаған тайлар - бұлар да мал баққан
елдің белгі-нышандары десек болады.
Өлеңді талдау
Күз.
Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,
а
Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан. а
Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. а
Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай,
Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай.
Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп,
Жапырағынан айырылған ағаш, қурай.
2 шумақты, 8 тармақты, 3 бунақты, 11 буынды
Өлеңнің 1,2,4 тармақтары ұйқас 3 тармағы ұйқаспайды қара өлең ұйқасы
Cергіту сәті
Желсіз түнде жарық-ай
Сәулесі суда дірілдеп.
Ауылдың жаны терең сай
2 рет
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Тасыған өзен гүрілдеп.
Оқулықпен жұмыс
Өлеңді мәнерлеп оқыту.
Шумақтарға бөліп оқыту.
Дәптермен жұмыс
1.
Өлеңнен күз мезгіліне қатысты көркем сөздерді тауып жаз:
....
ағаш
......
тұман
....
бұлт
..... шөп жоқ
2.
Күз сөзіне дыбыстық талдау жасау
3.
Туған жеріміздің күзгі табиғаты туралы әңгімелеу
4.
Электронды оқулықтан тапсырмалар орындау
а) Жыл мезгілдерін ретімен орналастыр.
ә) Жапырақтардан ағаштардың атын құрап жазу
Поэзия минуты Абай өлеңдерін жатқа айту Абай бейнефильм
Сабақты қорытындылау
Парасатты болып туған –
Шыңғыстаудың Абайы,
Ән мен жырын мұра қылған
Сарыарқаның Абайы,
Нақылымен сана құйған –
Қазағымның Абайы деп бүгінгі сабақты қорытындылаймын.
Оқушыларды бағалау. Үйге тапсырма
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҚАСЫМ АМАНЖОЛОВ. КӨКТЕМ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жұмашева Қазима Төлепбергенқызы
Сабақтың тақырыбы: Қасым Аманжолов. Көктем.
Сабақтың мақсаты: Көктем табиғаты туралы, көктемгі табиғат пен адамзат, жан-жануарлар дүниесіндегі мен құбылыстар
туралы тереңірек тоқталу. Оқушыларды мәнерлеп жылдам оқуға үйрету, қызығушылығын ояту, тіл байлығын дамыту, таным
белсенділігін, шығармашылық қабілетін дамыту, ұйымшылдыққа, бірліке тәрбиелеу.
Сабақ түрі: аралас
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, талдау, жинақтау
Сабақтың көрнекілігі: тірек сызбалар, суреттер.
Сабақ жүрісі: І. Ұйымдастыру бөлімі:
Балалар, «Ана тілі» пәніне керекті құрал-жабдықтарымызды шығарып, сабаққа жаксы қатысып отырамыз.
ІІ. Үй жүмысын тексеру, қорыту:
-Балалар, біз қазір аспан әлемін саяхаттаймыз. Балалар, қазір біз аспан әлеміндегі жеті планетаны шарлап, планеталардың
бізге дайындаған тапсырмаларына орындауымыз керек.
Балалар, біз тапсырмаларды орындаймызба?
-Жауап.
-Ендеше, аспан әлеміне саяхатты бастаймыз.
1. Бірінші Сатурн планетасының тапсырмасы:
1. Үй жұмысын тексеру.
-Балалар, үйге не берілді?
-«Тұңғыш ғарышкер» өлеңін мәнерлеп оқу, ғарышкер туралы сурет салып келу.
-Ендеше, кім маған «Тұңғыш ғарышкер» өлеңін мәнерлеп оқып береді.
-Өте жақсы, енді, Марс планетасының тапсырмасы. Ғарышкер туралы салған суреттерімізді көрсету және салған сурет
бойынша қысқаша әңгімелеу.
-Өте жақсы, балалар. Шолпан планетасының тапсырмасы:
«Тұңғыш ғарышкер» өлеңінің авторы кім?
Ол туралы не айта аласың?
(2-3 оқушыдан сураймын)
-Енді, келесі, Юпитер планетасының тапсырмасы:
Тұңғыш ғарышкер кім?
-Юрий Гагарин
-Жақсы, келесі, Нептун планетасының тапсырмасы:
Егеменді еліміздің тұңғыш ғарышкері кім?
-Тоқтар Әубәкіров
-Енді, Меркурий планетасының тапсырмасы:
-Ғарышқа Гагарин қашан ұшты?
-1961 жылы 12 сәуірде
-Енді, Уран планетасының тапсырмасы:
Тоқтар Әубәкіров ғарышқа қашан ұшты?
-1991 жылы 2 қазанда ғарышқа ұшты.
-Өте жақсы балалар, біз 7 планетамыздың тапсырмаларына жақсы жауап бердік.
ІІІ: Жаңа сабақ:
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-Балалар, бәріміз тақтадағы ребусты шешеміз.
( Балаларға ребусты шештірткіземін)
-Дұрыс айтасыздар, ребустан «Көктем» сөзі шықты.
-Балалар, қазір қай мезгіл?
-Көктем.
-Ендеше, «Көктем» мезгілі туралы кім айтады?
-Жауап.
-Өте жақсы.
Психологиялық тренинг жүргізу
Музыка ойналып тұрады.
-Балалар, кеудемізді жазып, терең тыныстап, көзімізді жаймен жұмып, рахат сезімге бөленіп отырайық. Біз әдемі табиғат
аясында отырмыз, жан-жағымызда әдемі гүлдер, гүлдердің үстінде әсем көбелектер қонып жүр, бетімізге көктемнің самал
желі сипап өткендей, алыстан құлағымызға құстардың дыбыстары естіледі. Көздерімізді жаймен ашамыз.
-Балалар қандай күйге бөлендіңдер?
-Шаттық күйге ендік.
-Балалар, осы сезімізден айырылып қалмай тұрғанда, бүгінгі сабағымызда көктемді бейнелейік.
Мына сурет бойынша көктем мезгілін бейнелейміз. Ол үшін бірнеше тапсырмаларды орындауымыз керек.
-Олай болса, көктем мезгілінде Жер-ана неден жылу алады?
-Күннен
Ендеше, күннің тапсырмасын орындауымыз керек.
-Балалар, бүгінгі біздің жаңа сабақтың тақырыбы: Қасым Аманжоловтың «Көктем» өлеңімен танысу.
Өлеңнің авторы туралы әңгімелеу.
Балаларға «Көктем» өлеңін мәнерлеп оқып, мазмұнын түсіндіру.
Сөздік жұмысын жүргізу.
(Сөздік жұмысын жүргіземін)
-Балалар, Жер-анамыз күннен жылу алып, тіріліп, гүлдеріміз өсіп, ағаштарымыз бүршік жаруы керек.
Ол үшін мына тапсырмаларды орындауымыз керек.
-«Көктем» өлеңін мәнерлеп оқимыз.
(Балаларға «Көктем» өлеңін мәнерлеп оқып, мазмұнын сұрау)
-Өте жақсы, енді, тірек сызбамен жұмыс жүргізу. (тірек сызбамен жұмыс жүргізу)
-Өте жақсы. «Көктем» мезгілдеріне байланысты кім маған өлең мен тақпақтар айттып береді?
(бес-алты баладан сұраймын)
-Енді, көктем сөзіне дыбыстық дыбыстық талдау жүргіземіз.
-Өте жақсы, осы көктем мезгілдерінде болатын өзіне тән өзгешіліктерді айтамыз.
(тірек сызбамен жұмыс). Табиғат мерекелер n жан-жануарлар
-Өте жақсы. Балалар, біз көктемде нені қарсы алуымыз керек. -Құстарды.
-Құстарды шақырмас бұрын біз құстарға не дайындауымыз керек? -Ұя.
-Ендеше, ұя жасау үшін мына тапсырмаларды орындауымыз керек. Өлеңді құрастыруымыз керек.
Көктемде ..........
Құстар кеп ..........,
Құлпыртып ..........
Гүл ектік .......... .
Гүл ектік ектік ..........,
Көктемде .......... .
Бақта да, тауда да
Ақ гүлдер .......... .
(балалардың құрастырған өлең жолдарын оқытқызамын) -Өте жақсы.
Сергіту жаттығуы. Қазір бәріміз орындарымыздан тұрып бір-бірімізге тілек айтамыз. (Балалар бір-біріне тілек айтады)
-Өте жақсы, балалар. Құстарымызға ұя жасадық, енді, нелерді қарсы аламыз. -Құстарды.
-Келесі, тапсырмамыз, «Көңілді көктем» тақырыбына шығарма жаздыртқызу.
Құстарымыздың тапсырмасы: «Күн шуағы» ойынын ойнаймыз.
-Өлеңді қорыту:
-Өте жақсы, балалар, бүгінгі сабағымызда өзіміздің білімдеріміз арқылы көктемді бейнеледік.
-Біздерге көктем мезгілі сиқырлы шаршылыран беріп жіберіпті. Бұл сиқырлы шаршының бірнеше тапсырмалары бар. Сол
тапсырмаларды орындасақ сиқырлы сөз шығады екен. Орындаймызба, тапсырмаларды?
-Өлеңде бұлақ туралы не делінген?
-Табиғат құбылыстары туралы не делінге?
-Көктемде қандай еңбек түрлері басталады?
-Балалар, көктем мезгілі бізге қандай сиқырлы сөзін жазып жіберіпті? Бәріміз бірге оқимыз.
Рахмет. ІV. Сабақты қорыту: «Көктем вальсі» әнін айтқызу.
V. -Балалар,үйге тапсырма, Қасым Аманжоловтың «Көктем» өлеңін мәнерлеп оқып келуге, және көктем мезгілдеріне арнап
сурет салу.
VІ. Балаларды білім деңгейіне қарай бағалаймын.
*****
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКАНЫҢ ІШКІ СУЛАРЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің география пән мұғалімі Тулегенов Ерген Ержанұлы
Сыныбы: 7 а Сабақтың тақырыбы: Оңтүстік Американың ішкі сулары
Мақсаты: Оңтүстік Американың өзен мен көлдеріне түсінік бере отырып, ішкі суларының орналасу ерекшеліктерін
анықтау, оқушылардың өздігінен ойлауға, қорытынды жасауға теориялық білімдерін қолдануға жағдай жасау, оқушылардың
шығармашылық қабілеттерін дамыту, өзен-көлдерді ластанудан қорғауға тәрбиелеу.
Ұйымдастыру. Оқушыларды геометриялық фигуралар арқылы топқа бөлу. (2 мин)
Психологиялық ахуал: Екі жұлдыз бір тілек (4 мин)
Үй тапсырмасын тексеру. «Сұрақты қағып ал» ойыны арқылы өткен тақырыпты еске түсіру. 3 ұпай (3 мин)
I-топ
II-топ
III-топ
1.Оңтүстік Америка климатының
1.Жылдық температурасы, қалыптасу
1.Оңтүстік Американың климатын
ерекшелігі қандай?
ерекшелігі.
қалыптастырушы факторлар.
2.Жылдық жауын-шашын мөлшері
2.Оңтүстік Америка климатына
2.Оңтүстік Американың климатына
қанша?
мұхиттардың әсері қандай?
жер бедері қалай әсер етеді?
Неліктен?
III.Үй тапсырмасын қорытындылау. «Не білдік?».әр топтан 1 оқушы шығып қорытынды жасайды. (2 мин)
IV.Жаңа сабақты меңгерту. Ы.Алтынсариннің «Өзен» өлеңінен үзінді
Таулардан өзен ағар сарқыраған,
Айнадай сәуле беріп жарқыраған.
Жел соққса, ыстық соқса бір қалыпта,
Аралап тау мен тасты арқыраған.
Тапсырма: осы өлең шумақтарында не туралы айтылған?
Сабақтың тақырыбы: «Оңтүстік Американың ішкі сулары»
Мақсаты: «Адасқан сөздерден сөйлем құрастыр» сабақтың мақсатын анықтау.
1.
Оқулықпен жеке жұмыс. «Түртіп алу». 3 ұпай (4-5 мин)
2.
Топпен жұмыс. Карташада берілген тапсырманы флипчартқа салып постерді қорғау және картадан көрсету. 3 ұпай
(7 мин)
3.
«Танып ал да, атын ата». Интербелсенді тақтадағы суреттерді анықтау. 3 ұпай (5 мин)
4.
«Жұбыңды тексер». Кестемен жеке жұмыс. Оқушылар дәптерлеріне Оңтүстік Американың көлдерін кестеге
салып орындайды. (дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады) 5 мин
Маракайбо
Материктің солтүстігіндегі лагуналық көл
Поопо
Титикаканың оңтүстігінде орналасқан, жазда кеуіп қалатын тұзды көл
Титикака
Анд тауындағы ірі тектоникалық көл
5.

«Адасқан обьектілер» сәйкестендір. 3 ұпай (3 мин)
Поопо
Көл
Ориноко
Сарқырама
Маракайбо
Өзен
Игуасу
Көл
Парана
Өзен
Амазонка
Сарқырама
Анхель
Өзен
V.Бекіту. «Ойтолғау» шығармашылық топпен жұмыс 3 ұпай (3-4 мин)
Проблемалық жағдаят: Оңтүстік Американың ішкі суларының ластану себебі.
1.Ластану көздерін анықта
2.Шешу жолдарын көрсет
3.Қолдану көздерін анықта
Бекіту. Геодиктант 10 ұпай (4-5 мин)
1.
Судың тұздылығын өлшейтін құрал . . . . промилле
2.
Титикака көлінде . . . , ал Поопода өте . . . болып келеді, тұщы, тұзды
3.
Материктің ең ірі көлі . . . – Анды таулы үстіртінде . . . м биіктікте орналасқан. Титикака, 3800 м
4.
Ориноконың бастауын бірінші рет . . . жылы ғана француз экспедициясы тауып, зерттеген. 1954
5.
Оңтүстік Американың үлкендігі жөнінен үшінші өзен . . . . Парана
6.
Оңтүстік Америка өзендерінің су жинауының негізгі көзі . . . . Жаңбыр
7.
Оңтүстік Американың ең ірі өзені . . . . Амазонка
8.
Амозонка өзенінің ұзындығы . . . км. 6480
9.
Амазонканың ең ірі сол жақ саласы . . . . Риу-Негру
10.
Амазонканың ең ірі саласы . . . . Мадейра
VII.Қорытынды. Рефлексия
VIII.Үйге тапсырма. § 40 оқу, кескін картаға өзендері мен көлдерін түсіру. Бір өзенге СКТ жүргізу.
*****
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ӘЛ –ФАРАБИ – ШЫҒЫСТЫҢ ҒҰЛАМА ҒАЛЫМЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің тарих және құқық пән мұғалімі Губашев Әділжан Хиысұлы
Сабақтың тақырыбы: Әл –Фараби – шығыстың ғұлама ғалымы
Сабақтың мақсаты: Білімділігі:Оқушыларға қазақтың ұлы ойшылы, шығыстың ғұлама ғалымы Әбу – Насыр – Әл –
Фараби өмірі мен тарихтағы орны, еңбектерінің тарихи құндылығы, орта ғасыр ғалымдарының Әл- Фараби туралы
ой – пікірлері жайында мәлімет беру.
Дамытушылық : Оқушыларға сатылай кешенді талдау технологиясы бойынша түсіндіре отырып, ұлы ғалымдардың
өмірімен таныстыру, білімдерін шыңдау, терең ойлауға, саралауға үйрету, Венн диаграммасы арқылы әйгілі ғалымдар
туралы білгендерін бағалау, ізденушілік қабілетін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларды ұлы ғұлама ғалымдардың еңбектерін бағалауға, білімді болуға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: СКТ сызбасы, «Ұлы Жібек жолы»картасы,Әл-Фараби және Аристотель портреттері
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: түсіндіру
Пәнаралық байланыс: тарих,қазақ әдебиеті,география
І.Ұйымдастыру: 1. Сәлемдесу
2. Оқушыларды түгелдеу
3. Оқушылар назарын сабаққа аудару
IІ. Үй тапсырмасын сұрау: Сұрақ-жауап әдісі арқылы сұрау.
«Сұрақ бізден, жауап - сізден»
1.
Ұлы Жібек жолының шартты атауы
2.
Ұлы Жібек жолы қай ғасырда қалыптасты?
3.
Қай елден басталды?
4.
Ұлы Жібек жолы қай қалалар арқылы өткен?
5.
Ұлы Жібек жолы сауда жолы ғана ма?
6.
Ұлы Жібек жолы арқылы Қазақстан далаларына қандай тауарлар әкелініп, қандай тауарлар шетке
шығарылды?
7.
Ұлы Жібек жолы қай ғасырда өмір сүруін тоқтатты?
8.
Неге ?
9.
Ұлы Жібек жолында «Әлемнің төрт патшалығын» ата.
10.
Ұлы меридианалды жол туралы не түсіндің? Оның маңызы қандай?
IIІ. Жаңа сабақ
Әл – Фараби – шығыстың ғұлама ғалымы
Жоспар:
1.
Өмір сүрген кезеңі, толық аты, туған жері, шыққан тегі.
2.
Әл – Фарабиге мінездеме.
3.
Білімі.
4.
Еңбектері.
5.
Тарихтағы орны.
6.
Қорытынды ой- пікір.
СКТТ ( сатылай кешенді талдау технологиясы) бойынша сызба
Әбу Насыр әл – Фараби
Өмір кезеңі - 870 ж – 950 ж
Туған жері – қазіргі Түркістан алқабының Фараб аймағына қарайтын Отырар қаласында дүниеге келді
Толық аты- Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Узлағ Тархани
Шыққан тегі -- қыпшақ тайпасынан шыққан, әскербасының отбасында туған
Мінездеме - орта бойлы, мығым денелі, бала күнінен атқа міну өнерін жақсы
меңгерген , садақ атудың шебері болған, жастайынан талапты, оқу- білімге құштар
болған
Білімі - Отырар медресесінде, Бұхара, Шам, Самарқан, Мысыр, Халеб, Бағдад
қалаларында оқып, білім алған,. Көп тіл білген. Жас кезінде өзінің көп уақытын
Отырардың бай кітапханасында өткізеді. Ол бүкіл ғұмырын оқу - білімге, ғылымға
арнады. Атақты Аристотельдің ғылыми еңбектерін зейін қоя зерттеген. Мысалы,
«Жан туралы» деген еңбегін 100 рет, «Табиғат гармониясы» деген еңбегін 40 рет,
«Риторика» деген кітабын 200 рет оқыған.
Еңбектері - түрлі ғылым салаларынан 150 - ге жуық еңбектер жазып қалдырды.
Философия, физика, математика, астрономия, логика, этика, тіл білімі, жаратылыстану,
медицина, музыка салаларынан ғылымға қосқан жаңалықтары әлемге әйгілі.
«Ғылымдардың шығуы», «Бақытқа жол сілтеу», « Аристотельдің категориялары»,
« Даналық меруерті», « Жан туралы», « Өлең ырғағы туралы», « Азаматтық саясат» т. Б
Тарихтағы орны- Ғаламат еңбектері үшін ол «Шығыс Аристотелі» немесе « Екінші
ұстаз» деген атақ алды. Энйиклопедиялық білімі бар ғалым, ойшыл, философ,
математик, әдебиет пен музыка зерттеушісі.
Қорытынды: Тек Шығыстың ғана емес, Батыстың да ғылым мен мәдениетінің
дамуына зор үлес қосқан ғұлама ғалым.
Орта ғасыр ғалымдарының Әл – Фараби туралы ой- пікірлері
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Захруддин Әл- Байханий: « Ислам ғалымдары арасында одан бұрын мұншалықты ақылы алғыр адам
болмаған еді»

Ибн Әби Усайба: «Музыка саласында да ол білімді болыпты. Ол ғажайып бір музыка аспабын жасапты,
міне, сол аспаптан адамның жан жүрегін елжіретіп жіберетін сиқырлы бір ғажап әуен естіледі»

Жамолуддин ибн әл - Куфтий: « Шығарма жазуда осы кезге дейін Әбу Насырдан ешкім озып кеткен емес.
Тіпті, бұл секілді ой - пікірлерді оған дейін әлі ешкім айта алмаған, ол кісі шыққан биікке ешкім көтеріле алмаған»

Иби Халликон: «Әбу Насыр Әл – Фараби мұсылмандардың ең ірі философы саналады, ешкім ғылымда бұл
кісінің дәрежесіне дейін көтерілген емес»
V. Деңгейлік тапсырмалар.
I деңгей: Оқушылық деңгей. « Жұлдызды сәт» ойыны.
1. Әл – Фараби кім?
2. Толық аты кім?
3. Әкесі кім болған?
4. Неліктен біз оны «екінші ұстаз» деп атаймыз?
5. Қай қалада дүниеге келді?
6. Қандай ғылыммен айналысқан?
II деңгей: Алгоритмдік деңгей. ‘’Терме диктант’’
1.
Әбу насыр Әл – Фараби ________________дүниеге келді.
2.
Әл – Фарабидің туған жері: ____________________.
3.
_______________________тайпасынан шыққан.
4.
Әкесі атақты ___________________________________ болған.
5.
1931 жылы _____________________________________ атындағы
кітапхана ашылды.
6.
______________ Әл – Фарабидің 1100 жылдығын бүкіл дүниезүзі
тойлады.
7.
Түрлі ғылым салаларында ___________жуық еңбек жазған.
8.
1934 жылы Әл – Фараби атындағы университет
______________________ ашылды.
III деңгей: Эвристикалық деңгей. Ізденіс тапсырмасы. Аристотель
кім? Тарихшы ғалым сөйлейді.
Венн диграммасы.
Әл - Фараби
Аристотель
IV деңгей. Шығармашылық деңгей.
VI. Қорытындылау. «Күн диаграммасы»
Оқушыларды бағалау. Үйге тапсырма $ 24
Шығармашылық тапсырма: Әл – Фараби туралы реферат жазып келу.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: III ТАРАУ. ӨСІМДІКТЕРДІҢ КӨБЕЮ
( ГЕНЕРАТИВТІ) МҮШЕЛЕРІ. ГҮЛДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің биология пән мұғалімі Изтелеуова Зурият Абуқызы
Сабақтың тақырыбы: III тарау. Өсімдіктердің көбею ( генеративті) мүшелері. Гүлдің құрылысы
Сабақтың мақсаты: Білімділігі: Оқушылардың оқу қабілеттерін, білім-білік, таным ерекшеліктерін арттыру.
Тәрбиелілігі: Өз елін, жерін сүюге тәрбиелеу
Дамытушылығы:Сауатты сөйлесу дағдысын қалыптастыру
Сабақтың түрі: ізденіс, кіріктірілген сабақ
Сабақтың әдісі:Түсіндіру, баяндау, сұрақ-жауап, талдау, жинақтау, ой туғызу, хабарлау
Сабақтың көрнекілігі: Компьютер, интерактивті тақта, электронды оқулық, оқулық, дидактикалық материал, қосымша
материалдар, трек-сызбалар
Сабақтың жүру барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру
Сынып оқушыларын екі топқа бөліп, білімдері тексерілді.
1- топқа
Телу арқылы көбейту
Кілтті сөздер: 1. Жанастыра телу
2.Кесінділеп телу
3. Көзшелеп телу
2-топқа
Көбею тәсілдері
Кілтті сөздер: 1. Түрі өзгерген мүшелер 2.Өсу мүшелерінің бөліктері мен көбею 3.Телу арқылы көбею
Жұмбақ-сурет. Сурет арқылы өсімдіктердің өсу мүшелерімен көбейту жолдарын түсіндіру
III.Жаңа сабақты түсіндіру: өсімдіктердің көбею мүшелері
●Гүл дегеніміз - көбеюге қажетті жыныс мүшелері бар, бұтақтанбайтын,түрі өзгерген, қысқарған өркен.
●Гүл – тек гүлді өсімдіктерге ғана тән, одан жеміс пен тұқым дамиды..
●Гүл бөлімдері – гүл сағағы, гүл табаны, тостағанша жапырақша, күлте жапырақша, аталық пен аналықтан тұрады.
Гүл сағағы – жапырақ сағағына ұқсаған гүлдің жіңішкерген жері.
Гүл табаны – гүлдің барлық бөлімдері бекінетін гүл сағағының жоғарғы жағындағы кеңейген жері.
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Тостағанша көбінесе жасыл түсті, гүлдің сыртында бірікпеген жеке немесе біріккен жапырақшалардан тұрады.
Күлте – тостағанша жапырақшалардан кейін орналасады. Күлте түбіндегі жіңішкерген жерде тәтті шірне бөлетін
шірнеліктер орналасады.
Қос гүлсерікті гүлде тостағанша да, күлте де болады.( алма, өрік, шие ағаштарының гүлдері). Гүл серігінің екеуі де
болмайтындарды гүлсеріксіз гүлдер дейді.
Аталық – гүлдің көбеюге қатысатын бөлімі. Әрбір аталық – аталық жіпшесінен және тозаңқаптан тұрады.
Аналық - гүлдің жеміс түзуге қатысатын негізгі бөлімі гүлдің дәл ортасына орналасады. Аналықтың ұшын – ауыз,
ортаңғы жіңішкерген жерін мойын, түп жағындағы жуандаған жерін жатын дейді. Аналық аузы өсімдік түріне қарай
түрліше ( домалақ, үлпекті, қостелімді, көптелімді, жұлдызша және т. Б) болып келеді.
Дұрысгүл мен бұрысгүл - гүл жазықтығына бірнеше сызық жүргізгенде теңдей бөлікке бөлінсе – дұрысгүл. Гүл
бөлімдеріне бір сызық жүргізуге ғана болса,бірнеше сызықпен теңдей бөлінбесе – бұрысгүл деп аталады.
IV.Жаңа сабақты бекіту: «Ойын-жұмбақ» гүл теру.
Әр топтан оқушылар гүл шоқтарын (қағаздан құрастырылған гүл бөліктері) алып шығады. Оның арғы бетінде сұрақтар
мен жұмбақтар бар. Соған жауап берді.
● Сұрақтар:
1. Гүлдің негізгі бөліктерін атаңдар?
2. Гүл сағағы, гүл табаны, тостағанша жапырақшалары қандай қызмет атқарады?
3. Күлте қайда орналасқан ?
● Оқушылар оқулықпен жұмыс істейді. «Білімінді тексер» деңгейлік тапсырмасы оқушылар білімін жүйелеуге арналды.
1. Гүлдің дәл ортасына орналасқан. (Ж)
2. Өркеннің түрі өзгерген жапырағы. (Г)
3. Тозаң ұясы бар. (А)
4. Гүлсеріктің ішкі бөлігі. (К.Т)
5. Үлпекке айналған. (Т)
6. Бунақденелілер қоректенеді. (К)
7. Шірне бөледі. (К)
8. Жабысқақ сұйықтық бөледі.(Ж)
9. Ұшы ілмекке айналған. (Т)
10. Екі қабат қабықшасы бар жасушалар жетіледі. (Ж)
11. Хош иісті. (К)
12. Мойны бар. (Ж)
● Жұмбақтар:
1. Жарғанат арқылы тозаңданатын өсімдік. (Баобаб)
2. Дара жынысты, гүлді өсімдік. (Асқабақ)
3. Жел арқылы тозаңданатын өсімдік. (Түймедақ)
4. көктемде ақ гүлге оранады,
Күзде қолға доп болып оралады. ( Алма)
5.Жезге ұқсас сабағы
Дәні халық тамағы. ( Бидай)
● Оқулық мәтініндегі суреттерді пайдалана отырып, гүлдің көбею мүшелеріне тірек-сызбаны құрастыру үшін әр
топқа тапсырма беріледі.
1-топқа – Аталықтың құрылысы
2-топқа – Аналықтың құрылысы
3-топқа – Гүлдің құрылысы
● №12-зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Гүл құрылысын талдау.
Мақсаты: Өсімдіктің көбею немесе генеративті мүшесі – гүлдің құрылысын зерттеу.
Құрал-жабдықтар: нағыз гүлдер (қызғалдақ гүлдеп тұрған бөлме өсімдіктері және т.б.), қатты қағаздан ойылған жеке
бөліктері, ұлғайтқыш қол әйнек, сапты ине.
Жұмыстың барысы:
1. Нағыз гүлден (ол болмаса) немесе гүл бөліктерінің қатты қағаздан жеке-жеке қиылған жапсырма (аппликация) көрнекі
құралдардан гүл бөлімдерін табу, пішініне, санына, реңдеріне көңіл аудару.
2. Табиғи (нағыз) гүлден гүл бөліктерінің орналасу тәртібімен танысу.
3. Гүл бөліктеріне қарап жай немесе қос гүлсерікті екендігін анықтап ажырату.
4. Аталық пен аналықты жеке бөліп алып құрылыстарымен танысу, суретін салып атын жазу.
Нәтижесі: 1) Гүлдің құрылысын жаз:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________
5.____________________________________________
2) Берілген сипаттамалар гүлдің қай бөлігіне тән екенін гүл бөлігінің бас әрпін қойып белгілеңдер («ГС» – гүлсағақ; «ГТ» –
гүлтабан; «Т» – тостағанша; «К» – күлте; «А» – аталық; «Ж» – аналық).
1. Гүлдің дәл ортасына орналасқан.
2. Тозаң ұясы бар.
3. Гүлсеріктің ішкі бөлігі.
4. Үлпекке айналған бөлігі.
5. Жәндіктер қоректенеді.
124

6. Шірне бөлетін бөлігі.
7. Жабысқақ сұйықтық бөледі.
8. Ұшы ілмешекке айналған бөлігі.
9. Екі қабат қабықшасы бар жасушалар жетіледі.
10. Хош иіс шығаратын бөлігі.
11. Мойны бар.
3) Мыналардың қайсысы дұрыс гүл, қайсысы бұрыс гүл?
Қорытынды:_______________________________________________________________________________________________
Үй тапсырмасы. §22 оқып, гүл бөліктерін түрлі қағаздан әзірлеп, қатты қағазға жапсырып әкелу.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ ҚАСИЕТІ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің физика пән мұғалімі Бралиева Галина Мухамбетжановна
Сабақтың тақырыбы: Сұйықтар мен газдардың қасиеті
Білімділік:Сұйықтар мен газдардың қасиеті туралы теориялық білімдерін бекіту.
Тәрбиелік: Оқулықпен өзіндік жұмыс жасай білу, өзара сыйластыққа бір-бірін тыңдай білуге тәрбиелеу.
Дамытушылық : Өз білімін жинақтай білу және жүйелі баяндай білуі, жұмыс істей білуге дағдылану, жауапкершілік
сезімін өз-өзіне сенімін бекіте түсу.
Сабақ түрі: Ойын сабақ
Көрнекілігі: Электрондық оқулық, бағыттауыш парақтар, қатысушының нөмері, жазылған жетондар, үстел белгілеуге
арналған сілтемелер, жалпы бағалау парағы.
Жүру барысы: Әр үстелге тапсырмалар үлестіріп, ойынның жүру барысын түсіндіру.
Теориялық сайыс І тур
1)
Заттың қандай фазалық өтулерін булану және конденсация деп атайды?
2)
Меншікті булану жылуы жегеніміз не?
3)
Қаныққан және қанықпаған буға анықтама беріңдер?
4)
Қайнау дегеніміз не?
5)
Ауаның абсолют және салыстырмалы ылғалдылығы дегеніміз не?
6)
Беттік керілу коэфициентінің физикалық мағынасы қандай?
7)
Беттік керілу күші дегеніміз не?
8)
Сұйықтың қатты денеге жұғуы, жұқпауының механизмі қандай?
9)
Лаплас қысымы дегеніміз не? Капилиярлық құбылыстарды түсіндір.
Практикалық жұмысІІ тур . Есептер шығару
А) Температурасы t=200 С сынаптың қаныққан бу тығыздығы 0,02 кг/м. Қаныққан будың қысымын табыңдар. М= 200 10
кг/моль
Б) r=0,5мм қылтүтікке сұйық h=1,1 см биіктікке көтеріледі. Сұйықтың беттік керілу коэффициенті G=22МН/м. Осы
сұйықтың тығыздығын анықта.
В)U–тәріздес қылтүтіктің сол жақ иінінің радиусы r 1= 0,5мм, оң жақ иінінің радиусы r2= 1мм. Осы түтіктегі су
деңгейлерінің айырымы қандай? Шектік бұрышы неге тең?
Оқушылардың білімдері мен шеберліктерін тексеру.
Тәжірибелер. Теорияны практикада көрсету

Инені суда қалқыту үшін, оған аздап май жағып, инені судың бетіне саламыз, ол суға батпай қалқып жүреді. Су
инеге жұқпайды да, сонымен су бетінің қабаты сұйықтың жоғары ығыстырушы күші де қалқу заңы бойынша инені
батырмауға көмектеседі.

Суға сабынды ерттік. Түтіктің көмегімен сабың көпіршігін үрлейміз. Көпіршік үрленіп, созылып балалар шарына
ұқсайды. Бұл тәжірибеден көргеніміз сұйықтың беттік қабатында әрекет ететін күшпен сипатталады. Бұны беттік керілу
күші деп атайды.

Сымнан жасалған сақина алып оның екі жерін жіппен қосайық. Оны сабын ерітіндісіне салып, жіптің бір
жағындағы қабыршақты инемен тесіп жіберсек, қабыршақтың екінші жағы жиырылып , жіпті өзіне қарай тартатынын
байқаймыз. Бұдан сұйықтың беттік қабаты әрқашан керілу күйінде болатынын байқаймыз.
Топтастыру стратегиясы
Нені білдік, нені үйрендік? Қорытынды
М.К.Т. заттың бір күйден екінші күйге көшу процесін түсіндіру мүмкіндігін береді. Соны бүгінгі сабағымызда
сұйықтардың көптеген қасиеттерімен таныстық. Сұйықтың беттік керілуі, капилярлық құбылысы техникада, тұрмыста
үлкен рөл атқарады. Капилярлық құбылыстарды техникада ескеруге тура келеді. Сондықтан сұйықтардың химия,
биологиялық, физикалық қасиеті өте зор деп айта аламыз.
Үйге тапсырма

VI-тарау
№5 зетханалық жұмыспен танысу
Оқушыларды бағалау
*****
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ТАҚЫРЫБЫ: «LES MÉTIERS ET LES PROFESSIONS»
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің француз және неміс тілдері пән мұғалімі Ешекеева Қазима Ысқаққызы
Француз тілі Шығармашылық сабақ – Leçon créative
Болашаққа бағдар сабағы - Leçon de l’orientationvers le future.
Тақырыбы: «Les métiers et les professions»
Сабақтың мақсаттары: Білімділік: Оқушыларға мамандық туралы жалпы түсінік беру, мамандықтар мен кәсіптердің
түрлерімен таныстыру. Еліміздегі бастауыш, орта және жоғарғы кәсіптік мамандарды дайындауды қолдап отырған
мемлекеттің саясаты туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Мамандықтар туралы танымдық қабілеттерін дамыту, «XXI ғасыр маманы қандай болу керек?»
деген сұраққа жауап іздеу, әр түрлі жағдаяттар беру арқылыоқушыларды өз ойларын жеткізе білуге тәрбиелеу, жаттығу
жұмыстарын орындату арқылы мамандықтардың түрлерін ажыратуға баулу, қазіргі заманғы қай мамандық иелері
көбірек керек деген проблема туғызу.
Тәрбиелік:Болашақтарына бағдар жасай отырып, өздерінің кім болғысы келетіндіктерін шешуге тәрбиелеу, атааналармен пікірлесе отырып, оқушыларды өз ойларын ашық айта білуге, өз пікірлерін қорғай білуге үйрету.
Сабақтың көрнекілігі: Жағдаяттар жазылған үлестірме материалдар, оқушылар анкетасы, ата- аналар анкетасы;
схема, таблицалар.
Оқу - әдістемелік құралдар
1.
М. Мулдашева,К. Ермекова «Marianne» оқулығы
2.
Жұмыс дәптері
3.
Әдістемелік құрал
4.
Интернеттен, ақпарат құралдарынан ізденіс тапсырмалары бойынша алынған материалдар.
Сабақ жоспары:
I.
Moment d’organisation.
II.
Қызығушылықты ояту. Remplissez les rayons du soleil.
III.
Ойтүрткі.-Votre point de vue.
«Біздің қоғамға қандай мамандар керек?» De queIsspécialistesnotresociété a– t – ellebesoin?
IV.
Қалыпты емес жағдай -«La situation non – habituelle»
V.
Les résultats du sondage effectué en France- Францияда жүргізілген анкета қорытындысы.
VI.
Les résultats du sondaqe effecfué dans la classe – Сыныпта жүргізілген анкета қорытындысы.
VII.
Le jeu ,,Débat” – «Дебат» ойыны.
«Балаға мамандықты ата-ананың таңдауы» – «Le choix du métier par les parents»
VIII.
Жаттығу жұмыстары.Exercicespratiques
IX.
Аудирование - Audition’’ Qui est – ce?’’
X.
Болжамдарыңыз . Vos orientations.
XI.
Ізденіс тапсырмалары.Devoirs de la recherche
XII.
Devoir ā domicile
XIII.
Bilan de la
leçon
Сабақтың негізгі проблемасы: Негізгі және орта мектепті бітіргеннен кейін қайда оқуға баратындарына немесе
кім болатындарына болжам жасау.
I.Moment d’ orqanisation ( Француз тілінде)
Оқушылар, біз сіздермен ‘’ Mамандықтармен кәсіптер’’ деген тақырыпты өтудеміз. Елімізде бастауыш, орта
және жоғары кәсіптік мамандарды дайындауды мемлекеттік саясат қолдап отыр. Биыл сіздер негізгі мектепті
бітіресіздер. Кейбіріңіз жоғарғы оқу орындарында оқуды армандап жүрген шығарсыздар. Ал кейбіріңіз арнаулы
орта оқу орындарына, кәсіптік мектептерде оқуды қалауыңыз әбден мүмкін. Бүгінгі сабақ біздің алдымызға
проблема қойды: Қандай оқуға барамын? Кім боламын?
ІІ. Қызығушылықты ояту. RempIissez les rayons du soleil
III.Ойтүрткі.Votre point de vue ‘’De queIs spécialistes notre société a-t – elle besoin? – « Біздің қоғамға қандай
мамандар керек?»
IV.«Қалыпты емес жағдай – La situation non – habituelle»
1 – жағдаят: Жолдасың екеуің колледжді бітіріп, жұмыс сұрауға мекеме басшысына кірдіңдер. Сол кезде бастық
телефонмен сөйлесіп отыр екен, сендер сәл күтіп отырып қалдыңдар. Бастық:» Жақсы, Сәке, болады!» деп, телефонды
қойды. Танысқаннан кейін орынның біреуі екенін, оған жолдасыңды қабылдайтынын айтты. Сол кезде сенің ойыңа
не келеді, қандай күйде боласың?
2- жағдаят: Өзің жұмысқа бірнеше ай жүріп, әрең орналасқансың. Бірінші жұмыс күнің, сен жұмыстан кешігіп,
асығып келе жатқаныңда алдыңнан бастығың шыға келді. Не істейсің?
3 - жағдаят: Жұмысқа таныспен орналасқансың. Алған нәтижелі білімің жоқ. Тапсырылған жұмысты білмей тұрсың,
Не істейсің?
4- жағдаят: Сен есепші мамандығын бітіріп, жұмысқа орналасуға мекеме бастығына кірдің. Мекеме басшысы
сенен ‘’Есепші болуға ең алдымен қандай қасиет қажет’’деп сұрады. Сенің жауабың.
V. Les résultats dusondageeffectué en France

Acteur du cinéma :27%
Grand reporter: 17 %

Chef d’ enterprise: 20%
Chercheur scientifique:13%

Vétérinaire: 18 %
Officier: 7 %

Médecin 17 %
Metteur en scēne: 3 %

Ingénieur: 18 %
Ecrivain: 10%
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Avocat: 13 %
Député: 3%
Sans opinion: 5%
VI. Le choix des professions par nosélēves:

médecin: 4
électricien: 1

chauffeur: 4
policier: 1

journaliste: 1

cuisinier: 1
pétroIier: 1

juriste: 1
professeur: 1

avocat: 3
programmiste: 1

commerçant: 1comptable: 1
Les parents de nosélèvesvoudraientqu’ ilssoient:

Professeur: 3
chauffeur: 4

Commerçant: 1
médecin: 6

Avocat: 3
sans opinion: 3
VII. Le jeu «Débat» – «Дебат ойыны»
«Le choix du métier par les parents» -«Балаға мамандықты ата - анасының таңдауы»
VIII. Les exercices pratiques
Idegré: Атақты адамдарды мамандығына сәйкестендіру.
1 L. Pasteur
a)ingénieur
2 G.EiffeI b)chanteur, acteur
3 Y. Montandc )compositeur
4 G. PhiIiped)médecin
5 H. BerIioz
e) acteur
II degré: Мамандық иесін атау.
-Il travaille pour un journal.
- Il pêche les poissons
-Elle coiffeses clients
-Elle diriqeuntbanque.
-II dirigeuneécole.
IIIdegré: Женский родтағы мамандық аттары берілген. Олардың мужской родтағы формаларын тап. Әр
мамандық иесінің жұмыс орнын ата.
Les pvofessions
Féminin
MascuIin
Chanteuse
Coiffeuse
comptable
journaliste
Professeur
Vendeuse
commerçant
IX. Audition «Qui est – ce?»
X. Vos orientations.
XI. Devoirs de la recherche.
XII. Devoir ā domicile: Monologue « Les professions»
XIII. Bilan de la leçon.
Сабақтың
құндылығы :

Оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады:

Оқушы ізденеді

Оқушы зерттейді

Оқушы ойланады

Сөздік қоры молаяды

Сөйлеу мәдениетіне үйренеді

Оқушының қиялы, ойы дамиды.
Нәтижесі:

Оқушы салыстыру, талдау қабілеттерін дамытты;

Франция мен Қазақстандағы балалардың мамандық таңдауы мен

ата – аналардың қалауын салыстырып, талдады;

Оқушылардың сөйлеу, жазу белсенділіктері артты;

Оқушы пікір айтуға тәрбиеленді, өз пікірін ашық айта алды;

Пікірталасқа қатысты, өз пікірін өзінше қорғай алды;

Әлемдегі әйгілі адамдардың мамандықтары туралы мағлұмат алды;

Ізденіске жетеленді, интернетке шығып, мамандықтың

40000 астам түрі бар екенін білді;

Сабақтың барысында алдарына қойған «Кім болам!» деген проблемаларын шешті.
*****
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САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ XVI-XVIIҒ ДАМУЫ ТАРАУЫН ҚАЙТАЛАУ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің тарих пән мұғалімі Абуғалиева Айнұр Жүсіпқызы
Сабақтың тақырыбы:Қазақ хандығының XVI-XVIIғ дамуы тарауын қайталау
Сабақтың мақсаты Білімділік : Оқушылардың білімдерін сарапқа салу, қазақ хандығының
XVI-XVII ғ дамуы тарауын қайталап, білімдерін жинақтап еске түсіру.
Дамытушылық: Оқушыларды тапқырлыққа баулып, зейінін, ой –өрісін, белсенділігін дамытып, білімге құштарлығын
арттыру.
Тәрбиелік: Өз білімдеріне деген сенімділіктерін нығайту, қиындықтарды жеңе білуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Телехабар. Сабақтың әдісі:интерактивті, сұрақ-жауап, ойын, топтастыру т.б.
Сабақтың көрнекілігі: қазақ хандарының, билерінің портреттері ,Э.О
Сабақтың жүру барысы
І.Ұйымдастыру
ІІ. Қазақстан тарихы телеарнасын тамашалау
ІІІ. “Тарихи аукцион” ойыны
ІV.Тарихи дөңгелекойыны
V. “Алтын қақпа”
VI.Қорытынды
VII.Үйге тапсырма
VIІІ. Бағалау
1.
“Жаңалықтар”
Сөз кезегі “Жаңалықтар” телехабарын жүргізушіге беріледі.
1.
Тілші. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығы.
2.
Тілші: Хақназар хан
3.
Тілші: Тәуекел
4.
Тілші: Есім хан
5.
Тілші: Тәуке хан
6.
Тілші: Жеті жарғы
2.Тарихи аукцион.
Лот № 1. Аукционға түсетін зат “Кітап”
Сұрақ: Қазақ хандығының алғашқы хандарын ата?
Лот № 2. Аукционға түсетін зат “Карта”
Сұрақ: Тарихи басқатырғыш “АТАСАН”
Лот № 3. Аукцонға түсетін зат “Домбыра”
Сұрақ: Рет-ретімен қой
“Жеті жарғы”
“Есім ханның ескі жолы”
“Қасым ханның қасқа жолы”
Лот № 4. Аукционға түсетін зат “Шырағдан”
Сұрақ: Қазақ хандығы нешінші жылы құрылды?
Лот № 5. Аукционға түсетін зат “Глобус”
Сұрақ: Керей мен Жәнібек сұлтандарды құшақ жая қарсы алған Моғолстан ханы кім және оларды қай жерге орналастырды?
3. Тарихи дөңгелек
ТҰЛҒАЛАР 1 Қазақ хандығын құрған алғашқы хандардың бірі
ТҰЛҒАЛАР 2 Ұлы жүз биі
ТҰЛҒАЛАР 3 1682-1766 ж өмір сүрген шын аты Айтық Жалаңтөс батырдың ұрпағы 7 жарғыны шығаруға өз үлесін қосқан
би?
Түсіндір– 1 Қазақ хандығы қалай құрылды?
Түсіндір – 2 Қасым ханның заңдарын ата?
Түсіндір – 3 Жеті жарғы ?
Қанатты сөз – 1
Атың жақсы болса,ер жігіттің пырағы.
Балаң жақсы болсажан мен тәннің шырағы.
Қанатты сөз – 2
Сен темір де,мен көмір
Еріткелі келгенмін
Екі еліктің баласын,
Теліткелі келгенмін!
Қанатты сөз– 3
Шешендіктен не пайда,
Артыңда сөз қалмаса.
Батырлықтан не пайда,
Халқыңа қайран қылмаса.
Дата,ғасыр,сан – 1
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Есім ханның ел билеген кезеңі
Дата, ғасыр,сан – 2
Қазақ хандығы нешінші ғасырда құрылды?
Дата, ғасыр,сан – 3
Қасым хан кезінде халық саны қаншаға жетті?
4."Алтын қақпа"ойыны
“Ойын кезеңдері”
1 кезең – Ағаш қақпа “Сауал- бізден, жауап- сізден”
2 кезең – Темір қақпа “Сөз ойла, тез ойла”
3кезең – Күміс қақпа “Кестені толтыр”
4 кезең – Алтын қақпа «Тәукехан»
5 кезең – Білім кілті “Блиц - турнир”
Ағаш қақпа сұрақтары
“Сауал бізден –жауап сізден”
1.
1470 жылы Жәнібек қай қалаға шабуыл жасады ?
2.
1470 жылы Керей бастаған қол қайда шабуыл жасады ?
3.
Қасым хан қайтыс болғаннан кейінгі саяси жағдай ?
4.
Хақназар қашан өлтірілді?
5.
Шығай ханның баласы Тәуекел қай жылдары хандық етті?
Темір қақпа « сөз ойла, тез ойла»
«Тарих»
Күміс қақпа “Кестені толтыр”
1538-1580 ж
1511-1518 ж
1582-1598 ж
1580-1582ж
Қасым
+
Есім
Тәуке
Хақназар
+
Шығай
+
Тәуекел
+
Алтын қақпа «Тәукехан» сөзжұмбақ шешу.
Білім кілті “Блиц - турнир”
1. Хақназар хан ел биледі
а)1539-1557 ж
б) 1538-1580 ж
в) 1536-1578 ж
2. 1503,1505,1506 ж қазақ жеріне тонаушылық жорықтар жасаған.
А) Шайбани хан
В) Баба сұлтан
С) Сайд хан
3. Қасым хан қай елдермен сауда-саттық және дипломатиялық байланыс жасады?
А) Ресеймен
С) Батыс Сібір хандығымен
Д) Бәрімен
4. Қазақ хандығының алғашқы ханы?
А) Жәнібек
В) Қасым
С) Керей
5. Қазақ хандығының ұлттық туы тігілген жер.
А) Қарасиыр
В) Батпақ
С) Қозыбасы
6. “Жеті жарғы” кімнің заң жинағы?
А) Шыңғыс ханның заңдары
С)Қасым ханның заңы
Д) Тәуке ханның заңы
Қорытынды Бағалау Үйге тапсырма
*****
ТЕМА УРОКА: ВЕСНА

1598-1628ж

1680-1715ж

+
+

Г. Шымкент. № 52 общеобразовательная средняя школа
Бегеева Углай Абировна – учительница русского языка и литературы
Тема урока: Весна.
Цели урока: 1. Углубление знании учащихся о временах года. Развивать способности анализировать и сравнивать.
Воспитывать любовь к природе.
Оборудование: Учебник «Русский язык» для 3 классы, карточки, слайды.
Ход урока: Организационный момент. Проверка готовности учащихся к уроку.
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-

Опрос домашнего задания.
1. Чтение рассказа о зиме.

-

Основная часть.

1. Вступительное слово учителя.
Ребята, у каждого человека есть своё любимое время года. Например, мне нравится осень! Расскажите, кому какое время
года нравится?
2. Работа со схемой.
Ребята! Назовите времена года! Назовите месяцы. Дайте краткую характеристику каждому времени года и каждому месяцу.
Словарная работа. Дети, сегодня тема нашего урока — новыми
словами и словосочетаниями.
Пришла весна - коктем келдь Тепло
Светит ярко - Бегут ручьи - Тает лёд
Печёт
Течёт
-

-

Чтение стихотворения «Весна».

Работа с иллюстрацией. В центре листа учащиеся записывают
Времена года-Осень, Зима, Лето, Осень, затем прошу ребят
написать в тетрадке к каждому времени года месяцы.
В ходе работы приходим к составлению схемы - кластера.
Вторая стадия технологии критического мышления - «Стадия осмысления содержания.» Она позволяет получить новую
информацию. СТИХОТВОРЕНИЕ «Весна»

•
•
•
•
•
•
•


Если снег по всюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
ив полях звенит ручей,
Если солнце светит ярче,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер-

Значит, к нам пришла весна Здесь применяю такой прием, как чтение стихотворения. Чтение
обогащает словарный запас учащихся, а опора на родной язык помогает ученикам лучше усвоить изучаемый материал.
Провожу словарную работу. Пришла весна-коктем келді!
Тепло- жылы Светит ярко-жаркырап тұр
Бегут ручьи- жылғалар ағып жатыр Тает лед- мұз еріп жатыр
Печет- шыжып тұр Течет - ағады
А работа с иллюстрацией расширяет кругозор знаний и умений учащихся, развивает речь.
МИНИ РАССКАЗ

•

Поразмыслите над рассказом, который я сейчас расскажу. Идет по улице мальчик с рогаткой. Смотрит по сторонам,
нет ли поблизости птички. Вдруг увидел: «На ветке поет птичка. Быстро взял рогатку и выстрелил в него. Птичка упала.
Когда подошел, она была уже мертва.

•

Мальчик ни о чем не сожалел. Он пошел дальше.
Анализируем текст.

•
•
•

1.Скажите ребята, правильно ли поступил мальчик?
2.Почему он так поступил?

3.Понравился ли вам герой рассказа? Почему?
Потом всем классом отгадываем загадки.
ЗАГАДКИ

•
•
•
•
•
•
•

Дует теплый южный ветер,
Солнышко все ярче светит,
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц? Кто узнает?
Яростно река ревет

И разламывается лед.
В домик свой скворец вернулся, А в лесу медведь проснулся. В небе жаворонка трель.
кто же к нам пришел ?!
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Зеленеет даль полей
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчелы первые летят.
Г ром грохочет.
Угадай,
Что за месяц это ?
В конце урока составляем синквейн.
Синквейн - это пятистишие.
Схема составления синквейна выглядит следующим образом:
Синквейн
Весна
Тепло
Светит
солнце
Бегут
ручьи
Прилетают
птицы
ИТОГ
1 .Весна-это..............................................................природы



(выбрать нужное слово из перечисленных и поставить в предложение)
*****
ТАҚЫРЫБЫ: АДАМ АҒЗАСЫ – БІРТҰТАС ҚҰРЫЛЫМ
Шымкент қаласы. №52 жалпы орта мектеп, биология пәні мұғалімі Құраметова Матлюба

Сабақтың тақырыбы: Адам ағзасы – біртұтас құрылым.
Сабақтың мақсаты:Білімділілік : Ұту емес, үйрену, білімді тексеру, тереңдету, шешендік өнерін жетілдіру.
Дамытушылық : СТО – ның өзіндік ережесін сақтай отырып орындауға үйрету.

-

Бірін бірі тыңдай білу,
Тәртіп сақтай білу,
Өз пікірін ашық айту.

Естігенін есте сақтап, қажет кезде пайдалана білу.
Тәрбиелілік : Адам ағзасының біртұтас құрылым екеніне көз жеткізу және оны дәлелдей білуге үйрету.
Сабақтың көрнекілігі: Өздеріне жасаған деңгейлік тапсырмалар,слайд,суреттер, таблицалар, ойынға қажетті материалдар.
Сабақтың әдісі:СТО Сабақтың түрі: Жарыс, ойын.
Сабақтың жоспары:
Қызығушылықты ояту сатысы.
1. «А» «Кеңгіру» ойыны.
2. «Ә» «Мен болсам былай дер едім»
«Мәтінмен танысу» сайысы.
«Ой ашар» (өздері құрастырған ойын).
«Ой толғаныс» - сайысы. «Миға шабуыл» ойыны.
Адамнаң қасиеттерін жіктеу.
Үйге тапсырма.
1 «А» «Жаманнан жақсы туса да,
Жақсыдан жаман туса да,
Тартпай қоймас тегіне»
1 «Ә» Трансфареттік параққа пікір жазу.
Сабақтың барысы: Қызығушылықты ояту сатысы.

«А» «Кеңгіру» ойынын мұғалім жүргізеді. Жақсы сөзге жүрегі жай табатын. Өз ойын дәлелдеп нақты айта алатын
«Егер мен...» деп шәкірттер жауабын ия, жоқ деп берсін.
1 – ші жұмыс:
8 «А»
1. Адам ылғи шөлдеп жүреді, кіші дәреті бұзылады аралас секретция бездеріне жататын ауру сусамыр.
Ия
2. Алғашқы сүт тістер 10 жаста шығады.
Жоқ
3. Органикалық заттар оссейн сүйекке иілгіштік, серпімділік қасиет береді.
Ия
4. Гормондар ағзаны жүйкелік жолмен реттейді.
Ия
5. Жасуша тірі ағзалардың бәрінде кездеседі.
Ия
6. Бүйрек үсті безінің милы қабатынан адреналин гормоны бөлінеді.
Ия
7. Мишық қан айналу жүйесінің қозғалысына жауап береді. Жоқ
8. Қабырға жіліктерге жатады.
Жоқ
9.Табан сүйектеріне: асықты жілік, өкше, толарсақ башпай жатады.
Жоқ
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10. Тромбоциттер 120 күн өмір.

Жоқ

8 «Ә»
1. Жасуша тірі ағзаның негізін түзеді.
Ия
2.Аитропология ғылымы тірі ағзалардың дамуын зерттейді. Жоқ
3. Зәрдің бөлінуін азайтатын окситоцин гормоны.
Ия
4. Алыптың ауруы акромегалия деп аталады.
Ия
5.Неміс дәрігер К.А.Базеуовтың құрметіне аталған ауру бадырақ көз деп аталады.
Ия
6.Адамның миы 12 жасқа дейін дамуы.
Жоқ
7. Иіс сезу мүшесі – тіл.
Жоқ
8.Сколиоз ауруы омыртқа жотасының иілімінің дұрыс қалыптасуынан болады.
9.Ми сауыты үш бөлімнен: маңдай, самай, төбе деп 3 бөлімнен тұрады.
Жоқ
10.Қанның оттегі тасымалдайтын жасушасы эритроцит деп аталады.
Ия
8 «Б»
1. Ағзадағы ең үлкен без бауыр.
Ия
2. Темекі тартқанда қандағы гемоглобиннің бір бөлігі улы оттегі газымен қосылады.
Жоқ
3.Жүйке жасушасы бірнеше ұзын өсіндіден тұрады.
Жоқ
4.Қалқанша маңы безі тироксин гормонын бөледі.
Жоқ 5.Рефлекстік доға 5 бөлімнен тұрады.
Ия
6.Көздің торлы қабықшасы құтыша мен таяқшадан тұрады.
Ия
7.Ортан жілік жалпақ сүйекке жатады.
Жоқ
8.Қанның ұюына лейкоциттер жауап береді
9.Омыртқа 4 иілімді.
10.Сүйек буын арқылы байланысады.

Жоқ
Ия
Ия

8 «В»
1. Иммундық жүйенің шеткі мүшесіне: соқыр ішек, көкбауыр жатады.
Ия
2.Жауырын қысқа сүйектерге жатады.
Жоқ
3.Қан қабылдайтын адам рециписит деп аталады.
Ия
4.Жүрек бірыңғай салалы бұлшықеттен тұрады.
Жоқ 5.Сүйектің сынуының 2 түрі бар.
Ия
6.Айналадағының 50 % - н көз арқылы көреміз.
Жоқ
7.Жыныс безінің өзінің сұйықтығын сыртқа шығаруына байланысты аралас безге жатады.
Жоқ
8.Адам ағзасы – біртұтас құрылым.
Ия
9.Бүйрек үсті безінің қыртысы қабатының бұзылуынан болатын ауру Адисон деп аталады.
Ия
10. Жасушаның құрылысын зерттейтін ғылым цитология деп аталады.
Ия
2 – ші жұмыс:
«Әркім өзін - өзі танып білсе, әлемді тануда оңайырақ болады» деп
Мен болсам былай дер едім! (сұрақ жауап) ойыны топпен жұмыс.
8 «А»
1. Гемофилия ауруы қанның қай жасушасының құрамындағы қай нәруызға байланысты. (тромбоцит, протромбин)
2.Бұлшықет ұлпасы құрылысына қарай қалай жіктеледі.(біріңғай көлденең)
3.Омыртқа қалай жіктеледі. (мойын, арқа бел, сегіз көз )
4. Анализатор ұғымын кім енгізеді. (Павлов)
5.Өсімді жүйке жүйесі қалай жіктеледі. ( симпатикалық парасимпатикалық)
6.Әйелдерге тән жыныс безінің, қай гормоны дауыстық өзгерулер әсер етеді. (экстрогиндер)
7.Терінің, көздік, шаштың түсіне жауап беретін гормон. (миланин)
8.Нәруыз синтезін жүзеге асыратын органойд. (рибосома)
9.Үлкен ми сыңары дамыған, қаны 4 топқа бөлінген жүйелік топ (отряд тармағы адам тектес маймыл)
10. «Қайрымды қала» еңбегінің авторы, Аристотельдің шәкірті (Әбу Насыр Әл – Фараби )
8 «Б»
1. Нобель силығының лауриаты фогацитоз, иммунитет процесін ашқан ғалым. (Мечников)
2. Ұрықтың дамуы кезінде желі болғандықтан адам қай жүйелік топқа жатады. (тип хордалы)
3.Жасушаның тікелей екіге бөлінуін жүзеге асыратын органойд. (жасуша орталығы)
4.Жатыр бұлшық еттерінің, жиырылуына, сүттік, бөлінуіне жауап беретін гормон. (окситоцин)
5.Жұлынның қызметі. (өткізгіштік, рефлекстік)
6.Төс, үзеңгі, балғашық деген сүйектер ағзаның қай жерінде орналасқан. (ортаңғы құлақ)
7.Ағзадағы қысқа сүйектер. (омыртқа, саусақ, башпай)
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Ия

8. «Ымға түсінбеген дымға түсінбейді»-деген мақал қай мүшеміздің жұмысын сипаттайды. (беттің ымдау бұлшық еті)
9.Қан плазмасы қандай заттардан тұрады. (Су, минералды тұз, нәруыз, көмірсу)
10.Дауыстың жуандап, сақал – мұрттың шығуына жауап беретін гормон. (андроген)
8 «Ә»
1. Құрылысы амеба тәрізі қай жасушасы недеп аталады. (лейкоцит)
2. Бұлшықет неге тірек – қимыл жүйесіне жатады. (сүйекпен бұлшықет бірге)
3. Жіліктерге нелер жатады. (іші, қуыс, жілік майы, шеміршегі)
4.Мұрын қуысындағы түтікшелер қандай қызмет атқарады. (шаң тозаңды ұстап қалу)
5.Артқы миға қай ми бөлімі жатады. (мишық)
6. Жасушаның электр станциясы деп аталған органойды. (митохондрия)
7. Табиғаттағы өз қалауынша қажетіне қарай пайдалана алатын, зиян келтірмей өзгерте алатын, жаңа техникалар ойлап
табатын жүйелік топ. (түрі, саналы адам)
8.Мидан тарайтын 12 жұп жүйкенің 7 жұбын сипаттаған ғалым. (Хлавдий Гален)
9. Ағзадағы жалпақ сүйектер. (жауырын, тас)
10. Ұлпа сұйықтығының мөлшері.(14 – 20л)
8 «В»
1. Медицинаны жан – жақты зерттеген біздің жыл санауымызға дейін 460 – 370ж шамасында өмір сүрген ғалым.
(Гиппократ)
2. Сүт бездері дамыған, көкірек пен құрсақ қуысын көкет арқалы бөлінетін, тістері қызметіне қарай жіктелетін жүйелік топ.
(класс,сүтқоректілер)
3. Жасушалық тұқымқуалау қасиетін сақтап келесі ұрпаққа беретін ядроның бойында орналасқан жіп тәрізді түзіліс.
(ДНҚ.хромосомасы)
4. Адамның қимыл қозғалысына жауап беретін ми бөлімі.(мишық)
5. Көздің қосымша мүшелері. (Қас, қабақ, кірпік, жас безі)
6. Саусақ пен башпайды айырмашылығы. (қол, аяқ, сүйек, тері)
7. Қанға қызыл түс беретін, қан жасушасының құрамы неден тұрады. (эритроцит гемоглобин оксигемоглобин Fе)
8. Сипап сезу мүшесі қай мүше, қызметі. (тері)
9. Шешекке қарсы егуді алғаш енгізген дәрәгер. (Э.Дженкер)
10. Бас сүйегі қандай бөлімнен тұрады. (ми сауыты, бет сүйегі)
II. Мәтінді танып біл сатысы:
Бұл кезде әр сыныптыптың оқушылары өздері қарсыластарына дайындаған жұмыстарына I II III деңгей бойынша бір –
біріне таратып жұмыс жүргізу.
III. «Ой ашар» сатысы кезеңінде өздері ұйымдастырған ойындарын бір – біріне беріп шештіреді.
IV. «Ой толғаныс» сатысы.
«Адам ағзасы бір тұтас құрылым» деген тақырыпты қортындылау үшін миға шабуыл ойынын ойнаймыз.
Әр топ адам бойындағы қасиеттерін жылдам жазып шықсын.
Жақсы қасиеттері
Жаман қасиеттері
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
V. Қорытынды:
Бағалау:
«Жаманнан жақсы туса да,
Жақсыдан жаман туса да,
Тартпай қоймас тегіне» деген сөзді біздің қай тақырыбымызға байланысатынына ойланыңдар.
VI. Үйге: Трансфареттік парақтар таратып, пікірін айтуға үйрету.
o
Сабақ не жайында болды?
o
Сабақ барысында не ұнады?
o
Сен қандай өзгеріс жасар едің?
o
Сені ойландыратын өз ағзаңа байланысты қандай сұрақ қойар едің?
*****
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ "АНТОНИМЫ" 5 КЛ
Адильбаева Саида Сафарбаевна
учительница русского языка и литературы
школы- лицея№249 кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
ТЕМА УРОКА: Антонимы Класс:5 ЦЕЛИ УРОКА:
1. Познакомить с понятием «антонимы», научить подбирать антонимы к словам, уметь находить антонимы в тексте,
употреблять их в речи.
2. Развивать умения сравнивать, обобщать, развивать творческую, речевую и мыслительную активность.
3. Воспитывать у учащихся эстетические критерии правильной речи, прийти к выводу о роли слова в нашей жизни, учить
употреблять в речи «добрые» слова.
Тема:

Антонимы
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Цель:

Учащиеся смогут
познакомиться со словами
антонимами, находить их
в текстах, употреблять в
речи, подбирать
противоположные
значения;
Учащиеся познакомились
со словами антонимами,
нашли их в текстах,
употребили в речи,
подобрали
противоположные
значения;
Вопросно-ответный метoд,
беседа, рассказ,
использование ИКТ.
Самостоятельная,коллекти
вная, групповая, парная
Учебное
пособие,смайлики,
маркеры,плакаты,
салфетки, разноцветные
бумаги с заданием,
прищепки, разноцветные
листья, разноцветный
свиток.

Ожидаемые результаты:

Методы обучения:
Формы обучения:
Ресурсы, оборудование

Ход урока:
Этап
І. Оргмомент

ІІ.Опрос пройденного материала

ІІІ.Введение в тему урока

Деятельность учителя
Приветствие
Позитивный настрой к уроку
«Лабада»
Деление на группы «Осенние
листья» (зеленые и желтые)
Стратегия
«Автобусная стоянка»
Однозначные слова
Многозначные слова
Прямое значение слов
Переносное значение слов
Синонимы(правило)
Синонимы (примеры)
а)подготовка к формулированию новой темы
- Ребята, посмотрите на экран, послушайте
стихотворение.
(слайд№ 1)
Добрый- злой,
Трусливый- смелый,
Толстый – тонкий,
Черный – белый,
Вверх – вниз,
Внутри- снаружи,
Над- под,
Жара- стужа,
Чистить – пачкать,
День- ночь,
Все сюда! – Ступайте прочь!
Труд – безделье,
Смех – рыданья...
Здравствуйте... и до свиданья!
-Вам понравилось стихотворение? Чем? (оно веселое,
читается легко)
-Хорошо.Назовите слова-синонимы из стихотворения.
-Почему вы не можете выполнить мое задание? (здесь
их нет)
-Правильно.Как называются эти слова? Мы изучали
такие слова? (нет)
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Деятельность ученика
Танцуют танец,
группируются

Приводят примеры

5мин.

Отвеча
ют на
вопрос
ы

-А чтобы узнать как называются эти слова, давайте
решим кроссворд. (слайд№2)
1.Кто хочет много знать, тому надо мало ... (спать)
2.Как аукнется, так и ... (откликнется)
3.Правда в огне не горит и в воде не ... (тонет)
4.Корень учения горек, да плод его ... (сладок)
5.Один за всех и все за ...(одного)
6.Нет друга- ищи, а нашел - ... (береги)
7.Родная сторона - мать, а чужая-... (мачеха)
8.Худой мир лучше доброй ... (ссоры).

Вспоми
нают
послови
цы

-Прочитайте, какое слово у вас получилось по
вертикали.
о

т

б

с
и

к

л

с

л

е

р

а
о
е

с

с

о

п А
к Н
Т
д О
д Н
г И
М
р Ы

т
е
о
к
о

ь
т
н

с
е

г

о

а

ч

е

я
т

х

а

б)Сообщение темы
-Сформулируйте тему нашего урока. (Антонимы)
-Чтобы изучить эту тему, давайте для начала поставим
перед собой цели. Что мы сегодня будем делать?
-Дадим определение слову «антонимы», будем
находить их в текстах и подбирать противоположные
значения.
-Когда мы изучаем новые слова, на какие вопросы
отвечаем? (Мы отвечаем на вопросы, какие это слова,
похожи они по смыслу или нет?)
-Молодец! ОТветим на первый вопрос: какие это слова?
(разные. Они не похожи друг на друга)
-Хорошо, молодцы! Ответьте на второй вопрос:похожи
они по смыслу или нет? (они не похожи по смыслу)
-Правильно, молодцы!Что обозначает, например,
черный- белый? (это цвета)
-А вот эти слова: жара-стужа? (жара – это когда
тепло,а стужа, когда холодно)
-Молодец! Значит , какие это слова? (они настроены
друг против друга)
-Молодец!Отсюда сформулируем правило.Что такое
антонимы?
(слайд№3)
АНТОНИМЫ- это слова противоположные по
смыслу.

3мин.

Отвеча
ют на
вопрос
ы

1мин

-Слово «антоним»в русском языке обозначает
«против».
в) путешествие в Осенний лес
-Ребята, скажите какое сейчас время года? (осень)
-Назовите признаки осени. (ответы детей)
-А были ли вы в осеннем лесу? (нет)
-Давайте сейчас мы с вами совершим увлекательное
путешествие в осенний лес.Он огромен и прекрасен. В
нем множество деревьев, полян и рощ.Да,ч то я
говорю? Давайте убедимся сами.Готовы?

2мин.

г) просмотр видеоролика «Осенний лес»
-Понравился вам лес?
-Встречались ли в этом видеоролике слова-антонимы?
(ответы детей) Путешествуя по нему, мы будем
выполнять задания Осеннего леса
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Смотря
т
видеоро

5мин.

д) групповая работа
Задание№ 1
-А сейчас, ребята, давайте выполним первое задание
Осеннего леса.Поработаем по тексту. Текст без
названия. Озаглавьте текст и найдите антонимы.
(упр.120, стр.53 на А4)
Взаимопроверка, смайлики
-Молодцы, ребята! Справились с заданием.

лик

Задание №2. Стратегия «Глашатый»
-Осенний лес полон сюрпризов и приятных
неожиданностей. А почему я так говорю? У кого-то из
вас на спинке стула висит маленький свиток с
заданием. Посмотрите.Что же там? Какое следующее
задание приготовил для нас Осенний лес? (загадки)

Находят
в тексте
антони
мы

7мин.

-Для начала сами в группе обсудите это задание,
найдите отгадки и по стратегии «Глашатый» спикер
каждой группы зачитает по очереди соседней группе.
1гр. Я антоним к слову "зной",
Я в реке, в тени густой,
И в бутылках лимонада,
А зовут меня :? (прохлада)

Отгады
вают
загадки

Я антоним к слову "лето",
В шубку снежную одета,
Хоть люблю мороз сама,
Потому что я :? (зима.)
2гр. Я антоним к слову "смех".
Не от радости, утех,
Я бываю поневоле
И от счастья, и от боли,
От обиды, неудач.
Догадались? - Это : (плач).
Я антоним шума, стука.
Без меня вам ночью мука.
И на уроках я нужна,
А называюсь : (тишина).
-Молодцы! Похвалите друг друга, похлопыванием по
плечу.
е) энерджайзер
-Устали? Любите танцевать? Давайте вместе
потанцуем.
ж) парная работа стратегия «Бельевая веревка»
-Наше путешествие продолжается. И мы с вами вышли
на Поляну Творчества.Нам предстоит работать в паре.

2мин.

1пара. Найдите антонимы и подчеркните.
Уголь черный, а мел белый.
Сахар сладкий, а перец горький.
Дом большой , а домик маленький.
Штанга тяжелая, а сумочка легкая.

7мин.

2 пара.Подберите к именам прилагательным антонимы.
Чистая рубашка-.... рубашка.
Новое платье- ..... платье.
Толстый человек - .... человек.
3пара.Найдите в пословицах антонимы и подчеркните
их.
Ученье – свет, неученье – тьма.
Старый друг лучше новых двух.
Сытый голодному не товарищ.
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танцую
т

4пара.Закончите предложения , вставляя вместо
многоточий антонимы к прилагательным.
Куст низкий, а дерево .....
Молоко жидкое, а сметана....
Малина сладкая, а калина ...

работаю
т в паре

5пара.Найдите и подчеркните антонимы.
Азбука – алфавит
Ночь - день
Утро – вечер
Война –мир
Беда – горе
Холод- жара
6пара.Подберите антонимы к словам.
Веселый смех – тупой
Близкий путь – грустный
Горячий суп – далекий
Острый нож – холодный.
7пара.Вставьте нужное по смыслу слово и подчеркните
антонимы.
1.Веревка хороша ... , а речь ... .
2.... слово лечит, а ... калечит.
3.Платье хорошо ... , а друг... .
Слова для справок: доброе, злое; новое, старый;
длинная, короткая.
Взаимооценивание. Смайлики.
ІІІ.Закрепление

-Наше путешествие подходит
к концу. Повторите тему
сегодняшнего урока.Какие
слова называются
антонимами? (ответы уч-ся)
-Закрепим тему небольшим
тестом. Работаем в тетрадях.
(суммативное оценивание).
Внимание на экран.(показ
картин-слайдов: чистый –
грязный, плачет- смеется,
большой – маленький,
грустный- веселый)
Дети самостоятельно
работают.
-Зачем нам нужны антонимы?
Нужны ли они вообще? (да,
нужны. Они делают нашу
речь выразительной,
оживляют речь)
-Что еще вы интересного
узнали на уроке и чем
занимались? (танцевали,
отгадывали загадки,
подбирали антонимы к
картинкам и к пословицам)

ІV.Рефлексия

Записывают антонимы

Делают узоры из
салфеток

-Ребята, перед вами салфетки.
Давайте попращаемся с
Осенним лесом и подарим
ему наши узоры, которых
сейчас мы с вами сделаем из
салфеток.
V.Обратная связь

Раздаю разноцветные
листики на них:
Мое настроение...
С кем я работал (-а) ...
Мне понравилось на уроке...
Моя оценка за урок...

137

Отвечают на вопросы

V.Домашнее задание

Стр.56 упр. 126

Записывают в дневник

VІ.Оценивание

-Вы сегодня были все
активны. Отвечали правильно
на мои вопросы. (Раздаю
смайлики)
-Похвалите себя. Похлопайте
по плечу своего товарища.
Закончим наш урок и сделаем
«Салют!»

Получают смайлики
Выставление оценок в
дневник

Самооценивание урока (используйте это пространство для
того, чтобы записывать свои комментарии по ходу урока.
Что было положительного/ отрицательного?)

Формативное оценивание
Суммативное оценивание
САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: МҰХТАР ӘУЕЗОВ. ӘБІЛМАНСҰР
Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Луговой ауылы,
Т. Рысқұлов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Ержанова Атира Жолдасовна
Пәні:

Әдебиеттік оқу

Сабақ тақырыбы:

Мұхтар Әуезов.
Әбілмансұр

Сілтеме

Білім стандарты, пән
бағдарламасы, әдебиеттік оқу
пәні оқулығы, 2 сынып

Мақсаты:

Оқушыларға Абылай хан
туралы түсінік беру

Міндеттері:

Білімділігі: тақырыптың мәнін
ашу, халықтың өткен өмірімен
және тарихи тұлғалармен
таныстыру.
Дамытушылығы: мәтіннің
идеялық мазмұнын ашып,
салыстыра, байланыстыра
сөйлеу қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелілігі: оқушыларды
адалдыққа, адамгершілікке, ұлы
адамдардың іс-әрекетін
бағалауға, құрметтеуге
тәрбиелеу.
Жаңа білімді меңгерту.

Сабақтың типі:
Сабақтың әдісі:

Сто стратегиялары, топпен
жұмыс, өзіндік сұрақ-жауап

Көрнекілігі:

Интербелсенді тақта, тапсырма
жазылған слайдтар, стикерлер.
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Күтілетін нәтиже

1. Жаңа сабақ материалын
толық меңгереді.
2.Ой қорытып,бір-бірлеріне
сұрақ қоя алады.
3.Жауапкершілікті сезініп,
әдептілікке, құрметтеу
сезімдері қалыптасады.

Негізгі идеялар

Еліміздің іргетасын қалаған
ұлы адамдар туралы мағлұмат
алу.

Тапсырмалар материалдары

Ғаламтор, Power Point,
ресурстар

Сабақ бойынша мұғалім
жазбалары

Уақыты
I-кезең

Мұғалім іс-әрекеті
Ұйымдастыру
Оқушылармен амандасу

5мин
Мұғаліммен және қонақтармен
амандасады.
Сабағымыз сәтті өтсін деп
барлығымыз шаттық шеңберін
құрайық.
Топқа бөліну

Жүректен жүрекке
Ыстық жылы сөздер айту
Суреттер арқылы топқа бөліну.
II-кезең
5 мин
III-кезең
5 мин
IV-кезең
5 мин
V-кезең
10мин
2 мин
VI-кезең
10 мин
VII-кезең
VIII-кезең
1 мин

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: 2-НІ ҚОСУ ЖӘНЕ АЗАЙТУ ТӘСІЛДЕРІ
Хакимова Алия Джумагалиевна,
№1 Майқайың жалпы орта білім беру мектебі
Баянауыл ауданы Павлодар облысы
Математика 1 сынып
Сабақтың тақырыбы: 2-ні қосу және азайту тәсілдері.
Сабақтың мақсаты: Білімділігі: 2-ні қосу және азайту тәсілдерімен таныстыру. Әртүрлі математикалық тапсырмалар
орындау.
Дамытушылығы: оқушылардың есте сақтау, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Математика пәніне деген
қызығушылықтарын арттыру.
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Тәрбиелік: оқушыларды шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа,бір маман иесі болуға,еңбекті құрметтеуге тәрбиелеу. Тез шешім
қабылдауға үйрету.
Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап.
Көрнекілігі: сандар, суреттер, кестелер, карточкалар.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Сабақққа дайындығын тексеру. Қызығушылығын ояту.
Қоңырауда соғылды,
Сабақ та, міне басталды.
Өз орында ма барлығы?
Дәптер, қалам, қарындаш?
Отыр ма дұрыс барлығы?
Зер салып маған қарай ма?
Ынталары ауды ма?
Әркімнің бестік алуға.
ІІ. Жаңа сабақ. Мұғалімнің түсіндірмесі.
Бүгінгі біздің тақырыбымыз 2-ні қосу және азайту тәсілдері.
Мақсатымыз: Сандарға 2-ні қосу және азайту тәсілерін түсіндіру.т.б.
Балалар қандай мамандық түрлерін білесіңдер?
Сен өскесің кім болғын келеді? Неге?
Ендеше, бүгін осы мамандардың сендерге дайындаған тапсырмалары бар. Орындауға дайынсыңдар ма?
ІІІ. Тапсырмалар орындау.
« Почташы» тапсырмасы. Почташы деген кім?. Ендеше хаттарды таратуға көмектесейік. Әр қатар үйінің нөміріне сейкес
сан құрамын қою керек.
Ең алдымен сандар құрамын тауып алайық.
(тақтаға сандар іліп, оқушылар құрамдарын дұрыс тауып, қасына қою.)
Ендеше тағы бір тәсілі бар.Ол былай орындалады. 2-ні қосу және азайту тәсілдерін көрсету, түсіндіру.
«Малшы» тапсырмасы. Малшы деген кім? Малшы еңбегі туралы қысқаша әңгімелеу.
-Төрт түлік мал мен мысалдар келтіру. ( суреттер)
Математикалық жұмбақтар жасыру.
1. Маратта 10 дәптер,
Нешеу екен барлығы?
Бастады бір дәптер.
5.Мысықтың 5 баласы
Тағыда біреуін,
Не берсең, соны жейді екен
Берді ол Қанатқа.
Жаласа қаймақ 1-еуі
Қаншасы ал сонда,
Табыңдар сонда қанша екен
Қалады Маратта?
Барлығы мысық баласы?
2 Оң қолымда 3 алма,
6. Дүкеннен кеп дәптер алдым,
Сол қолымда 2 алма.
Оның және тысын алдым.
Бәрін қоссам егерде
Екі сызғыш, бір қарындаш,
Болады екен қанша алма?
Ермексаз тағы алдым.
3.Омартада үш қонжық,
Есептеші сонда бәрі,
Ойнауға кірісті тығылмақ.
Қанша болды қолда бары?
Жасырынса бірі бөшкеге,
7.Екі қоян, бір қасқыр,
Тоғайға жүгірді нешеуі?
Екі түлкі, бір аю,
4.Балапандарым- байлығым,
Бір кірпі, бір тышқан,
Бармысыңдар барлығың?
Таба алмасаң бұл күлкі.
Тексерейін, санайын.
Барлығы қанша?
Ұябасар-анасы,
8.Аралық жолда тұр еді,
2-еуін тапты қорадан,
Жүк вагонның екеуі
Арпа іздеген 2-еуін
Тіркелген оған төртеуі
Байқап қалды алыстан.
Дайын болды жүруге
Айтыңдаршы балалар
Қанша болды барлығы?
« Есепші» тапсырмасы. Есепші деген кім? Дәптерге орындау.
1 қатар
2 қатар
3 қатар
4+2=6
5+2=7
6+2=8
9-2=7
8-2=6
7-2=5
3+2=5
7+2=9
8+2=10
6-2=4
5-2=3
10-2=8
« Құрылысшы» тапсырмасы. Құрылысшы деген кім? Дәптерге орындау.Бұл ойында кесінді сызамыз, қосу мен азайту
арқылы келесі кесіндіні табу.
6 см кесінді сыз. Сызған кесіндіден 2 см қысқа кесінді сыз. Неше см сыздың? Қалай таптың? 6-2=4
3 см кесінді сыз. Одан 2 см кесінді ұзын кесінді сыз.Неше см? Қалай таптың?
(Қандай сызық түрлерін білесіңдер?)
ІҮ.Сергіту сәті. Бір, екі, үш. Бойға жинап күш.
Шынығып бір аламыз, Әдемі етіп жазамыз.
«Тігінші» тапсырмасы. Тігінші деген кім? Дәптерге орындау.
Карточкамен жұмыс. Есептер шығару.
1 қатар Есепті шығар. Жасыл түсті 3 лента және 2 қызыл түсті лента бар. Барлығы неше түсті лента бар?
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2 қатар Есепті шығар. Жанат 6 қайшы алды, ал Серік одан 2 қайшы артық алды.Серік неше қайшы алды?
3 қатар Есепті шығар. Оймақ 9 теңге тұрады, ал ине одан 2 теңге арзан. Ине неше теңге тұрады?
-Есепті орындау тәртібі туралы сұрау. Шарты, сұрағы, шешуі, жауабы.
«Шахтер» тапсырмасы. Шахтер деген кім? Тақтада орындау.
Тура теңдік
Тура емес теңдік Тура теңсіздік Тура емес теңсіздік
Әр қатардан шығып жазу.
«Полиция» тапсырмасы. Полиция деген кім? Дәптерге орындау.
Геометриялық фигурамен жұмыс. Қандай фигураларды білесіңдер?
Тіктөртбұрыш пен шаршыны салыстыру.
Әр топқа фигуралар беру. Өлшеу.
«Аспаз» тапсырмасы. Аспазшы деген кім?
Салыстыру.
1 қатар
2қатар
3 қатар
5*2
2*10
7*2
6*8-2
8*7+2
6-2*2
Ү.Қорытындылау. ҮІ.Бағалау. ҮІІ. Үйге тапсырма беру.
*****
СЫНЫПТАН ТЫС ШАРА
Аленова Арайлым Амангелдиевна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің музыка пәнінің мұғалімі
Сыныптан тыс шара
Мақсаты: Дарынды баланы айқындай отыра, оның өнерге деген қызығушылығын ояту.
1 жүргізуші: Армысыздар, ағайын, құрбы - құрдас,
Бармысыздар, ән сүйер әз қауымдас.
Бүгінгі кеш әуенін біз бастайық,
Сайыста көңілменен қол соғайық.
2 жүргізуші: Армысыздар, ұлағатты ұстаздар,
Бармысыздар, жадыраған жас достар.
Бүгінгі «Әнші балапан» ән байқауына қош келдіңіздер.
1 жүргізуші: Осы сайыста 6 - 10 жас аралығында өнерпаздар 2 кезеңде ән орындайды. 1. Мектеп және ұстаз әндері 2.
Патриоттық әндерін орындайды.
Бүгін өнерпаздар мектеп әндерін орындайды. Олай болса әділ қазылармен танысайық.
Оқу әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Дәулетова Жансауле Дәулетқызы
«Бозторғай» обл байқауының лауриаты Кенжеғұл Үмбетқали Қайырғалиұлы
Домбра үйірме жетекшісі Мағзымбетова Гүлсана Қыдырбайқызы.
4.Бейнелеу пәнінің мұғалімі Туралина Жұлдыз Нағметуллақызы.
2 жүргізуші:
Ән де, күй де еріккеннің ермегі емес, адам жанының айнасы, өмір құбылыстарының көрінісі. Өмірдің алды ыстық болса,
арты қайғы – мұң. Әсем әуезді ән - адам өмірінің тамаша бейнесі.
Дауысың қандай сырлы еді,
Табиғатты тыңдатқан.
Көркің қандай нұрлы еді,
Таң шолпанмен астасқан
1 жүргізуші:
Құлақтан кіріп бойды алар,
Жақсы ән мен тәтті күй.
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең менше сүй,
2 жүргізуші:
Жақсы әнші өнеге,
Сегіз қырлы, бір сырлы.
Өнерді үйрен бір - бірлеп,
Әнде шырқап, би билеп.
Халық айтса біледі,
Талаптыға нұр жауар,
Өнерлі өрге жүзер,
Талаптылар құр қалма! - деп, жас әншіміздің өнеріне береміз. Ортамызда 2а сынып оқушысы Рсалиев Жасұланды «
Мектебім » әнімен шақырамыз.
Жасұлан жарайсың, әніңді жақсы орындап шықтың, маған сондай ұнады.
1 жүргізуші:
Алдымызда ұзақ жол,
Ізденуден талмағай.
Қиындыққа мойымай,
Өнер жолын жалғағай - деп, 2ә сынып оқушысы Қызыметова Аңсарды
« Мектебім » әнімен қарсы алыңыздар.
2 жүргізуші:
Уа, халайық, халайық,
Мұнда назар салайық.
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Ата жолын жалғамақ,
Ел дәстүрін сақтамақ
Ел намысын қорғамақ,
Бексұлтан шықсын ортаға,
Бүгін әнші атанбақ – деп ортаға 3 а сынып оқушысы Өтегенов Бексұлтанды « Алғашқы ұстаз » әнімен шақырамыз. Қане,
қошеметтеп қояйық ағайын!
Әдептілікті сақтаймын,
Әнші Бексұлтанды мақтаймын.
Қамқор сыншы болайық,
Деген сөзін жақтаймын.
Бексұлтан, өнерде жолың ақ болсын! Тамаша орындадың.
1 жүргізуші:
Бүгінгі сағынышқа, шаттыққа толы кешімізді одан әрі жалғастыралық.
Сән - салтанат жасайық,
Күй сандықты ашайық.
Бұл мереке, бұл тойға,
Әнмен шашу шашайық - деп, ортаға 3ә сынып оқушысы Ошақпай Әлисұлтанның орындауындағы « Мектебім» әнін қабыл
алыңыздар!
Әлисұлтан, бәрекелді, әніңді жақсы орындадың, маған қатты ұнады.
2 жүргізуші:
Ал оқушы, ұстаздар,
Ортаға назар салыңдар.
Зарина қызымыз келеді,
Бар өнерін төгеді, - деп қошеметпен 4 а сынып оқушысы Ананьева Заринаның орындауындағы «Ана ұстаз» әсем әнін
тамашалайық.
Бойыңда Зарина от бар екенін байқадым,
Жүрегіңде шоқ бар екенін байқадым.
Әрқашанда осы шоқты өшірмей,
Жалындатып шарықтағын әрдайым.
Зарина, әнің тамаша болды.
1 жүргізуші:
Қуанып жасымыз да, кәріміз де,
Саламыз шаттық әнге бәрімізде.
Сұлужан әншілерің ортамызда,
Халқына ән арнайды шапалақта
Ендеше ортамызға «Аяулы әнім мектебім» әнімен 4 ә сынып оқушысы Ізбаева Сұлужанды шақырамыз.
Сұлужан, біз сені өнердің биік шыңдарынан көрейік. Өнердің биік шыңдарынан көрін.
2 жүргізуші: Осымен «Әнші балапан» байқауының 1-кезеңі өз мәресіне жетті.
Күнде жиын бола бермес дәл осындай,
Күн сайын өзгереміз, өркендейміз.
Ұл - қыздың бақыты үшін ғұмыр кешкен,
Алдымызда отырған әділқазы қонаққа сөз береміз. Сын - шын, бағалау әділетті болсын!
Жеңіске жеткен жеңімпаздарды жеңістерімен құттықтаймыз!
Ортаға барлық өнерпаздарды шақырамыз. Хор «Әнші балапан» Бірге: Көріскенше күн жақсы.
*****
«ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2 И 3 » 2 КЛАСС
Мендигалиева Арайлым Амангельдиевна
учитель начальных классов. СШ №19 г. Актобе
Цели: -закрепить таблицу умножения на 2 и 3
-совершенствовать умение решать задачи и примеры
-формировать навыки самоконтроля и самооценки
-развивать память, мышление, внимание.
-продолжить развивать навыки устного счета
-воспитывать интерес к предмету, познанию окружающего мира
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Вводная беседа:
- Мы пришли сюда … учиться
- не лениться, а … трудиться
- Слушаем … внимательно
- работаем … старательно.
Мы проведём наш урок под девизом:
Хочу! Знаю! Могу!
(учащиеся читают хором девиз)
4. Математический диктант, индивидуальная работа.
- Уменьши 100 на 20
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- Увеличь 18 на 7
- Уменьшаемое 77, вычитаемое 3. Чему равна разность?
- Прибавь к 9 девять
- На сколько 45 больше 8
- 1-е слагаемое 15, 2-е слагаемое 6. Чему равна сумма?
- Чему равна сумма 13 и 14
- Отними от 11 пять
3. Индивидуальная работа. (1 ученик у доски)
34+20*20+34
56+4*60-1
32+10*33+10
4. Чистописание: - Сколько лет внучке, если дедушке 60 лет, а внучка на 49лет моложе? (11лет)
(Учитель объясняет и показывает, как правильно писать число 11 Дети записывают.)
- Что вы можете сказать об этом числе? (Число двузначное, записано цифрами 1 , нечетное,т.д.)
5.Объяснение нового материала. - Кто попробует объяснить, что обозначает запись 3*3 (надо 3 сложить 3 раза, или по 3
взять 3 раза, т. е. 3+3+3=9, а можно к предыдущему результату прибавить 3) А как ещё можно?
Попробуйте решить следующее выражение. А кто мне поможет в этом?
Работаем «цепочкой»
4*2=8
5*2=10
и т. д.
Удобно ли так считать?
Итак, давайте вернёмся к нашему числовому ряду. Что объединяет эти числа? Есть ли связь между этими числами.
- Сейчас мы эти знания будем использовать в самостоятельной работе.
Нет.
Это натуральные числа, результаты таблицы умножения на 2.
6. Осознание и осмысливание учебного материала.
Самостоятельная работа. Знакомство с правилом.
4. Закрепление Составьте все возможные примеры на умножение, используя следующие числа 12,15,3,4,5.
3*4=12
4*3=12
3*5=15
5*3=15
- Какое свойство умножения вы использовали?
- Какое арифметическое действие обладает похожим свойством? (правило читаю сама)
а) - Перед вами три ряда чисел. Какой из них является отрезком натурального ряда чисел? Докажите.
2345…
123
1378
(Второй ряд, числа начинаются с 1, числа идут по порядку, завершаются числом 3. )
- Назовите натуральный ряд.
(Первый ряд чисел. Его можно продолжить.)
б) - Угадайте, кто еще живет у бабушки с дедушкой?
(Проверка таблицы умножения. Учитель предлагает ребятам решить примеры на карточках, обратная сторона в
совокупности дает картинку «Котика».)
в) - Какая фигура может быть лишней и почему?
- Спасибо ребята! Помогли нашему герою!
5. Решение уравнений: (Учитель показывает на записанные на доске уравнения)
Х + 9 = 48 Х – 15 = 30
- Уравненья! (Отвечают дети)
- Давайте запишем их и решим.
- Что такое уравнение? (Равенство, в котором есть неизвестное число)
- Как называется неизвестное число в первом уравнении? (Слагаемое)
- Как его найти? (Из суммы вычесть известное слагаемое)
- Во втором уравнении? (Уменьшаемое)
- Как его найти? (К разности прибавить вычитаемое)
6. Решение задачи.
«Волк собрал грибы. Из них белых грибов 8, мухоморов в 3 раза больше, чем белых, а лисичек на 10 меньше, чем мухоморов.
Сколько съедобных грибов собрал волк?»
- Какие из грибов являются съедобными?
- А какие грибы Волк собрал зря? (Мухоморы)
- Верно. А вот для некоторых животных мухомор является очень полезным грибом. Поэтому нельзя его срывать без
надобности.
7. Физкультминутка.
- Раз, два, три.
Сколько сделали наклонов?
(Наклоняются вперед, назад)
- Раз, два, три.
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Сколько встретились зверьков?
(Наклоны головой два раза)
Сколько сделали прыжков?
(Прыгают)
- Раз, два.
8. Логическое задание.
- Расположите выражения в порядке возрастания.
16)
4х2
17)
6х2
18)
5х2
19)
7х2
- Что вы заметили?
(Каждый последующий множитель увеличивается на 1, а произведение на 2)
9. Решение примеров.
Выполни задание:
Лиса учила своих малышей
Ловить под кустами веселых мышей.
Мыши услышали злую лису
И спрятались все под елью в лесу.
Мышек же было всего только 5.
У каждой мамаши по 9 мышат.
Так сколько скажите мышей и мышат
Тихо под елью тенистой сидят? (45)
- А вот и эти елочки.
- Поставить недостающее число. (Число 18)
- Запишите все возможные выражения, произведения которых равно 18.
9 х 2 =18
6 х 3= 18
10. Обобщение.
11. Итог урока.
- Ребята, а какие знания помогли сегодня нам, что мы сегодня повторяли?
(Повторяли таблицу умножения, решали уравнения, задачи, считали и сравнивали.)
- Верно. В целом, выполнили различные арифметические действия с числами. И я дарю вам вот такой букет. Он волшебный.
Там спрятано слово, которое помогло нам сегодня дойти до Внучки. Давайте его прочитаем.
Букет составлен из слов:
Тюльпан
Роза
Листочки в виде буквы:
У
Дубки
Получилось слово
ТРУД!
- Давайте вспомним пословицы и поговорки о труде.
(Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Терпение и труд все перетрут.)
*****
ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ»
ДЛЯ 5-6-ЫХ КЛАССОВ С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
Алиева Бекзада Жалгаскызы
учитель русского языка и литературы
Бозойской средней школы Шалкарский район, обл. Актобе
Цель факультативного занятия по русскому языку:
7.
Повысить общую филологическую подготовку школьников.
8.
Углублять и систематизировать или поддержать и углубить интерес к науке о русском языке у тех ребят, которые
обнаружают к этому особую склонность
Пояснительная записка
Русский язык и литература в национальной школе, как и другие предметы гуманитарного цикла, воздействуют на
духовный мир учащихся, обогащает их нравственный, эстетический опыт формирует их читательские интересы, даёт чёткие
критерии выбора и оценки художественных произведений. Перед казахской школой поставлена важнейшая задача –
вооружить учащихся навыками и умениями свободного владения русским языком. Для этого нужно всемерно содействовать
«улучшению условий для изучения наряду с родным языком русского языка».
Курс « Русский язык – язык межнационального языка общения» занимает важное место в решении практических задач,
которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатить речь учащихся, дать начальные
сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее развитие школьников.
Курс « Русский язык – язык межнационального языка общения для учащихся 5-6 классов» ставит следующие цели:
1. привить любовь к великому русскому языку;
2. повысить общую языковую культуру;
3. развить интерес к языку как учебному предмету.
4. формировать познавательный интерес.
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5.
6.
7.

Задачи курса:
расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках;
научить детей самостоятельно работать с книгой и другими пособиями и добиться того, чтобы они полюбили и
язык ,и книгу как источник знания;
8. развить творческие способности учащихся;
9. совершенствовать общее языковое развитие школьников.
Программа предусматривает индивидуальный подход к ученику, который позволяет определить, какие из этих условий
можно использовать в каждом конкретном случае. Необходимо стремиться к тому, чтобы задания (особенно на первом этапе
работы) давались с учётом подготовлённости и общего развития, чтобы сильным не было слишком просто, а слабым
слишком трудно.
Также программа учитывает принцип взаимосвязи уроков русского языка и внеклассных мероприятий. Активность
учащихся во внеклассной работе находится в прямой зависимости от того, интересно или неинтересно школьнику на
занятиях. Обычно интересно бывает на таких занятиях, которые проводятся учителем живо и эмоционально, с
использованием занимательных и игровых моментов. Поэтому программный материал составлен с учётом заданий игровой
и занимательной формы.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу курса.
Должны знать:
1. признаки частей речи ( имени существительного, имени прилагательного, местоимения глагола);
2. типы предложения;
3. главные члены предложения;
4. состав слова.
5. Должны уметь:
6. выразительно читать
7. разбирать члены предложения;
8. работать со словарём;
9. составлять рассказы по картине.
10. работать с книгой.
Программа курса составляет – 1 час в неделю, за год – 34 часа/
Содержание курса
Программа « Русский язык – язык межнационального общения » предусматривает практическое знакомство с
элементами русской орфографии и грамматическими нормами языка. Это имеет большое значение для формирования
подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. Воспитание интереса посредством игр,
завлекательных упражнений должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку,
совершенствовать свою речь.
В программе используются разнообразные виды работ: игровые моменты, пословицы и поговорки, сказки, словари что
способствует его более лёгкому усвоению и запоминанию. Также учащиеся при помощи тренировочных упражнений
раскроют силу образного слова, развивают свою речь при помощи чтения, пересказа, беседы; научатся составлять типовые
предложения , узнают о силе образного слова по произведениям А . Пушкина, И. Крылова.
Научатся выразительному чтению и умению составить небольшие рассказы
Всё это способствуют развитию творческих способностей учащихся, приобщению к научно – исследовательской работе.
Программа факультативного курса для учащихся 5-6-х классов (34ч)
п/н
№
Програмный материал
Дополнительный материал
Кол-во
часов
І. Мир русской речи (вводный устный курс) 9ч
1-2
1-2
Чтение сказок
Русские народные сказки
2
3
3
Моя любимая сказка
Беседа
1
4
4
«Я рисую сказку» работа по картинкам
В мире картинок
1
5
5
Инсценировка русск. нар. сказки «Репа»
Чтение по ролям
1
6
6
Инсценировка русск. нар. сказки «Колобок»
Чтение по ролям
1
7
7
«Отгадай загадку» литературное лото
Чтение отрывков из сказок, уч-ся
1
отгадывают какая это сказка
8
8
Сон как сказка
Дети разказывают свой сон на русском
1
языке
9
9
Сон. И я его рисую
Работа по рисункам
1
ІІ. Типовы предложения и их варианты 4ч.
10
1
Повествовательные предложения
Умение составить предложение
1
Вопросительные предложения
Нахождение в тексте вопросительного
11
2
1
предложения Сказки, стихи
12
3
Восклицательные предложения
1
13
4
Составления рассказа (текста, предложения)
1
ІІІ. Выразительные средства русского языка 5 ч.
Богатство русского языка
Художники слова о величии и красоте
14
1
русского языка об изучении и
1
освоении его богатства
Сила образного слова
По отрывкам из произведении
15
2
1
Пушкина, Крылова
16
3
Лексическое богатство русского языка
Пути обогащения русского словаря
1
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(ссловари)
Русские пословицы и поговорки как выражение
Работа с книгой. Подбор пословиц,
народной мудрости. Их точность и краткость
поговоро по заданной тематике
17-18
4-5
1.Ознакомление
2
2.Нахождение
3.Подбор по тематике
IV. Практические занятия 6 ч.
Репортаж
Развитие речи. Умение правильно
19-20
1-2
2
конструировать предложение
Интервью
Умение составлять вопросы.
1)Объяснить цель интервью
Правильно вести ход беседы
21-22
3-4
2
2) Умение работать
3) Умение беседовать
23-24
5-6
Выпуск стенгазеты
Собственный репортаж, интервью
2
V. Речевая деятельность 5 ч.
Пересказывание текста (с большой или меньшой Ответы по вопросам и
25
1
1
степенью полноты)
самостоятельная постановка вопросов
Составление небольшого связного высказывания С опорой на вопросы учителя
26
2
1
на основе иллюстративно-го материала
Перевод сказки с русского языка на казахский
Обращение к двуязычным словарям
27
3
1
язык
при самостоят
28
4
Описание внешности персонажа
Иллюстрации к народному сказкам
1
Просмотр сказок (диск)
«Снежная королева», «Дюмовочка» и
29
5
1
другие
VI. Выразительное чтение 3 ч.
Правильное интонирование предложения по
Обращение, однородными членами.
30
1
цели высказывания (повест., вопросит.,
Выделение голосом словесного
1
восклиц.)
ударения
31
2
Чтение в лицах
1
Чтение в слух незнакомого текста языковыми
Скорость чтения 60 – 70 слов в минуту
32
3
1
трудностями
VII. Письмо 2 ч.
Письменные ответы на вопросы по
5-7 вопросов
33
1
1
прочитанному тексту по картине
Письмо под диктовку небольших текстов с
34
2
1
последующим анализом
Ожидаемые результаты

Формированияе подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.

Пробуждение у учащихся стремления расширить свои знания по русскому языку,совершенствовать свою речь

Воспитание у школьников этических норм речевого поведения.
Использованная литература
1. Журнал «Русский язык в казахской школе» №11. 89 г.
2. «Русский язык в казахской школе» №4. 98 г.
3. А.А.Введенская, М.Т.Баранов Методические указания к факультативному курсу «Лексика и фразеология русского
языка»
4. «Русский язык и литература в национальной школе» Под редакцией С.С.Шамсутдиновой, В.М.Панькина:
Ленинград «Просвещение» 1983 г.
5. «Развивайте дар слова» Т.А.Ладыженская. Москва «Просвещение» 1990 г.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ГҮЛДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
Садирова Акзат Сейлхановна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
биология пәнінің мұғалімі
Класс: 6, биология Сабақтың тақырыбы: Гүлдің құрылысы
Сабақтың мақсаты: Өсімдіктің генеративті мүшесі – гүл туралы жалпы мағлұмат беру.
Міндеттері:
•
Өсімдіктің көбею мүшесі – гүлдің анатомиясы мен физиологиясы туралы білім беру. гүлдің
•
гүлдің өсімдік көбеюінде алатын маңызын туралы білімдерін дамыту
•
Гүлдің өсімдік тіршілігінде маңызын таныта отырып, аялау, қорғауға тәрбиелеу
Сабақтың типі: Жаңа ұғымды меңгеру
Оқытудың әдісі: Баяндау, сұрақ-жауап,сто технологиясы элементтері, салыстыру,дәлелдеу
Сабақтың құрылысы:
І. Ұйымдастыру -Саламатсыздар ма? -Кім кезекші? –кім жоқ?
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру
1.« Зымыран сұрақтар»
•
Өсімдіктің жер асты мүшесі не?
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•
Тамырдың түктер орналасқан бөлімі қалай аталады?
•
Тамырдың тамыр бөліміне кірмейтін жері қалай аталады?
•
Тамырдың қарқынды өсу мезгілі қай уақыт?
•
Өркен дегеніміз не?
•
Бүршіктің сыртындағы қабыршақтарының түсу мезгілі қай уақыт?
•
Өсімдіктің бүршік, жапырақ,гүл, жеміс бекінетін бөлімі не деп аталады?
•
Сабақтың неше түрі бар?
•
Жапырақтың құрылысы,қызметі
•
Жапырақтың жүйкеленуі дегеніміз не?
2.Өсімдіктің вегетативті мүшелерінің құрылысымен жұмыс (постер арқылы қорғау)
Бүршік,Жапырақ,сабақ,тамыр
ІІ. Актуальдау Сөзжұмбақ Сұрақтар:
•
Ең алғаш өсімдік қабығының жұқа кесіндісінен жасушаны көрген ғалым кім? (Роберт Гук)
•
Өсімдік мүшелері сыртқы орта жағдайлары әсерінен тіршілігін сақтап қалу үшін, түрін өзгертуі не деп аталады?
(Метаморфоз)
•
Атқаратын қызметіне байланысты фотосинтездеуші, қор жинаушы,су жинаушы,ауа жинаушы деп бөлінетін қай
ұлпа? (негізгі ұлпа)
•
Өзіндік құрылысы бар белгілі бір қызмет атқаратын ағзаның бір бөлігі (мүше)
•
Жасушаның көбеюіне қатысатын органоид (ядро)
•
Жасуша шырыны жиналуына байланысты біртіндеп пайда болатын органоид (вакуоль)
•
Өсімдік ұзарып өсуін қамтамасыз ететін бүршік (төбе бүршік)
•
Шырмалғыш,өрмелегіш сабақтарды не деп атайды? (лианалар)
•
Фотосинтез процесінде хлорофилдің рөлін алғаш сипаттаған атақты орыс ғалымы кім? (К.А.Тимирязев)
•
Өсімдіктерде тікелей күн энергиясының қатысуымен жүретін процесс (фотосинтез)
•
Фотосинтез процессі нәтижесінде өсімдік атмосфераға қандай газ бөліп шығарады? (Оттегі)
ІІІ. Жаңа сабақ. Өсімдіктердің генеративті мүшелері. Гүл бөлімдері
Гүл сағағы, гүл табаны, тостағанша, күлте
Гүл сағағы — жапырақ сағағына ұқсаған гүлдің жіңішкерген жері. Гүл сағағы арқылы сабаққа бекінеді.
2. Гүл табаны —— гүлдің барлық бөлімдері бекінетін гүл сағағының жоғарғы жағындағы кеңейген жері.
3. Тостағанша —- көбінесе жасыл түсті, гүлдің сыртында бірікпеген жеке немесе біріккен жапырақшалардан тұрады.
Күлте —— тостағанша жапырақшалардан кейін орналасады. Күлте түбіндегі жіңішкерген жерде тәтт і шірне бөлетін
шірнеліктер орналасады.
Аталықтың құрылысы, қызметі.
Аталық, Аталық тозаңқабы, Аталық жіпшесі
Аталық – гүлдің көбеюге қатысатын бөлімі. Аталық – аталық жіпшесінен және тозаңқаптан тұрады.Аталықтың жіңішкерген
жері – жіпшесі. Тозаңқап бір – бірімен байланысқан екі бөліктен құралған.
Жай гүлсерікте тек тостағанша болып, күлте жапырақшалары болмайды
Қос гүлсерікті гүлде тостағанша да, күлте де болады. Аналық мойны, Аналық аузы, Жатыны
Аналық – гүлдің жеміс түзуге қатысатын негізгі бөлімі гүлдің дәл ортасына орналасады. Аналықтың ұшын- ауыз, ортаңғы
жіңішкерген жерін мойын, түп жағындағы жуандаған жерін жатын дейді.Гүл жазықтығына бірнеше сызық жүргізгенде
теңдей бөлікке бөлінсе – дұрысгүл (алма, итмұрын, мақта және т. б.). Гүл бөлімдеріне бір сызық жүргізуге ғана болса,
бірнеше сызықпен теңдей бөлінбесе – бұрысгүл (соя, үрмебұршақ, сәлбен және т. б.).
Берілген сұрақтар бойынша әр топ постер жасайды, жасаған постерге түсінік береді.
І топ Өсімдіктердің генеративті мүшелері. Гүл бөлімдерінің құрылысы, қызметі.
ІІ топ. 1. Жай гүлсерікті және қос гүлсерікті гүлдер 2. Аталық құрылысы, қызметі.
ІІІ топ 1. Аналықтың құрылысы, қызметі. 2. Дұрысгүл және бұрысгүлдер.
ІV.Бекіту А) Сәйкесін тап.
1. Гүлдің дәл ортасына орналасқан.
Гүлсағақ
2. Тозаң ұясы бар.
Гүлтабан
3. Гүлсерікті құрайды
Тостағанша
4. Шірне бөлетін бөлігі.
жатын
5. Жабысқақ сұйықтық бөледі.
гүлсағақ
6. Ұшы ілмешекке айналған бөлігі.
аналық
7. Екі қабат қабықшасы бар, жасушалар жетіледі. аталық
8. Хош иіс шығаратын бөлігі.
Аналық аузы
9. Мойны бар
Күлте
Ә) Гүл құрылысының бөлімдерін белгілеу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V.Бағалау
Білемін
Үйренгенім
Үйренгім келеді
VІ. Үйге тапсырмасы. §22 оқып, гүл бөліктерін түрлі қағаздан әзірлеп, қатты қағазға жапсырып әкелу.
*****
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THEME: HOLIDAYS
Неталина Эльмира Бакытжановна
учитель английского языкаСШ №19 г. Актобе
Theme: Holidays
Aims: To develop pupils’ pronunciation in English.
To develop pupils logical thinking, memory, attention, to widen pupil’s knowledge about holidays of English speaking countries,
To speak about holidays
To great an interest in studying in English language.
The type of the lesson: competition
Visual aids: Picture, slides, an interactive board, cards
Class is divided into 3 teams
Organization moment
I. Greeting Teacher: -Good afternoon children! I’m very glad to meet you today on our competition lesson.
- How are you for today?

–

Today we shall speak with you about the most famous holidays and customs of English speaking countries. I hope that it
will be interesting for you during our lesson. Good luck!

–
Plan of the extra-curricular work

-

Introduction of teams
Questions-answers
English songs
English Proverbs

Listening
II. Competition
Introduction of teams
Manas: - Good afternoon dear teachers and quests! We are glad to see you!
Ayan: - Welcome to our competition «Holidays»! We ask our juries not to be critical and forgive our pupils’mistakes.
Manas:- Don’t be too strict to us.
The first round of our competition is introduction of teams. Let me invite the teams: 1.«Halloween», 2.«Christmas», 3.«Valentine’s
Day».
P1. - Halloween is a very old tradition. Long ago people thought that on 31 st October spirits of the dead came back. That’s why
now some people dress in costumes as whitches and ghosts. They make Lamps of pumpkins . Halloween is one of the best holidays
for children. Sometimes children go out in groups, knock on neighbours’ doors and say «Trick or treat». They usually get a treat,
some sweets or nuts. People also have Halloween parties where they often play games.
P2.- Christmas Day is celebrated on December 25. The traditional food is turkey, Christmas cake, Christmas pudding made of fruit.
Candles at Christmas - their light helped people to forget the darkness of winter. Christmas Tree is in the living room at Christmas.
A lot of people go to Trafalgar Square to see the Christmas tree. Santa Claus comes down the chimney and leaves presents in long
socks.
P3.- St.Valentine’s day is one of the favourite American Holidays is celebrated on February, 14. This holiday in honour of
St.Valentine’s – a martyr.It is the day of love and friendship. In this lovely day people of all ages exchange of ‘’valentines’. They
send cards, gifts, sweets, flowers to people they love. They do not sign these cards.
Ayan:- Dear juries, your scores to the presentation, please! Thank you!
Manas:- The second round is Questions-answers
Each team will put by 5 questions to each other. The team «Halloween» your questions, please.
«Halloween»:
•
When do British people celebrate Christmas?
•
What is the national symbol of England?
•
What is the capital of the USA?
•
What is the capital of our country?
•
What holiday do you know in Britain?
«Christmas»:
•
What is the capital of England?
•
How many states are there in America?
•
What color is the flag of Kazakhstan?
•
Who is the president of Kazakhstan?
•
Who was the first president of America?
«Valentine’s Day»:
•
Who wrote the Adventure of T. Sawyer?
•
What holiday celebrate people in Britain on December 31?
•
Children in Britain dress in costumes and knock the doors. What holiday is this?
•
What is your favorite holiday?
•
What Holidays are celebrated in many countries in the world?
Ayan:- Many people in Kazakhstan and Britain like a certain day in their life best of all. Now let’s listen to the poem and answer the
question: “What is the most favourite day in our life?”
You have a day to celebrate
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Which comes but once a year
And so today we’d like to say
From all of as to you
Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you (запись на магнитофоне) English songs
Manas: - Now the teams will sing their songs. Please!
«Halloween» - My Bonny
«Christmas» - Jingle Bells
«Valentine’s Day» - She doesn’t love me.
Manas:- The next task is «Proverbs». You should translate proverbs from Russian into English!
Proverbs
Proverbs are written in the cards.
•
A good beginning makes good ending.
•
Better late than never.
•
A friend in need is a friend indeed.

•
•

East or West — home is best.

As the tree, so the fruit.
All's well that ends well.
Listening
Ayan: - The next part of our competition is listening. I shall describe different holidays, you must guess what holiday it is, if you
know, raise your hand.
1) It is a religious holiday when Christians celebrate the birth of Jesus Christ. People go from house to house to sing Christmas
carols.
2) On this day people go to the church. People eat eggs and hot cross buns.
3) It is a funny and scared tradition. Children play tricks and lit bonfires.
4) This American holiday is celebrated on the fourth Thursday in November. It is connected with American history.
5) People buy a tree and decorate it with toys, colored balls and lights. Children wake up early to find stockings full of small presents
from Santa Clause.
RHYTHMIC PAUSE
Ayan:- Now we'll have a short rest. Stand up, please. Let's play our game "Head and shoulders:" (The pupils recite the poem together
and show the parts of the body they name)
"Head and shoulders, knees and toes, knees and toes,
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes,
And eyes, and ears, and mouth, and nose,
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes."
Well done! Please, sit down!
Conclusion
Manas: -Dear juries, put your marks to the costumes and newspapers too!
It’s time to say results.
Teacher: - Our lesson is over. We've made so much today and as a conclusion of our lesson I wish you be always happy! Study
foreign languages, not only English, and know traditions of foreign people, because of its very interesting!
Let's say "Good-bye" to our guests.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: САН ЕСІМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ (ҚАЙТАЛАУ САБАҒЫ)
Нугиманова Акблек Сейлхановна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
•

5-класс. Сабақтың тақырыбы: Сан есім және оның түрлері (қайталау сабағы)
Сабақтың мақсаты: 1. Сан есімнен өткенді қайталай отырып, алған білімдерін пысықтау. Қазақ халқының салт-дәстүрі,
мақал-мәтел,жұмбақ арқылы оқушылардың алған білімін байқау, сөз қорын молайту, ақыл-ойын дамыту, ұлтжандылыққа
тәрбиелеу.
2.Топпен жұмыс істеу,оқушыларды өз бетімен ойлануға, ізденуге,халықтық педагогиканы қолдана отырып,
шығармашылық қабілетін дамытуға бағыт-бағдар беру,сан есімдерді мемлекеттік тілде сауатты жазуға үйрету.
3.Оқушыларды өзара сыйластыққа үйрету,ынтымақтастыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі: қайталау арқылы білімді бекіту. Сабақтың түрі: топтық ізденіс сабағы.
Оқытудың әдісі:Сұрақ-жауап,топтық жарыс,Пәнаралық байланыс:әдебиет, тарих, ән, шешендік сөздер т.б.
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру.Сәлемдесу.Бүгінгі сабақтың мақсатын хабарлау,оқушыларды топқа бөлу.
ІІ.Қызығушылығын ояту.
Сұрақ-жауап
1.Сөз таптарын тіл білімінің қай саласы зерттейді?
2.Сөз таптары өзара нешеге бөлінеді?
ІІІ.Топтастыру стратегиясы бойыншасоз таптарын жаздырту.
Сөз таптары
Бүгінгі сабағымыз- сан есімнен өткенді қайталау сабағы, әдеттегіден тыс сабақ, топпен жұмыс, жарыс түрінде, әдебиетпен,
тарихпен, халықтық педагогикамен тығыз байланысты өтеді.
І. Үш қатарды 3 топқа бөліп, әр топқа ат беру.
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Кіші жүз- тапқырлар. Орта жүз-білгіштер. Ұлы жүз-алғырлар.
Әділқазылар алқасын сайлаймыз. Үш жүзден 3 би сайланады: Әйтеке би, Қазбек би,
Төле би. ІІ. Бүгінгі сабағымызда халқымыз ертеден қолданып келе жатқан қасиетті, киелі сандарға байланысты не білеміз?
Халық педагогикасында қасиетті сандарға қандай сандар жатады, қандай ұғымдарды білесіңдер?-деп бастап кетеміз.
3,4,5,7.9,10,40,100 т.б.
Ақылсыз адым баспайсың,
Ақылға сай талабың болмаса.
Жалғыз ақылмен алысқа аспайсың,
Жақсы сөз –жарым ырыс,
Малсыз тірлік жоқ ,
Жақсы кәсіп- анық ырыс,
Білімсіз бірлік жоқ,
Білімің болмаса
Ендеше, «Шешен сөзі – дананың көзі,» -деп, 3 топпен жарысты бастаймыз.
Жеті атасын білмегенді жетесіз,- дейді,
Жеті руды білмегенді, жер көріп, ел танымаған ессіз,- дейді,
Жеті жарғыны білмегенді жөнсіз,- дейді.
Жеті құбыланы білмегенді көкірек –көзсіз,-дейді,
Жеті жақсыны білмегенді жаман,-дейді,
Жеті жаманды білмегенді надан ,-дейді.
Жеті жетімді білмегенді арзан дейді,
Жеті жетіні білгенді адам,дейді.
ІІІ. Үш топқа қасиетті сандарға байланысты тапсырмалар береміз. «Бәйге» жарысы.
13.
Топқа- 7 саны ; 2- топқа -5 саны; 3 – топқа – 3 саны.
Жеті қазына
Жеті күн
Жеті ғашық
Сұлу әйел
Дүйсенбі
«Ләйлі-Мәжнүн», «Фархат-Шырын,
Жүйрік ат
Сейсенбі
«Сейфүл-Мәлік», «Жүсіп-Зылиқа»,
Құмай тазы
Сәрсенбі
«Қорлы- Ғайын» т.б.
Берен мылтық
Бейсенбі
Ер жігіт
Жұма
Қыран бүркіт
Сенбі
Жексенбі
•
Қане кім жеті жетімді, жеті жарғыны айтып береді?
•
Жеті атасын кім біледі?
•
Бөлтірік шешеннің 7 санына байланысты айтқан шешендік сөзін кім біледі?
1 оқушы
Жеті атаңды біл,
Жеті руды біл.
Жеті жарғыны біл
Жеті құбыланы біл.
Жеті жақсыны біл.
Жеті жаманды біл.
Жеті жетімді біл.
•
Тағы кімнің қосары бар?
•
Оқушы
Бөлтірік шешен мен Сыпатай арасынан қыл өтпейтін тату дос болады.Бір күні сөз үстінде Сыпатай Бөлтірікке «Жеті жетім»
бар дейді соны айтып берші,- дейді.Сонда Бөлтірік:
•
Аспаннан жауын жаумаса, жер жетім,
•
Басшысы болмаса ел жетім.
•
Елінен айрылған ер жетім,
•
Аққу-қазсыз көл жетім
•
Тыңдалмаған сөз жетім,
•
Киюсіз қалған тон жетім,
•
Замандассыз қалған шал жетім,-дейді.
Жеті жұт, жеті жақсы т.б туралып айту.
ІY. Ал , келесі топ «бес» санына байланысты не тапты екен?
«Ер қаруы- бес қару» деген: шоқпар, садақ, найза, қылыш, айбалта.
5)
Ұлы ақын Абайдың қай өлеңінде «бес» саныны байланысты айтылған өлең жолдарын кім айтады?
«Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым.Бес дұшпанға: еріншек, бекер мал шашпақ, өсек,
өтірік, мақтаншақ.
Осылай 5 санына байланысты да кете береді.
Үшінші топтың тапсырмалары дәл осындай етіп тапқан.
«Үш» санына байланысты ұғымдар: Үш жұрт Өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты
Үш тәтті Жан тәтті, мал тәтті, нан тәтті.
Үш арсыз Ұйқы, күлкі, тамақ
Үш жүз Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз.
Үш би Әйтеке би, Қазбек би, Төле би.
Y. Келесі, қоржыннан карточка алу, 3 топқа 3 түрлі тапсырма берілген.
7)
«Біздің мектеп»
2. «Біздің класс»
3.»Біздің жанұя»
150

деген тақырыптарға шағын әңгіме жазу, оқыту.
Келесі тапсырма:
1.Сан есімі бар мақал-мәтелдерді айтып жарысу, әр топқа 5 мақалдан.
2. «Жалғасын тап» тап ойыны.
Жүз сомың болғанша...
Білекті бірді жығады...
Алтау ала болса...
Төртеу түгел болса...
Ер бір рет өледі...
Жүзден жүйрік...
YІ.«Кім көп жұмбақ біледі?» деген жарыс . 3 топ сан есімдері бар жұмбақ айтып жарысады.
Екеуі қарауыл қарап тұр,
Біреуі қамыр илеп жатыр.
(түйе)
Алты қырлы, алтын сырлы.
(қарандаш)
Төрт аяғы бар, сегіз тұяғы бар.
(ешкі)
Алты аяқты, сегіз таяқты. Қызметі қызулы, қысқартады ұзынды.
(темір ара)
Үйреткен ілімді, қырық екі білімді.
(алфавит)
-Сан есімдер бар қандай өлең-әндерді білесіңдер?
1 оқушы. «Махамбеттің «Бірінші тілек тілеңіз», Абайдың «Сегіз аяқ» әні.
2 –оқушы. Бір дегенім-білім
Білімсіз жоқ күнің.
Екі дегенім- еңбек,
Еңбек бәрін жеңбек.
YІІ. Келесі: 3 қатарға сан есімі бар бір мақалды ыммен түсіндіру. (пантамимо)
Біреу тойып секіреді. Біреу тоңып секіреді.
Білімді мыңды жығады. Білекті бірді жығады.
Білгені -бір тоғыз, білмегені -тоқсан тоғыз.
YІІІ. Қорытындылау. Үш би кеңесіп, сөзді Төле би алады.Сөйтіп 3 топ жаррысып өздерінің сан есімнен алған білімдерін
тексеріп, тиісті бағаларын алады. Жеңімпаз топқа ту беріледі.
Өмірде түрлі жүйрік бар.
Алуан түрлі билік бар.
Әділ билік бар жерде,
Береке бар, бірлік бар,- қорытты.
Ақ жолынан ұстаған, Айнымаған үш таған.
Төле би мен Қазбек, Әйтеке би үш бабам, қасиетті үш данам
Деп, осы сабаққа қатысып, әділ төрелігін айтқан үш биге шапан жабады.
Осымен сабақты бекітіп, өте жақсы орындаған балаларға алғыс айтып, бағаланды.
*****
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР
Елюбаева Жанаргуль
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
математика пәнінің мұғалімі
Сабақтың тақырыбы
Мақсаты

Оқыту нәтижесі

Түйінді идеясы

Кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығы,
жиелігі
Тақырыпты терең талдау, идеясын жан
–
жақты
айқындау.
Сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін
дамыту, өзіндік пікірлерін ортаға
салуға, талдай білу дағдыларын
қалыптастыру,
өз бетімен ойлау қабілеттерін арттыру,
өз
білімін
тексеріп,
бағалауға
дағдыландыру, өз ойын нақты жеткізе
білуге үйрету.
Тақырыпты терең түсінеді, өз бетімен
ойлау қабілеттерін арттыра отырып, өз
білімдерін
тексере
алады,
сыни
тұрғыдан ойлай алады, АКТ-ні тиімді
қолдана біледі, өз ойларын еркін
жеткізе алады, жас ерекшелігіне сай
білім меңгеру деңгейін танытады.
Дәстүрлі емес оқыту әдісін қолдана
отырып,
оқушылардың
сабаққа
танымдық қызығушылығын арттыру.
Қиындық туғызатын есептерді шешу
жолдарын анықтау. Дарынды және
қабілеті
жоғары
оқушылардың
танымын кеңейтіп жаңа есептер
шығаруға дағдыландыру.
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Әдіс-тәсілдер

Сұрақ - жауап, интерактивті әдіс,
топтық жұмыс, деңгейлік тапсырма,
іскерлік ойын, сыни тұрғыдан ойлау,
танымдық тапсырмаларды орындау.

Уақыты
Ұйымдастыру кезеңі
(2 минут)

Ресурсы
Көңіл -күй ілінетін плакаттар
Әр түрлі түсті суреттер

Қызығушылықты ояту
(3 минут)

Мағынаны
тану
(15 минут)
Интерактивті тақтадағы тапсырмалар
Оқулық

(20 минут)
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Сабақтың мазмұны:
Сабақтың іс-әрекеті
Дифференциация
Оқушыларды топтарға
бөлу, көңіл –күйін
смайликтер арқылы
анықтау және
оқушыларды түгендеу.
Оқушыларды
суреттердің түстері
арқылы топқа бөлу.
Оқушылар өздері
қаншалықты сабаққа
дайындалғаны бойынша
түрлі түсті
стикерлермен
бағалайды.
Сабақ басында
Жаттығуға
барлық
ынтымақтастық
оқушылар
атмосферасын
шақырылады
қалыптастыру үшін
«Есте қалған қызықты
оқиға» психологиялық
жаттығу жүргізіледі.
Топ дөңгеленіп отырып,
қатысушыларға доп
беріледі. Допты бірбіріне кезектесіп беріп,
есте қалған қызықты
оқиғаларды айтады.
Уй тапсырмасын
«Жүрек талмасы»
Жекеленген
әдісімен тексеру және
оқушыларға
көмек
«Ыстық орындық»
көрсетіледі.
арқылы тексеру.
Сабақтың тақырыбы
хабарланады. Мақсаты
оқушылармен
Топтардағы дарынды
құрылады.
оқушылар
ЖИГСО-1 стратегиясы
анықталып,
олар
Мұғалім: Қазір мен
топтағы
басқа
сендерді үй тобына
оқушыларға
көмек
бөлемін. (Оқушыларды
көрсетеді.
отырған орындарына
қарай 1,2,3, – ке бөлу)
Үй тобынан жұмыс
тобына оқушыларды
жіберу Үй тобы және
Жұмыс тобы
2.Мәтін алдын ала
бөліктерге бөлінген.
Жұмыс тобында әр
оқушы өз жұптарымен
өз бөліктерін оқиды.
Одан кейін үй тобына
оралып бір біріне өз
бөліктерін айтып
береді.Бірінші сандағы
оқушы бірінші бөлігін,
екінші сандағы оқушы
екінші бөлігін, үшінші
сандағы оқушы үшінші
бөлігін бір – біріне
айтып береді. Осыдан
кейін барлық үй

мүшелері барлық
тақырыппен өздері
танысып шығады.
Жұптық әңгіме
қолданылады. Әғни
біреуі тыңдайды
екіншісі сөйлейді.
Сіріңкемен жұмыс.
Сергіту сәті.
Әр топқа есептер
беріледі. Бірінші өз
жұптарымен берілген
есептерді шешіп алады,
содан кейін топпен
талқылайды. Ротация
әдісі қолданылады. Әр
топ бірін –бірін
толықтырады.
Математикалық
күнделік қолданылады.
Фишбоун (балық
сүйегі): басы – негізгі
тақырып, жоғарғы
сүйектері – тақырыптың
негізгі ұғымдары,
төменгі сүйектері –
ұғымдарға түсініктеме,
құйрығы – қорытынды,
немесе
сұрақтың жауабы қысқа
ұғымдар арқылы
жазылуы тиісті.
«Шығармашылық
иірімдер» әрбір топ
түсіндірілген жаңа
сабақтан танымдық
тапсырмалардан тірек –
сызбалар дайындап,
талдайды және оны топ
жетекшісі жарнамалап,
оқушылар алдында
қорғайды.

Рефлексия
(5 минут)

Сабақты қорытындылау

Үйге тапсырма беру:

№614,626

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Серикбаева Гулшара Кнашевна
учитель русского языка и литературы
СШ №19 г. Актобе
Тема занятия:
Цель занятия:
а) образовательная:

б ) воспитательная:

Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах
предложения. (на примере романа М.Ауэзова «Путь Абая»)
Дать понятие об однородных членах предложения ,об обобщающих словах при
однородных членах предложения и интегрировать тему с казахской литературой
Научить учащихся различать виды однородных членов предложения, находить в тексте и
выделять знаками препинания.
Учащиеся должны уметь: работать с текстом ,выделять в тексте однородные члены
предложения и обобщающие слова при однородных членах предложения.
Учащиеся должны знать: определение однородных членов предложения и обобщающих
слов при однородных членах предложения..
Привить чувство уважения и интереса к творчеству М.Ауэзова ,к роману «Путь
Абая»,чувство патриотизма ,коллективизма и навыки самовоспитания на примере образа
Абая.

в) развивающая:

Развивать познавательные интересы учащиеся .самостоятельное мышление ,умение
анализировать языковой материал ,обобщать ,делать выводы, навыки саморазвития ,
развитие устной речи, повышение интеллектуального уровня .

Тип урока:

Изучение новой темы
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Метод урока:
Развивающий метод, беседа, наглядно-иллюстративный, словесный.
Межпредметные связи:
Казахская литература,
Материально-техническое оснащение урока:
1.Интерактивная доска
2. Презентация, выполненная в Microsoft Office Power
Point «Однородные члены предложения, знаки
препинания при них Обобщающие слова при однородных
членах предложения». (всего 17 слайдов)
3.Сигнальные карточки: красный цвет – группа готова к
ответу, синий цвет – группа затрудняется
4. Распечатки материалов для самостоятельной работы
учащихся.
5.Хрест. по казах. лит. 10 кл Ж.Жаксылыков
6.Қазақ эдебиеті (хрест)11 сын.Ұ.Әбілдаұлы
7.Учебник «Русский язык»11кл.Л.К.Жаналина
Н.Н.Шманова.(стр.86-88,91-96).
Содержание и ход урока
1.Организация начала урока (1мин):
Слово учителя. Здравствуйте, ребята. Запишите тему и число в тетрадях.
3.Объяснение новой темы (16мин):
Давайте обратим внимание на интерактивную доску и озвучим
Тему нашего урока «Однородные члены предложения .Обобщающие слова при однородных членах предложения(на
примере романа М.Ауэзова «Путь Абая»)». ( показ слайда №1)
Цель занятия :
Дать понятие об однородных членах предложения ,об обобщающих словах при однородных членах предложения и
интегрировать тему с казахской литературой.
Задачи занятия :
а) образовательная:
Научить учащихся различать виды однородных членов предложения, находить в тексте и выделять знаками препинания.
Учащиеся должны уметь: работать с текстом ,выделять в тексте однородные члены предложения и обобщающие слова
при однородных членах предложения.
Учащиеся должны знать: определение однородных членов предложения и обобщающих слов при однородных членах
предложения.
б ) воспитательная: Привить чувство уважения и интереса к творчеству М.Ауэзова ,к роману «Путь Абая», чувство
патриотизма, коллективизма и навыки самовоспитания на примере образа Абая.
в) развивающая: Развивать познавательные интересы учащиеся .самостоятельное мышление ,умение анализировать
языковой материал ,обобщать ,делать выводы, навыки саморазвития , развитие устной речи, повышение
интеллектуального уровня(показ слайда №2)
Запишем определения однородных членов предложения в тетрадях: (показ слайдов №3-18)
Однородные члены предложения отвечают на и тот же вопрос и относятся к одному члену предложения.
Однородные члены
не зависят друг от друга . Они произносятся с интонацией перечисления.
Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения.
В саду росли (что?) астры, георгины, розы.
Лесной ручей (что делает?) звенит, шумит.
В небо поднялись (какие?) желтые, синие и красные шары.
Во время поездки в Москву мы побывали (где?) в музеях и на выставках
Однородные члены предложения относятся к одному и тому же слову, обычно отвечают на один и тот же вопрос,
выполняют одну и ту же роль в предложении. Это значит что они все сказуемые, подлежащие, дополнения, определения,
обстоятельства.
Союза нет: Запятая ставится между однородными членами предложения, не соединёнными посредством союзов,
например: Со всех сторон слышались смех, песни, веселье.
Почетный гость аула, знаменитый певец, последние дни был в разъездах и вернулся только вчера.
… боясь, как бы в отсутствие Кунанбая люди не распустились, жестоко расправлялся за малейшее упущение, избивая…
табунщика, пастуха, подпаска, доильщика. Запятая не ставится перед одиночными союзами: и, да(и), либо, или. Коегде по дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка с мелкими клейкими листьями.
Запятая ставится между парными группами, на которые могут распадаться однородные члены предложения (внутри
таких пар не ставится).
Правило№1 Если обобщающее слово стоит перед перечислением однородных членов , после него ставится двоеточие.
Она очень любила сладости: конфеты, зефир, мармелад.
Правило№2 Если обобщающее слово ставится после перечисления однородных членов , то перед ним ставится
тире. В лесах, на лугах, в полях – всюду стали распускаться первые цветы.
Правило№3 Если в предложениях с обобщающим словом после перечисленных однородных членов предложение не
заканчивается, то перед однородными ставится двоеточие, а после них – тире.
Грибы: подосиновики, маслята,
сыроежки – лежали в корзине.
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4. Закрепление темы (18мин.) .
Формирование и отработка умений и навыков находить однородные члены предложения, определять их
синтаксическую функцию.
1) Ребята, разделимся на делится на 3 подгруппы для того ,чтобы сформировать и отработать умения и навыки, и
закрепить знания по теме.
В начале занятия вы познакомились с творчеством М.Ауэзова и его романом «Путь Абая».
Теперь поработаем с отрывками из романа (на Жайляу стр.432-439). Прочитайте внимательно и найдите в своём абзаце
предложения с однородными членами, запишите их. Определите их синтаксическую функцию.
Прочитайте внимательно и ответьте на вопрос: «Какова же основная мысль данного текста?».
Поясните, какими
членами предложения они являются.
Я объясню это на примере текста №4 В этом отрывке говорится о том ,что Абай высказывает Майбасару то,что он не
должен расправляться и обижать беззащитных людей. Однородными членами предложения являются слова- не смейте, не
троньте .В предложении они являются однородными сказуемыми.
Готовность группы покажите, поднимите сигнальную карточку.
(показ слайдов №19-22)
НА ЖАЙЛЯУ (отрывок из романа «Путь Абая») В сокращении (текст№1)
Белые просторные юрты Большого аула занимают весь правый край широкого луга, в стороне от овечьего загона
с его запахами и шумом. На левом, возле загона, раскинуты одни серые юрты, ветхие, рваные, шатры, темные,
закопченные палатки и маленькие шалаши. Здесь живут соседи-бедняки, обслуживающие огромную семью Кунанбая,
старики чабаны, мальчишки-подпаски, доярки, табунщики, пастухи.
От белых юрт доносится песня. Сильный мужской голос еще с полудня взвился над притихшим аулом в
безоблачное голубое небо и парит там, привлекая к себе слух. И все обитатели жалких юрт и шалашей прислушиваются к
нему - и молодежь, не занятая повседневной работой, и пожилые женщины с веретенами в руках, и дряхлые старухи.
Всем хотелось бы подойти ближе к белым юртам, откуда несется песня, но туда тащится, только одна сгорбленная
старуха с внучкой на спине. Выпрастав из-под головного платка ухо и подняв голову, старается уловить песню, щурясь
слезящимися, запавшими глазами и собирая в улыбке глубокие морщины бесцветного дряхлого лица.
-Э-э, да пошлет тебе бог великое потомство, славный акын, да развеселит он тебя, как ты нас… - бормочет она,
выставляя вперед беззубую челюсть.<…>
НА ЖАЙЛЯУ (отрывок из романа «Путь Абая») В сокращении (текст№2)
Слушая песню или музыку, способную тронуть его душу, Абай всегда начинал грезить. Картины природы, люди, события
проносились перед ним – и он погружался в это море образов. И сейчас песня, исполненная вдохновения, оторвало его от
всего окружающего. Широкоплечий и статный, превратился в его воображении в могучего степного великана. Этот
великан – великан искусства – поднимается на вершину Кокше, самую высокую в родной Сары-Арке, и окидывает
взглядом необъятные просторы, холмистые степи, прохладные берега озер. Он видит жизнь населяющего их народа и
шлет свой призыв туда, где торжествует сильный, где спесиво кичится родовитый, где глухо стонет народ.… И льется из
могучей груди свободная песня, звуча, как боевой клич: «Я иду! Иду с песней! Какое сокровище драгоценнее ее? Она
проникает в тебя до костей, волнует твою кровь – попробуй не откликнутся, попытайся не слушать!»
Слова это или непрерывно сверкающие искры?.. Песня, как вихрь очищает воздух, как светлый поток смывает,
смывает зловоние, и грязь с холмов Сары-Арки… Громадные сосны на высотах Кокше склоняют вершины и безмолвно
слушают ее, тихо покачиваясь плавными размахами – совсем как шелковая кисточка на шапочке Биржана. И сама темная
ночь Сары-арки мягка, как озеро под луной... Не она ли сияет в юрте, наполняя сердца восторженной радостью?..
Шумные одобрения раздались вокруг. Песня оборвалась, но не оборвались грезы Абая. Широко раскрытыми
горящими глазами он молча смотрел в лицо Биржана.
НА ЖАЙЛЯУ (отрывок из романа «Путь Абая») В сокращении (текст№3)
«Молодой келин», «певицей келин», которую хвалили соседки, была Айгерим, а нарядно убранная юрта, где собирались
гости, была ее отау. – Молодой юртой. Свадьба Абая и Айгерим состоялась месяца три назад.
Накинув яркий шелковый платок, Айгерим сидела рядом с Абаем. Сегодня у них были совсем необычные гости.
Среди стройных девушек, молоденьких женщин и щеголей-жигитов было несколько человек, пользовавшихся общим
вниманием: они сидели на почетном месте юрты на разостланных коврах, положив под локти пышные белые пышные
подушки. Эти именитые гостья, прославленные остроумием и талантами сал и серэ, приехали издалека. Но и среди них
был один, на котором, как на самом дорогом госте, сосредоточились все взгляды и все внимание. Это был цветущий,
красивый жигит среднего роста с белым, открытым, точно озаренным сиянием лбом – прославленный Биржан-сал, о
несравненном голосе и прекрасных песнях которого говорили по всей Сары-Арке.
Знаменитый певец, серэ Биржан, редкий и почтенный гость, приехал на земли Тобыкты из далекого Кокшетау.
Он сидел, накинув на плечи легкий чапан из черного бархата, перебирая искусной рукой струны домбры. Звуки его песни
воодушевляли всех: лица слушателей разгорелись, глаза блестели в молчаливом восхищении. Он пел о себе:
Я – Биржан-сал, Кожагула сын,
Не жди от меня, народ мой, зла:
Я, вольный певец, серэ и акын
Ни перед кем не склоню чела…
Эта песня была названа им «Биржан-сал».
НА ЖАЙЛЯУ (отрывок из романа «Путь Абая») В сокращении(текст№4)
Абая это задело еще больше.
-Пользуйтесь тем, что за них никто не вступится, так вот я требую, чтобы вы не подымали камчи над нашим
аулом. Не в первый рая вы избиваете наших людей!
Майбасар пытался возражать, но Абай, не слушая, закончил:
-По-вашему, мы - аул малолетних сирот, а вы - опекун над нами? Отец в отъезде, но мы не дети! Не смейте
больше расправляться ни с пастухами, ни с соседями! Не только бить – угрожать не смейте, а малых ребят и щелчком не
155

троньте! Иначе мы поссоримся с вами. Майеке, крепко поссоримся – уж тогда не обижайтесь…
2) Проверка. Итак, проверяем. слушаем ответы . (Каждая группа определяет основную мысль текста, предложения с
однородными членами, определяет их синтаксическую функцию,выходит один человек из группы и подчеркивает
однородные члены)
3)Следующее задание- работа с текстом ( отрывок из романа,глава Шытырманда )из хрестоматии Қазақ эдебиеті 11
сынып (256-279бет)
Текст на казахском языке.Прочитать и найти предложения с однородными членами.Перевести на русский язык.
Готовность группы покажите, поднимите сигнальную карточку.
(показ слайдов №23-25)
Шытырманда ( отрывок из романа, «Путь Абая») В сокращении (текст№1)
Абай «Қош келдіңіз нағашы» деп қол қусырып, тағызмен қарсы алған. Барлық мол үйлерден мынау он үй өзгеше, оқшау
тұрғанын қонақ атаулы аттынан түспей тұрып, ерте таныған еді. Бұл үйлерге өздері түспей, баска жерлерге орналасқан
қонақтар: «Анау бөлек үйлер кімге арналған? Онда кім қабылдайды екен?» десіп, сұраса бастаған-ды. Сол ретте ол үйлер
Ққнанбай баласы тіккізген, Бөжейдің нағашы жұртына арнап тіктірген үйлер екенін де білісіп ғалған.
Ақсақал нағашыны қасындагы үлкенрек кісілермен іріктеп отырып, Абайлар дәл ортага, ең жасаулы үйге кіргізді. Өзге
топтарын да дамыл көрмей қарсы алып, қатар үйлерге кіргізіп жатқан. Нағашылар бәйгеге қосқалы бір баран, екі қылаң
жүйріктерін әкепті. Құйрық-жалы сүзулі, үстеріне бала мінгізген, үкілі-түмарлы аттар оқшау байланды.
Алыс-жақынан келген калың топтардың бәр-бәрі де әзірше осылай бәйгілерін жұтындырып, көлбек қақтырып, келіп
жатыр.
Алғашқы топ келісімен, өзге қонақтар да іркілген жоқ. Көз байланғанша он үйдің алтауы толып қалды. Әзірге Жетісудың
алыс руының бәрі аталып жатыр.Енді ымырт жабылар кезде, Қазбалаға төгіліп жптқан топтардың киім үлгілерін болжау
қиын. Қай рулар екендері мәлім емес. Тек қана кейбірінің қылан аттысы көп кейбірінің баран аттылары көп үлкен шоғып
боп көрінеді. Сам жаққа қарай бұрылса, күміс ер-тұрман жарқылайды. Өлкедегі қалын нөпірді көргелі, жаңада мінілген
үйрсек аттар кісінейді. Абай үйлеріне түсетін келушілер саябырлап, аз ғана толас болды. «Ендігі кісілер ертең келер»
десіп, Абайлар алдыңғы үйлерге қымыз тарта бастаған. Осы уақытта Ербол Абайға келіп: - Тағы бір қалың топ келді! –
деп, ақырын хабар береді.Бұл жиын Найманның Тобықтыға жақын отыратын руы – Сыбан екен. Арғы шеті – Аягөз,
Қоңыршәулі, Ақшәулі де, бергі жағы осы Шыңғыстың сілемінде болады. Тобықтымен сырмінез.
Бірақ бәсекесі де көп, тайталас ру.
Шытырманда ( отрывок из романа, «Путь Абая») В сокращении (текст№2)
Абай амалсыз көнді.Байдалы – Абайдаң көп сөйлеспеген кісісі. Кешелер ол да Құнанбаймен араз кісінің бірі еді. Енді
соған жібермек. Әуелі Құлыншаққа жіберді. Ол Құнанбайға өкпелі. Сүйіндік болса, ол да бұрыннан ренішті адам. Кеше
түні бойы әңгімеде Абай өз әкесі туралы үлкен кісілердің аузынан ең алғаш сын сөздерін есітті. Ол әңгімелердің ішінде
талай-талай мәндер жатыр.Сүйіндік те Құлыншақтай өкпелі адам. Ал енді міне, тіпті Бөжеймен тізе қосып, әрдайым
жаулықты мықты ұстап жүрген Байдалыға жібермек. Оның Құнанбайға қарсы арыздығы қатты бекіп қалған тоң сияқты
емес пе еді? Көңілі жібіді ме, қабағы жадырады ма? Абай білмейді.
Енді соған бармақ. “Осы қалай” деп, біраз ойлана түсіп, Абай өз әкесінің ішін түсінгендей болды. Тегі әкесі
өзіне жау адамдарға Абайды әдейі жіберетін болар. “Жау бәрін көрсін, түсін танысын. Тани келе, көре келе, әкесіне
достығы күшейсін” деген болуы керек.
Абай осыны ұқты да, қатты толқып, қиналып ойланды. Шытырман. Бір сәтке Абай өзі көлденең қарап,
шытырман ішіне жалғыз, құралсыз, әлсіз күйде еріксіз кіріп бара жаткан өзін көргендей болды.
Өзін өзі ойша екіге боліп, осылайша көзбен көре жүретін әдет Абайда әр кезде болушы еді
Екі күн өткен соң, Құнанбай Абай мен Қарабасты Байдалыға жіберді. Құлыншақ пен Сүйіндіктей емес Байдалы
бұларға жылы шырай бермейді. Сырты үп үлкен ақшыл үйге Абайлар кіре бергенде ақ, байдалының бір нәрсеге, қатты
ашуланып, айғайлап жатқан үні естілді.
Үй іші әбігер екен. Босағада малшы қатын улкен күбіге іркіт пісіп тұр. Бір жағынан кең қазанда құрт қайнап
жатыр екен. Үй іші ыстық. Дәл Абайлар кіре бергенде, Байдалы бір кішкене қара пұшық қызды май құйрықтан
шапалақпен ұрып жіберді.
Шытырманда ( отрывок из романа, «Путь Абая») В сокращении (текст№3)
Табақ тартуға өңшең жорға аттарды сайлапты. Барлық ат күміс ер тоқыммен ерттелген. Күтуші жігіттер бастарына тегіс
жібек орамал байлапты. Ас ошағымен екі арада бұлар қос табақтан алып, қатар ызғытып жөнелгенде, өлке бойы жайнап
кеткендей болады. Нағашыларға арналған күтімнің қапасы жоқ, оқшау сый болды.
Астың күндізгі етін осы үйлер түгел жеп болған кежде, Байсал бір үлкен ақбоз атқа мініп, қасына қырық елудей
топ еріп, қолына үлкен биік ағашқа орнатқан қарақшыны алып, атой беріп шықты. Қонақтар атқа мінсін, әзірленсін деген
белгі. Енді бәйге, күрес, ат үсті сауық басталмақ. Астың қалың думан, қызу ордасы қайнады. Әңгіме, дүкен қарақшы
айналасында болады.
Байсалдың хабарын құлақтана салысымен, барлық жұрт аттарына ұмтылды. Жал-құйрығы сүзілген бәйгелер де
киікше басып, ойқастап шықты. Аз уақытта қалың ел ат үстінде әзір болды.
Жиынның Абай тегіс болжай алмады. Ол атқа мінбеген, мінбекші де емес. Өйткені мұның сыбағасына тиген
қонақтар алыс елдің адамдары болғандықтан, бүгін тарамайды. Ендеше кешкі сыйына тағы әзірленіп тұру керек. Сол
себепті Абай мен Ызғұттылар өз шаруасының қарбаласында. Маңындағы жігіттері де тапжылмай, қастарында қалған.
Абай ешқайсысын босатқан жоқ. Тек жалғыз Ербол ғана көптің қызуына елігіп, қастарында қалған.
-Тым құрыса сендерге хабаршы болайын. Не боп жатқанын айтып келейін,- деп тұра жөнеліп, шапқылап кетеді
де, тез оралып келіп, тың хабарлар айтады. Кешеден бері жиылған жұрттың сан мөлшерін білген кісі жоқ еді. Ербол
«талай мың бар екен» деп келді.
Абайдың қонақтары аттарына мініп, белгі күтіп тұрғанында, Байсал ұран салып, қарақшысын аспандата көтнріп, Тезектің
қарашоқысына қарай шапты. Сонын ар жағы кең жазық. Істің бәрі сонда болмақ.
Қарақшы жөнелісімен, соның бетін бағып тұрған барлық топ-топ аттылар да дүркірей шауып, қаптай жөнелді. Абайлар
енді көрді, көлденең өтіп, селдей ағып жатқан халықтың саны ұшқан теңіз екен. Бұл кезде ас үйлерден Ұлжан Айғыздар
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да шығып, барлық күтуші қызметші атаулының баршасы тамашалап, тарап қалысты.
4)Словарная работа.Запись в тетрадях слов на русском и казахском языках из текста.
5)Выполнение Упр.152 .стр. 89.
Выделите предложения с обобщающими словами при однородных членах.Спишите,вставляя пропущенные буквы
,расставляя знаки препинания . На каждую группу по 2 предложения.
Готовность группы покажите, поднимите сигнальную карточку.
6) Рефлексия(3 -мин)
5)Сделаем вывод: какие члены предложения могут быть однородными? Ответ: однородными членами предложения
могут быть любые члены предложения: подлежащее, сказуемое, дополнения, определения и обстоятельства. В составе
одного предложения может быть несколько рядов однородных членов, знаки препинания в каждом ряду однородных
членов ставятся независимо от других рядов.
Если обобщающее слово стоит перед перечислением однородных членов , после него ставится двоеточие.
Она очень любила сладости: конфеты, зефир, мармелад.
Если обобщающее слово ставится после перечисления однородных членов , то перед ним ставится тире.
В лесах, на лугах, в полях – всюду стали распускаться первые цветы.
Если в предложениях с обобщающим словом после перечисленных однородных членов предложение не заканчивается, то
перед однородными ставится двоеточие, а после них – тире.
Итак, что узнали на уроке нового? Наш урок помог вам получить новые знания? Что вам понравилось? Какие задания
вызвали затруднения? Ответы учащихся.
5. Оценивание (3 мин):
Оценивание.
6. Домашнее задание (3мин.)

Использованная литература:

Преподаватель:

1.Выучить признаки однородных членов, условия постановки знаков
препинания
2. Написать миниатюру на тему «Что мне нравится в Абае». Задание:
используйте в своем сочинении однородные члены предложения .
Хрестоматия по казахской литературе 10 кл.
Учебник «Русский язык» 11кл.Л.К.Жаналина , Н.Н.Шманова
(стр.91-96)
Қазақ эдебиеті (хрестоматия)11 сынып (256-279бет)
Серикбаева Г.К.

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ХV-ХVІІІ Ғ. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ МӘДЕНИ ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫ
Муканова Асел Боранбаевна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
тарих пәнінің мұғалімі
Пәні: Қазақстан тарихы. Класс:7 класс
Сабақтың тақырыбы: ХV-ХVІІІ ғ. Қазақ хандығының мәдени әдет-ғұрыптары.
Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ХV-ХVІІІ ғ. Қазақ халқының мәдени әдет-ғұрыптарымен, олардың ерекшеліктерімен
таныстыру.
Сабақтың міндеттері: Білімділік: ХV-ХVІІІ ғ. Халқымыздың әдет-ғұрыптарымен, рухани және материалдық мұралармен
таныстыру. Әдет-ғұрыптарды сақтау, оны күнделікті өмірмен ұштастыру. Қазақтың ұмыт – болған салт дәстүрімен
таныстырып, оларды оқушылардың бойына сіңіру.
Тәрбиелік: Өз елінің, жерінің, әдет-ғұрыптарын сақтауға, бағалай білуге, өз ұлтының мәдениетін жоғары деңгейде
өркендеуіне үлес қосуға тәрбиелеу. Оқушылардың өз халқына, еліне деген сүйіспеншілігін арттыру. Көркемдікке, сұлулыққа
деген құштарлығын ояту, эстетикалық тәрбие беру.
Дамытушылық: оқушылардың ойлау, сөйлеу, дағдысын дамыту. Өз ойы мәдениетті түрде жеткізуді үйрету. Сұрақ-жауап
әдісі бойынша сабақтың тақырыбына сай білімін толықтыру. Жүйелеп сөйлеуге, өз көзқарастарын ашық та, жүйелі
дәлелдеуге жетелей отырып, оқушылардың шешендік дағдысын қалыптастыру.
Сабақтың типі: ой талқы, топпен жұмыс, өзіндік жұмыс.
Сабақтың түрі: жаңа білімді меңгеру
Оқытудың әдістері: әңгімелеу, сұрақ-жауап, тірек-сызба, ойын әдістері, деңгейлік әдіс.
Пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы, әдебиет, музыка, дене шынықтыру.
Көрнекті құралдары: буклеттер, парақшылар, суреттер, тірек-кестелер, слайд.
Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі: а) оқушыларды сабаққа дайындау. Бұл жерде оқушыларды бүгінгі сабақтың
жоспарымен, оның мақсатымен таныстыру. Сабақтың басталғандығын айтып, үй тапсырмасын сұрауға көшу. Сабақты
бастау үшін оқушыларды топтарға бөлу. Әр топқа ат беру.
1-топ «Өнер» тобы 2- топ «Сәулет».
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру : Үй тапсырмасы бойынша әр топ өз тобын таныстырды.
1. Топ Х-ХІУ ғасырлардағы өнерге тоқталып кетеді. Сол арқылы өздерін таныстырды.
2. Топ Х-ХІУ ғасырлардағы сәулет өнеріне тоқталып кетеді.
Оқушылар алдын-ала дайындалған сұрақтарды сандақтан алып жауап берді.

-

Архитектура деген қандай мағына береді?
Ақыртас ғимаратының екінші атауы.
Діни сәулет өнеріне қандай ескерткіштер жатады?
Қыштан жасалған зат?
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-

Материалдық мәдениет дегеніміз не?
Рухани мәдениетке не жатады?
Қазақстан территориясындағы ортағасырлық қалалар?

Абат-Байтақ мазары туралы не білесіңдер?
«Кім жылдам?» екі топқа кезекпен кезек сұрақ қойылады.

-

«Тарихи Рашиди» шығармасының авторы?
Қазақтарда астрономиялық сағат болған жұлдыз?
Құнды аң терісінен тігілген тон?
Сопылық түркі дәстүрін таратушы?
Ортағасырлық қала неше бөліктен тұрды?

Талгар деген не?
ІІІ. Жаңа білімді игерту.
Қазір біз ХV-ХVІІІ ғасырдағы қазақтың көшпелі мәдениетіне саяхатқа барамыз. Саяхаттың бірнеше аялдамасы бар.

«Сөздер» аялдамасы.
А) Бата.
Бата беру, ақ тілеу – халқымыздың ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі, бұл сөз арқылы адам тағдырына, дүниеге ықпал
еткен ниетпен жамандықтың бетін қайтару мақсатымен туған. Адам өмірі торқалы тойсыз, топырақты өлімсіз болмайды.
Тойда, қонаққа, шілдехана үстінде, дәм сонында бата айтқан.

-

Жасың құтты болсын!
Өмір жасың ұзақ болсын!
Төрт түлік ақты болсын!
Ұлыс береке берсін!
Пәле-жала жерге енсін!
Ә) Мағыналы сөздер.
Cәбилерге өтірік айтпа алдама , қорқытпа . Оларды жаман әдетке үйретпе
Тамақ жеп отырып сөйлеме .
Тамақты өз алдыңнан алып же , кісі алдындағы қол созба
Егін ішінде дәретке отырма.
Сұйық тамақты сораптай іш .
Дастарқан үстінде әдемі отыр , әдепті сөйле
Дініне сеніммен , құрметпен қара
Танитын адамдардың қуаныш ортақтасуды немесе қайғысына көңіл айтуды ұмытпа
Туған жерінде ұмытпа . Ол жерге жиі барып тұр .Бір топырағын үйінде қастерлеп сақта
Абай өлендерін жатта . Абай өлеңі - білім , ғылым ,үлгі , өнерге , тәлім, тәрбие, адамдық кілті
Б) Тыйым сөздер
Ата-ана , ұстазына , жетекшіңе ажырайып қарама , қатты сөйлеме
Құран , намаз оқылып жатқанда сөйлеме ,қозғалма , тұрып кетпе \
Жаназа оқылып жатқан жерден айналып кетпе
Адамды жерлеуге бара жатқандардан озба , жолын кеспе .
Жақсы және жақсылық туралы айтуға әдетпен .
Баланы ойыммен , үлкенді шындықпен жеңесің
2 . «Мейрамды» аялдамасы
А) Діни мейрамдар
Ә) Наурыз мейрамы
Наурыз тойы , көже , наурыз төл , наурыз шешек , наурызша .
Б) Мейрамдарда ойналатын ойындар
3. «Сандар» аялдамасы
Төрт түлік , бес дұшпан , үш арсыз , мүшел жас , жетті ата , төрт ана т.б
4 ) «Салт – дәстүрлер» аялдамасы .
Салт – дәстүрлер – ұлыттың ұлт болып қалыптасуымен бірге туып ,бірге дамып келе жатқан тарихи және көне үрдіс .
Адамның жары дүниеге келген күніне бастап , оның есейіп , қартайып , о дүниеге келгенде де»н өмірі мен іс-әрекеті салт –
дәстүрден өзекті орындалады адамның дүниеге көзқарасын қалыптастыратын тәрбие мектебі
А)Тұрмыс салттар
Ә)Балаға байланысты салттар
Б)Құдалыққа байланысты салттар
5. Әдет – ғұрыптар
ІV. Сабақты бекіту : Қазақ халқының көшпелі өмірімен байланысты әдет-ғұрып , салт – дәстүр жетік меңгеру үшін
«Аптының жеті күні » ойының ойнаймыз . Аптаның 1 – күні «Дүйсенбі – Базарға бару күні»
Бұл күні қай базарға жол тартар екенбіз?! Әуелі соны анықтап алайық
1.Ұлттық ойындар базары
2 Дәстүрлер базары
3Діни – ғұрыптар базары
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4 Күнтізбе
(бұл жерде 10,20,30 ұпайлық сұрақтар жазылып ілінеді)
Аптаның 2-күні «сейсенбі – сандар әлемінде»
Әдет-ғұрыптарда қандай сандар кездеседі ?
Аптаның 3-күні «сәрсенбі –қонаққа бару»
«Елі байдың - ________________»
«Өзге тілдің сұлтаны болғанша –_____________»
«Жақсы сөз ________________»
Аптаның 4-ші күні «Домино ойыны»
Сүтақы - қалыңдықтың анасына берілетін сый
Бесік құда - бала бесікте жатқанда уәделесу
Тұлым қою –кішкентай кезінде баланың шашын өсірмей шекесіне шаш кою
Аманат – бір адамның екінші біреуге берген заттары
Ерулік – үлкендер үйден кеткенде жастардың бас қосып ойын сауық құруы
Аптаның 5-күні «Топтастыру стратегиясы»
Әр сөзге балама сөздер жазылады .
Құда түсу
Бала мерекелері
Діни мерекелер
Сырға салу
Бесік жыры
Құрбан айт
Үкі тағу
Тұсау кесу
Рамазан
Құйрық, бауыр жегізу
Шілдехана тойы
Наурыз мейрамы
Аптаның 6-күні « Сенбі» Қорытындылау , бағалау күні
Бұл күні аптаның да аяқталар , біздің тақырыбымыздың да қорытындыланатын күні. Сондықтан бұл күндер бізге не берді ,
бұл аптада қандай нәтижеге қол жеткіздік , осы пікірлеріңді жинақтай отырып 10 сөйлемнен тұратын графикалық диктант
жазып жіберейік .
Ал енді оқушылар , жалпы бұл апта сендерге не берді , бұл сабақтан қандай ой түйдіңдер ? Осы сұрақтар
Не білемін ?
Не білдім ?
Не білгім келеді ?
Ү Бағалау .
ҮІ Сабақты қорытындылау :
Алдағы күндерде , барлық өмірлеріне сәттілік , мол рухани байлық тілей отырып ХҮІ ғасырда өмір сүрген от тілі орақ
ауызды бабамыз Ақтамбердінің жыр өсиетімен аяқтасақ .
Ақтамберді Сарыұлы
Балаларыма өсиет
Қалмаңыздар келиет ,
Бірлігінен айырылма
Бірлікте бар қасиет ,
Татулық бар береке
Қылмасын жұрт келеке ,
Араз болсаң алты ауыз ,
Еліне кірер әреке!
Міне , құрметті оқушылар ,осы бабалар өсиетін есте сақтап ұлттық қасиеттерімізді әрдайым биік ұсталық.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІ
Рахметова Сауле Жанабиловна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
Қазақ әдебиеті (орыс кластарында)
Сабақтың тақырыбы: Ыбырай Алтынсарин әңгімелері
Сабақтың мақсаты: Ыбырай әңгімелерінің мазмұнымен танысады, тақырыптары мен идеясын ашу.
Міндеті: 1. Мазмұнға байланысты міндет: әңгімелердің мазмұнымен таныса отырып,әңгімелерді тақырыптарына қарай
топтайды, мәтін мазмұнын өмірмен байланыстырады;
2. Сыни ойлауды дамытуға байланысты міндет: оқушылар ой талқысына түсе отырып, өзара пікір алмасады, іс-әрекеттерін
талдайды;
3. Топтық міндет: оқушылар өз ойларын қорғай білуге үйренеді, бір-бірін тыңдайды, толықтыру арқылы мәтін мазмұнының
түсініксіз жерлерін айқындайды.
Сабақтың түрі: жаңа оқу материалдарын оқып-үйрену сабағы
Сабақтың әдісі: «бір айналым сөйлесу», «үш жақты күнделік», бес тармақты жол
«топтастыру», «еркін жазу» стратегиялары.
Сабақтың көрнекілігі: Ыбырай әңгімелерінің тақырыптарына байланысты суреттер жиынтығы, сызба – кесте, презентация
Бағалау: ойды еркін жеткізе айта білу қабілеттерімен бағаланады
Сабақ барысы I Ұйымдастыру
1. Сабаққа психологиялық дайындық.
2. Кезекшімен сөйлесу.
3. Күн ретін сұрап, жазғызу
4. Сабақтың мақсатын айту.
- ХІХ ғасырдың 2-жартысы мен ХХ ғасырдың басында өмір сүрген әдебиет өкілі Ы. Алтынсариннің шығармалары бойынша
алған білімдеріңді сарапқа салып, әңгімелерін талдау жасағанда өз ойларыңды ашық айта біліңдер, қойылған сұрақтарға
толық жауап беріп, сабақта еркін отырыңдар
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I. Қызығушылығын ояту. Оқушыларды III топқа бөлу.
«Ой ашар»: - Өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық?
- Ы. Алтынсарин өлеңдерінен үзінділер жаттау. Ы. Алтынсарин өмірі, ағартушылық қызметі.
- Өздеріңіздің білетіндеріңізді қағаз бетіне түсіре қойыңыздар.
(Оқушылар білетіндерін топтасып жазады, әр топтан бір-екі оқушы қорғайды.
- ІІ. Мағынаны ажырату
Жаңа сөздер:
ӘДЕПТІЛІК-вежливость
ЖЕҢІЛДЕТЕЙІН-облегчу
БЕЙШАРА-несчастный
САБЫР-спокойствие
ИІЛУ-склонятся
ҚИСЫҚ-криво
ТАҚСЫР- господин
БАҒУ-ҚАҒУ, КҮТУ-ухаживать
1) Ы. Алтынсарин – балалар әдебиетінің атасы.
2) – Балалар, бүгін осы алған білімдерімізді толықтыру мақсатында «Ыбырай әңгімелерінің тақырыптарымен, яғни
әңгімелерімен » танысамыз.
Алдымен әңгіме дегеніміз не?
- Әңгіме – адам өмірінің бір сәтін бейнелейтін сюжеті бар шығарма.
Ыбырай Алтынсарин – қазақ балалар әдебиетінің атасы, әңгіме жанрының негізін салушы. Шығармалары қысқа мазмұнға
құрылады. Аз сөзге көп мағына сыйғызу, мақал-мәтел қолдану, әр әңгіменің тәлім-тәрбиелік мәніне ерекше көңіл бөлу –
Ыбырай шығармаларының ерекшелігі деп айтуға болады.
3) - Ыбырай шығармаларының тақырыптарын анықтау үшін қазір сіздерге суреттер, сөздер таратамын. Сол суреттер қандай
тақырыптарға арнап салынған, соны топ болып қорғайсыздар.
(III топқа оқу-білім, өнер, адамгершілік тақырыптарына байланысты 1-топқа- суреттер, 2-топқа- сөздер - Ыбырай
шығармалары неге үйретеді? - сөздер беріледі, оқушылардан сұралады) 3-топқа- Ыбырайдың әңгімелері: “Қыпшақ
Сейітқұл”, “Киіз үй мен ағаш үй”, “Таза бұлақ”, “Бай баласы мен жарлы баласы”, “Атымтай Жомарт”, “Асыл шөп”, аударма
сипатты әңгімелері “Бір уыс мақта”, “Салақтық”, “Бақша ағаштары”, өлеңдері: “Кел,балалар,оқылық!”, “Бұл кім?”,
“Өзен”,”Жаз”, “Балқожа Бидің баласына жазған хаты”, “Өнер-білім бар жұрттар”.
Ыбырай әңгімелерінің тақырыптары:
Еңбекке баулитын шығармалар
Өнер-білімді үлгі етуге арналған шығармалар
Адамгершілікке тәрбиелейтін шығармалар
(кесте арқылы түсіндіріледі)
3)- Балалар, бүгінгі тақырыпты толығырақ түсіну үшін әр топ оқушылары берілген мәтін мазмұндары бойынша кесте
толтырамыз. Алдымен мәтін мазмұнымен танысыңыздар.
1 топ -«Әдептілік »
2 топ --«Асыл шөп »
3 топ --«Бақша ағаштары »
А) Оқиды, аударады, талқылайды.
Ә) Мәтін бойынша 3-4 сұрақ құрастырады.
4) «Үш жақты күнделік» стратегиясы
Мәтіндегі ең маңызды, өзіңізге ұнаған үзінді.
Түйіндеме
Лайықты мақал
(топ оқушылары бірлесе отырып, қорғайды)
Б)«Әлемді шарлау» стратегиясы Оқушылардың ойлары тыңдалады, кесте арқылы толықтырылады. Оқушыларға 12 минут
уақыт беріледі.
В) Етістіктерді тауып, етіс түрлеріне ажырату
5) "Бес тармақты жол" стратегиясы
III. Ой толғаныс
7) - Балалар, сонымен бүгін не үйрендік, не білдік?
- Ыбырай әңгімелері туралы білетіндерімізді бір-бір сөйлеммен қорытындылайықшы.
8) «Бір айналым сөйлесу» стратегиясы
- Ыбырай –балалар әдебиетінің атасы, әңгіме жанрының негізін салушы. (Оқушылар жалғастырады)
IV Оқушылар бағаланады
V. Үйге тапсырма беру:
1. Ыбырай Әдептілік әңгімелерінің мазмұнын білу, тәрбиелік мәніне көңіл бөлу;
2. «Ы. Алтынсарин шығармалары - тәрбие көзі» тақырыбына эссе жазу
*****
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ТАҚЫРЫБЫ: «ҚЫРАН ҚАНАТТЫ ҚАСЫМ АҚЫН»
Дәулетова Жансәуле Дәулетқызы
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
Тақырыбы: «Қыран қанатты Қасым ақын» (Қ.Аманжоловтың шығармашылығына арналған әдеби кеш)
Мақсаты: Қ.Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет беру.
Дамытушылығы: ақын мен поэзияның үндесуіндегі шынайылық, ақын поэзиясындағы өзіндік қолтаңбасын таныту.
Тәрбиелік: адами ізгі қасиеттерді сүюге тәрбиелеу, қиындықты жеңе білуге үйрету.
Кештің барысы:
Жансәуле: Аты шулы шығып тұр
Қасым деген бір ақын!
Киіп-жарып, басып жүр,
Болды-ау мынау қыратын!
Шығып тұр ғой бұл күнде
Қасым деген бір ақын, - десе, бірде:
Арнұр: Қазақтың әні мен өлеңін
Найзадай көтеріп келемін.
Шығыстың аласа аспанын
Түндіктей түріп бір тастадым.
деп ақын өзі жырлап кеткендей, жалпы біз Қасым ақын туралы не білеміз? Біздің білгеніміз мүмкін аз болар, мүмкін
жеткілікті болар, бірақ көп болмасы анық! Ендеше Қасым туралы Мұқағали не деді екен, Гүлзаттың оқуында тыңдап
көрейікші.
Жансәуле: Көрнекті ақындарымыздың бірі Қасым Аманжоловтың үлкен бір қасиеті сол, ылғи жүрегінің қалауымен ғана
жазады. Сондықтан да оның шығармалары отаншыл болды. Шамалап айтқанда, Аманжоловтың әдеби мұрасы көлемі
жағынан 75 баспа табақ. Қасымның аз жылдың ішінде осыншалық мол мұра жасап кеткенін енді ғана біліп отырмыз.
Көзінің тірі кезінде өлең жинақтары сирек шығатын бұл ақын өзін-өзі қайталамаушы еді. Бұл - ақынның өз басына қойған
талабы сондайлық жоғары болғанын да танытса керек. - деп көз көрген қаламгерлер сыр толғайды.
Арнұр: Оның «Балалық шақтан бір елес» деп аталатын ұзақ өлеңін бар болмыс- бітіміңмен егіліп-езілмей, алқымыңа
жұдырықтай тас тұрып қалғандай тығылып, кеудеңе өксік кептелгендей демікпей оқи алмайсың. Ол бұл өлеңінде ағасы
Тайжанның он бір, өзінің алты жасында тұл жетім қалғанын, екеуінің қаншама азапты да мехнатты күндерді бастарынан
кешкендерін шерлене баян етеді. «Қасқырдай үйге түскен аштық жетті. Арадан қарындасты алып кетті. Бездіріп құсты
ұядан, жасты үйінен, елсізде ебелектей тентіретті» дейді ол. Қос жетімнің барар жер, басар тауы қалмайды. Қол ұшын
созып, бауырына басар, пана болар ешкім жоқ:
Жолаушы дұға оқып жаяулайтын,
Қалжырап келе жатқан ұзақ жолдан,
Дозақтай түсі суық бейіттер де
Біздерге әке үйіндей мекен болған.
Бейуақта не бейіттен, не қорғаннан,
Біздерді көрген жандар естен танған
«Ойпыр- ай, Тайжанбысың, сайтанбысың», Деген сөз ел аузында содан қалған.
Қандай қиын, қандай ауыр тағдыр! Басқаша қалай айта аласың?! Әйтпесе, құйтақандай екі баланың түн ішінде тентіреп,
ескі қыстаулар мен бейіттерді пана етіп жүргендерін көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл көрініске енді сіз күні бойы жер
ошақтың жанынан жүргізбейтін «қоқиланған мырзаның» қорлығы мен бастарына «шымшуырмен салып қалатын» қатыгез
әйелдердің зәбірін қосыңыз. Жаның жылап, жүрегің қақ айырылады! Осындай өмір азабын қарғадай кезінен тартып өскен
ақынның балалық шақты аңсауы орынды құбылыс, олай болса, Алиханның оқуында «Балалық шақ» өлеңін тыңдап
көрелік.
Жансәуле: Қайтыс болғаннан кейін жарияланған «Өзім туралы» атты дастанында ақын:
Өкінбен мен де бір күн өлемін деп,
Өкінем ұқсата алмай келемін деп.
Күніне жүз ойланып, мың толағанам,
Өзіңмен бірге өлмесін өлеңім деп,- дейді.
Осынау арман ақын шығармасының басынан аяғына шейін тұтас тартылып жатқан өрнек сияқты. Әрине, әлеуметтік
мәні зор мәселелерді қозғаған өлең ғана ұзақ өмір сүре алатынын Аманжолов жақсы білді.
Сондықтан да ол қоғамдық өмірдегі ұлы оқиғалаларды жан-жақты суреттеп отырды. Көркем әдебиет дегеніміз адам
санасын жүректі тербету арқылы оятатынын терең ұғынған ақын өмір қайшылықтарын оңай шешуге бармады. Ол,
А.М.Горький айтқандай, нағыз «адам жанын зерттеуші» бола білді.
«Өзім туралы». орындайтын Бауыржан Ниязов
Арнұр: Ақынның өлең өңіріне қалам тербеген шығармаларын және өлеңді өнерлеген өнер иелері ақындарға арнау
өлеңдерін тыңдап көрелік: «Ақын» (Маяковский туралы) – Олжас; «Руставели Шотаға» - Динара, «Өлді деуге болар ма»
(Сулейман Стальский қайтыс болғанда) – Тастайбек, «Мұхтар аға» - Арнұр.
Жансәуле: Қасымның «Ақындар бесжылдығы» атты достық әзілі көптеген ақын-жазушыларға арналған ода жанрында терең
қалам тербеген шығармасы болып саналады.
Біреулер кетті кезіп ақша бұлтты,
Біреулер бір-ақ аттып шыңға шықты.
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Біреулер айға барып айғай салып,
Жұлдызбен алтын кірпік сырласыпты.
Аспандап алыс кеткен не бір мықты,
Не қылсын төмен қарап, жерді ұмытты.
Күндердің күнінде бір сонау көктен
Төгер деп жыр нөсерін, мен үмітті.
Жұлдыз, Бауыржан, Динара, Олжас, Ақмарал, Сырым, Гүлзат, Арнұр, Айнұр, Жандарбек, Гүлдана, Ғаламат, Әйгерім,
Бауыржан, Динара, Нұржан.
Арнұр:
«Өлім» деген арсыз сөз,
Қайдан маған болдың кез?
өлім – жауым, өмір – дос,
неге өлейін бостан-бос! Қ.Аманжолов – ақын, аудармашы, композитор. 1911-1955 жылдары өмір сүрген. Алғашқы жыр
жинағы «Өмір сыры» деген атпен 1938 жылы баспадан шықты. Бұдан соң 1948 жылы «Дауыл» , 1949 жылы «Балбөбек»
1950ж. «Нұрлы дүние», 1952 жылы «Таңдамалы шығармалар» атты өлең кітаптары жарық көрген. Кейін 1955-56ж.ж. 3
томдық және 1977-80, 2002 жылдары 4 томдық туындылары жарық көрді. М.Лермонтовтың «Маскарад», А.Пушкиннің
«Полтава», А.Твордовскийдің «Василий Теркин», Низамидің «Ләйлі-Мәжнүн» поэмаларын т.б. қазақ тіліне аударған. Соның
бір дәлелі ретінде қазақшаға аударылған, «Ах, Самара, городок» әнін қазір 5-класс оқушылары Ақерке, Аяжан, Сымбаттың
орындауында қабыл алыңыздар.
Жансәуле: - Ақын біткен көңіл-күй лирикасын айналып өтпеген. Қасым да өлең туралы, өмір туралы өлеңмен сыр шерте
білген. «Ей, Қасым, адасуға хақың бар ма?» - Жандарбек, «Өлең туралы» - Динара, «Домбырамда бір күй бар тартылмаған» Әлия, «Қыз –қызыл гүл бақшадағы» - Әдемі.
Арнұр: «Атамекен» өлеңінде ақын:
Сүйем сені туған ел – атамекен.
Абзал анам сенсің ғой құшағың кең.
Жер мен көктің жаннаты бір өзіңсің,
Сенен артық не табам, қайда кетем, - деп ағынан жарылған екен.
Қасым өмір бойына туған жердің тамаша табиғатын жырлап өтті. Сол табиғаттың
құлпырған құбылыстарын көргенде Қасым еске түспей тұрмайды. Рауандап атқан «таң-жеңгені», «қанаты қанға малынған
ақша бұлтты», кешкі шымқай арайды көргенде Қасым еске түседі. «Алыстағы нажағайдың қара түнгі қанаты»
жарқылдағанда , аспан сатыр-сатұр жарылғанда, дауыл ысқырып соққанда арасында Қасым жүргендей сезіледі. «Сіркіреп
жаңбыр жауғанда ақын жаны ауамызда қалықтап жүзіп жүргендей» болады. «Қарауылға тұрған ай» да, «заңғарда жүзген
жұлдыз» да «Сарыарқа жақтан ескен жібек қанат самал» да Қасымды еске салады. Тауға шығып, жаңарған кең далаға көз
жүгіртсек, қатарымызда Қасым тұрғандай әсер аламыз. Қасымның жыр жолдарын оқып отырып, өз көкейіңдегі аңсарды
табасың. Ендеше ақынның табиғат лирикасына арналған шығармаларымен таныса отырайық. «Туған жер» - Диас,
«Көкшетау» - Жұлдыз, «Хан тәңірі» - Ақерке.
Жансәуле: «Атамекен» әні. Орындайтын 10-кластың «Жігіттер» тобы.
Жансәуле: Соғыс, әрине, өлеңді есік-терезеңді қымтап, жайласып, жайғасып отырып жазатын жер емес. Оның отсыз, оқсыз
жай күннің өзі асығыс–үсігіс, абыр- сабыр. Бірақ жазатын адамға өлең деген де жазылмас дерт қой, жер таңдамайды,
жағдай іздемейді. Жаныңды жегідей жеп, құрттай талап дегбіріңді қашырып бітеді. Ең бір қиын, қысталаң шақта да, тіпті
бірер шумақ болса да өз-өзінен экспромт боп құйылады, фрагмент боп түсе қалады, этюд боп елп еткізеді, эпизод боп
кестесін төгеді... Соның бәрінде ақын мінезі, ақын көзқарасы, ақын психилогиясы көрініс табады. Мейлі, ол өлең көңіл мен
көзді қатар арбайтындай сыланбай-ақ қойсын, жұртты сендірердей шындығы болса, жетіп жатыр. Оның «Әшім» деген
өлеңін оқып көрейікші:
Ойбай, мынау
Малғұн фрау!
Неге маған көз қысад?!
Дейді де Әшім
Сығып жасын
Есіне алып
Өзінің Жәмиласын.
Ракурсы дұрыс қойылмаған фотоаппарат түсірген суретқой бұл. Кедір –бұдыры, олпы –солпы жері бадырайып –ақ көрініп
тұр. Бірақ осы бір сегіз –ақ жолда қаншама гәп бар. Қанды қасап ішінде жүрсе де адалдығы мен ар –ожданына титтей де
қылау түсірмеген Әшімнің аңғал мінезі мен Жәмиласына деген кіршіксіз махаббаты, серттей берік сенімі жатыр. Ақынның
соғыс тақырыбындағы өлеңдері: «Үстімде сұр шинелім» - Әйгерім, «Сен – фашиссің, мен қазақпын» - Аяжан, «Достар,
қайда жүрсіңдер?» - Нұржан, «Біз Отанның солдатымыз» - Ғаламат.
Арнұр: «Абдолла» немесе «Ақын туралы жыр» поэмасынан үзінді.
Жансәуле: Семья- шағын мемлекет.
Мен – президент, сен – премьер.
Арттым саған көп міндет,
Премьер жолдас, бер пример. Тұнып тұрған юмор. Қасым отбасын жоғары бағалаған жан. Бағалап қана қоймай, отбасына
үлкен қамқорлықпен, зор ілтипатпен көңіл бөле білген. «Сақыпжамал» - Бауыржан, «Дариғашым» - Сымбат.
Арнұр: «Ақ сәулем» әні. Орындайтындар 5-класс оқушылары.
Жансәуле: Әдетте,ақын дүниеден озғаннан кейін оның соңында өлмей өлеңдерімен бірге аңыз қалады. Қасым |Аманжолов
туралы айтылатын аңыздар да аз емес.
Соның бірі, жұрттың бәрі бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай қайталап айта беретіні- оның елден ерек шатақ болғаны.
Мінезі сәл нәрсеге шарт кететін шамашыл, шәлкес екен. Шамына, арына тиген адаммен, кім екеніне қарамай, «қап
бәлем,кейін бір оқсатып ретін келтірермін-ау» деместен, дәл сол жерде шат-шәлекейі шығып, ұстаса кететін көрінеді. Тіпті
жығылса да шаптан тіреп жатып алады екен. Ешкімді басынан аттатпаған, ешқандай сөзді басынан асырмаған. Тарс еткізіп
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атқан, қарш еткізіп шапқан. Иілу, бүгілу дегенді мүлде білмеген, шатырлаған найзағай құсап шарт сынған. Өзі де «бұлт
болып арпалысам, жалын шарпып» деген ғой. Мұндай мінезге ие ақынға өмірдің қыспағы да, қысталаңы да көп, кім-кімді
да манекен сияқты қатырып-семдіріп қоятын қатыгез қоғамда өмір сүру қандай қиын болған десеңізші?!
Берсең бер, бермесең қой, баспанаңды,
Сонда да тастамаймын астанамды.
Өлеңнің жылуымен жылытамын,
Өзімді, әйелімді, жас баламды, - бір шенеуніктің кабинетінде айтқан бір ауыз өлеңінің өзі аңызға айналған ақын
ШЫНДЫҚТЫ қолдаған, қорғаған. Олай болса, бүгінгі қонақтарымыздың арасында Қасым туралы естелік атқысы келетін
ұстаздарымыз бар ма екен? Сол кісілерге сөз берелік.
Арнұр: Әдебиетке отызыншы жылдардың орта шенінде келген Қасым Аманжолов бұғанасы бекімей жатып Ұлы Отан
соғысына аттанды. Соғыстан кейінгі өмірінің 3-4 жылында ол төсек тартып жатты. Бұл кезде бұрынғы жинап –тергендерін
бір ізге түсіріп, реттеуден әріге бара алмады. «Арнадым жинағымды бәріңізге» деген жолдың астарында жүрек шошырлық
сыр бар еді. Сонымен, оның білек сыбанып жұмыс істеген мезгілі- он жыл шамасында. Оның ішінде сапалы жазғаны соғыс
жылдары мен соғыстан кейінгі жылдар. Бұған шейінгі шығармаларын «Шимайлаппын көп қағаз» деп сынай қарайды.
«Сен айтсаң мен де айтайын айым-қайымның» деп бастан кешкенін мойындайды. Әдебиетте көштен қалмау бар да, көш
бастау бар. Абай айтқан керуен басына айналу үшін парасатқа тәжірбиенің қосылуы шарт. «Аяғының желі бар, алынбаған
тері бар» деген дәстүрлі сөз ақын –жазушының жас шағына арналады.
Қабырға сөккен қазақтың мұңы тербеткен,
Қара бала едім қараша ауылда ержеткен.
Қаратау жақтың қара талының шыбығын,
Ат қылып мініп түскенмін жолға сен кеткен.
Көсіліп жатқан куә ғой қырат, сай мына,
Қырандар көкке қанатын бірден жайды ма?
Мәңгілік өмір іздедім мен де өзіндей,
Қаршадайымнан айналып Асан қайғыға.
Жырақта қалып жылдарым сауық құратын,
Басында тұрмын, қасында тұрмын, ұлы ақын.
Қасым боп ашқан дүниенің мынау есігін,
Сұрапыл жылдар сырларын бізден сұра, түн.
От-жалын кештің кешпеген мынау еш пенде,
Жабықтың ба екен ескі шинельді шешкенде.
Жұмақ-ау шығар ол жақта сенің мекенің,
Көп көріп едің тозақты ғұмыр кешкенде.
Алқара кектей, дариға-ай, сол бір қайда арман,
Қиялың қалқып аспанда жүзген айды алған.
Сене алмай тұрмын көздерім менің бұлдырап,
Қасым ба мынау ақ топыраққа айналған.
Жансәуле: Маған да бір сәт көз салып өтсін ертеңгі,
Қазақ деп туған қара көз жап-жас Қасымдар.
Ақ толқындардай жағасын жардың ұратын,
Сағыныш дертін біздерден ғана сұра, түн.
Жүз жылдық жүкті арқалап даңқ-дақпыртсыз,
Басында тұрмын, қасында тұрмын, ұлы ақын.
«Қыран қанатты Қасым ақын» атты поэзия кеші осымен аяқталды. Келесі жыр кешінде жолыққанша бас аман, жұрт тыныш
болсын!
*****
ТЕМА: К. ПАУСТОВСКИЙ «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО»
Гатауова Ш.Т. учитель начальных
классов СШ №19 г. Актобе
Тема: К.Паустовский «Стальное колечко».
Урок литературы в 4 «В» классе
Цели: Образовательные: познакомить детей с творчеством К.Паустовского., создать условия для формирования активной
читательской позиции, которая помогает увидеть внутренний мир героя; формировать собственное суждение и
высказывания по теме; раскрыть нравственный смысл произведения; обогащать словарный запас.
Развивающие: создать условия для развития умения самостоятельно работать с книгой, умения слушать, умения
свободно ориентироваться в прочитанном тексте и пользоваться выборочным чтением для подтверждения своих суждений,
развивать устную речь учащихся, образное и логическое мышление, умение анализировать, обобщать, сопоставлять;
способствовать развитию творческих способностей детей.
Воспитательные: воспитывать любовь к Родине, желание и умение совершать добрые поступки; общаться через
работу в паре
Прогнозируемые результаты: заинтересовать учащихся творчеством К.Паустовского; совершенствовать умения работать в
паре и самостоятельно, анализировать произведение, довести до сознания учащихся слова Платона «Стараясь о счастье
других, мы находим собственное счастье»; творчески подойти к выполнению самостоятельного изготовления кольца из
фольги.
Структура и содержание урока.

163

№п
/п
1.

2.

3.

Этапы урока

Содержание урока

Деятельность учителя

Деятельность
ученика

Организацион
ный момент

-Ребята, сегодня у нас
открытый урок.
-Проверьте свою
готовность к уроку, своё
рабочее место.
Прозвенел звонок,
начинаем наш урок
Чтобы многое узнать,
Надо думать, рассуждать
И внимательными быть
И старательными быть.
И тогда уж точно, каждый,
Знания свои покажет.

Приветствует

Проверяют свои
рабочие места,
наличие
учебных
принадлежносте
й к уроку.

Постановка
цели урока

-Ребята, сегодня на уроке
мы познакомимся с
творчеством нового
писателя и его
произведением «Стальное
колечко» (Слайд1)

Ставит учебную задачу.

Воспринимают
информацию.

Принимать и
сохранять
учебную
задачу.

Ознакомление
с новым.
14.
Биография
писателя.

-Может быть кто-то читал
это произведение и знает
автора? (Ответы детей)
Это произведение написал
К.Г.Паустовский (Слайд1)
Детство и юность писателя
не были лёгкими и
радостными. В его жизни
было много потерь: рано
умер отец, на войне
погибли два брата. Много
приходилось ему
трудиться. Но больше всего
его привлекала литература.
И поэтому он навсегда
отдал ей свою жизнь. А
ещё он очень любил свою
Родину и людей. С детства
Костя любил легенды и
сказки, которые слышал от
бабушки и деда. Они
будили в мальчике
фантазию, стремление к
добру и справедливости.
Чего же хотел
К.Г.Паустовский? (Слайд
2).
Он очень хотел, чтобы все
были счастливы. Цель
своего творчества он видел
в том, чтобы сделать людей
лучше, добрее, научить их
любить жизнь, понимать
красоту природы,
искусства.О ком писал
К.Г. Паустовский? (Слайд
3)
В своих произведениях он
рассказывал о людях
мужественных, добрых и
трудолюбивых, любящих
свою Родину и способных
ради неё совершить

Знакомит с биографией
писателя.
Ставит учебную задачу.
Показывает правильность
произношения слов, их
толкование.
Ставит учебную задачу.
Читает текст.

Воспринимают
информацию,
хором читают
текст слайда1.
Отвечают на
вопросы.
Знакомятся с
новыми
словами.
Решают
учебную задачу
через
раздаточный
материал.
Принимают
учебную задачу
Следят по ходу
чтения

Понимать
информацию,
читать вслух и
понимать
прочитанное.
Оформлять
свои мысли в
устной речи с
учётом своих
жизненных
ситуаций.
Понимать
информацию.
Воспринимать
на слух текст в
исполнении
учителя.
учащихся.
Осознанно,
правильно,
выразительно
читать вслух
текст.

2.Предисловие
к тексту.
3. Словарная
работа.
4.
Проблемный
вопрос перед
чтением
текста

учащихся, проверяет
готовность к уроку.
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УУД

героический подвиг.
К.Паустовский написал
очень много произведений,
а многие из них вы можете
найти в одной книге
Мещёрская
сторона»(Слайд 4)
-О чём просит вас автор?
(Паустовский о чтении)
-Как вы думаете, что для
человека важнее всего на
свете?
(Папа, мама, близкие люди,
родной дом, мир и покой в
семье, здоровье наше и
близких людей.)
-Сегодня мы поговорим об
этом. Эпиграфом к нашему
уроку будут слова
древнегреческого
философа Платона (Слайд
5)
«Стараясь о счастье
других, мы находим своё
собственноё счастье»
-Как вы понимаете это
высказывание?
(Ответы детей).
-Откройте учебники на
странице 66. Сегодня мы
прочитаем I часть текста
«Стальное колечко».
Но сначала объясним
значение новых слова (у
учащихся листы с новыми
словами)
_ (Тесовые крыши,
махорка, шинель, сапёр)
остальные слова вы
встретите во второй части
текста, а толкование
узнайте в толковом словаре
Сергея Ивановича Ожегова
-Сейчас начинаем читать 1
часть данного текста , а в
конце урока мы должны
будем ответить на вопрос
-Почему К.Паустовский
назвал своё произведение
«Стальное колечко»?
(На доске)
Чтение текста учителем,
учащимися.
4

Работа с
текстом.
1.Проверка
первичного
восприятия.
1.Ответы на
вопросы
Повторное
восприятие
текста.

-Проверим, кто был
внимательным слушателем.
1.- Где жила Варюша с
дедом?
(в деревушке Моховое)
2.-Как звали деда? (дед
Кузьма)
3.Куда Варюша пошла за
махоркой?
(В село Переборы)
4.-Догадались ли вы какие
события происходили в
стране в это время?

Задаёт вопросу по тексту.
Ставит учебную задачу.
-Рассказывает о кольце.

Отвечают на
вопросы.
Принимают
учебную задачу,
ищут ответы на
вопросы в
тексте.
Дают
характеристику
героини.
Слушают
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Оформлять
свои мысли в
устной речи.
Участвовать в
диалоге,
отстаивать
свою точку
зрения.
Оформлять
свои мысли в
устной речи,
самостоятельн

2.Анализ
произведения
с элементами
выборочного
чтения.
Описание
Варюши.
Физминутка.

(Шла Великая
Отечественная война,
Паустовский был на
Южном фронте, работал
военным корреспондентом)
5.-Кто главный герой
произведения.
Описание главной героини.
(Варюша)
-С помощью текста
определим черты характера
героини.
-Найдите эпизод , в
котором мы первый раз
встречаемся с Варюшей.
Как вы думаете, почему
Варюша пошла посмотреть
на поезда, какая это
девочка? (любопытная)
-Найдите эпизод в котором,
говорится, что девочка
просто так дала махорки
бойцу. Почему она так
поступила?( она добрая,
щедрая, отзывчивая)
- А почему она поверила
бойцу, . рассказавшему ей о
волшебном колечке? (она
доверчивая).
-Найдите в тексте эпизод, в
котором говорится что
сделала Варюша , чтобы
запомнить место, где
потеряла кольцо. Значит,
какая она была?
(сообразительная)
-Кто может составить
небольшой рассказ о
девочке по карточкам –
помощницам.
(Ответ учащегося)
-Больше вы узнаете о
героине, когда прочитаете
текст до конца.
Откройте тетради, стр. ,
найдите задание
№2.Прочитаем.
Найдите в тексте
образные выражения,
которыми называет
Варюшу боец.
(цветок-лепесток в
валенках, анютины глазки с
косичками), запишем.
Можно ли по этим словам
определить как автор
относится к Варюше?
(Да, он с любовью и
нежностью относится к
героине)
-Давайте вспомним, что
подарил солдат Варюше?
(серебряное колечко) Что
он сказал о колечке,
найдите в тексте.
Поставьте руку на локоток,
называем пальчик и

учителя.

о давать
характеристик
у героя.
Понимать
информацию.
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соответствующее чудо,
которое может произойти.
Средний – здоровье.
Безымянный – большая
радость.
Указательный – увидишь
весь мир.
А знаете ли вы, почему
люди носят кольца?
- В давние времена кольцо
на руке человека было не
просто украшением, оно
представлялось людям
источником особой силы.
Круглые кольца служили
талисманом. Такой
талисман был всегда на
руке и помогал хозяину.
-Давайте составим
синквейн – небольшое
стихотворение о кольце.
(Памятка)
Примерный текст.
Кольцо.
Стальное, круглое.
Блестит, украшает,
защищает.
Мне нравится носить
кольцо.
Сила.
Творчская
работа.

Проблема.
Работа в
парах.

-Если бы у вас было такое
колечко, на какой палец вы
бы его надели? Почему?
- Давайте сделаем для себя
сами стальное колечко и
наденем на тот палец
который вы захотите.
Изготовление кольца из
фольги.
(Творческое решение)
-Наденьте на тот палец, в
зависимости от того чего
он хочет
-Почему расстроилась
Варюша, когда потеря
кольцо? Посмотрите на
иллюстрацию на с.69 и
подумайте найдёт Варюша
кольцо?
-А когда она сможет его
найти?
(Весной, когда растает
снег)
-Составим следующие
события по опорным
словам .(Карточка с
опорными словами на
парте)
Подсказка. Что воткнула
Варюша в снег на месте,
где потеряла колечко?
20)
нашла
21)
начала отгребать

Задаёт вопрос.
Контролирует работу
учащихся.

Отвечают на
вопрос.

Оформлять
свои мысли в
устной речи

Выполняют
работу

Ставит учебную задачу.

Ставит учебную задачу
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Принимают
учебную задачу

Сотрудничать
в совместном
решении
проблемы,
договариватьс
я друг с
другом.

22)
блеснуло
23)
вскрикнула
24)
присела
25)
не заржавело
26)
схватила
27)
надела
28)
побежала
-Даю вам одну минуту.
Молодцы!
Итог.

Прочитаем последний
абзац.

Помогает сформулировать
выводы.

Вернёмся к эпиграфу. В
чём нашла своё счастье
Варюша?
(Варюша была счастлива в
родной деревне. Радом с
дедом Кузьмой. Она
способна любить родную
природу)
Любите своих родных,
берегите их. Семья наше
достояние. Наше счастье.
Дорожите родным домом,
своей Родиной. Ведь
Родина у нас одна.
Можем мы ответить на
вопрос Почему
К.Паустовский назвал
своё произведение
«Стальное колечко»?
(Нет, когда вы полностью
прочитаете текст, тогда
вы точно ответите)
Рефлексия

Формулируют
выводы.

Оформлять
свои мысли в
устной речи
Понимать
точку зрения
другого.
Формулироват
ь основную
мысль текста.

Кому на уроке было
трудно?
Что было вам интересно?
Какие возникли вопросы?
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЕЛІКТЕУ СӨЗ
Искакова Шолппан Ақынтайқызы
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: Еліктеу сөз. Сыныбы: 6-сынып
Мақсаты: Білімділік: Еліктеу сөз туралы оқушыларға жүйелі меңгерту. Алған білімдерін өткен сабақпен байланыстыру.
Дамытушылық: Оқушы танымын кеңейту, мәтін бойынша еліктеу сөзге байланысты нақты деректерді жинақтап, қолдана
білуге үйрету,біліктілігін арттыру.
Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа ,уақытты пайдалана білуге дағдыландыру
Жаңа сабақтың типі: Жаңа сабақты меңгерту.
Сабақтың әдісі: Практикалық,мәтінмен жұмыс.Гранкин әдістемесі ,оқулықпен жұмыс
Көрнекілігі: Сағаттың суреті,бор, тақта,әпиграф.,компьютер.
Эпиграф: Уақыт –алтыннан да қымбат,жарқ еткен күннің өзі сымбат.
Қолданылатын технологиялар:Гранкин әдістемесі,деңгейлеп оқыту,дамыта оқыту,сын тұрғысынан ойлау
технологиялары..
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Сабақтың құрылымы:
1Ұйымдастыру кезеңі-2м
2.Жаңа тақырыпты анықтау кезеңі-4м
3.Жаңа сабақ -15м
4.Бекіту-15м
5.Қорытынды-3м
6.Бағалау-2м
7.Үйге тапсырма-2м
8.Релаксация-2м
Сабақтың барысы:
Са
бақ
тың
құ-рылымы
I

Сабақтың
кезең
дері
Психол
огялық
ахуал

II

Кім
тапқыр
?

111

1.Оқу
мақсатын
қою

2.Сабақ
ты
тиімді
өткізей
ік

Әдістәсілдер
і

Көрнекілігі

Мұғалімнің
әрекеті.

Оқушының әрекеті

Күтілетін
нәтиже

Оқушының
көңіл -күйін
сабаққа
аудару

Психолог
ия-лық
сәт

Жылы лебіз
Музыка әуені

Оқушылар бір-біріне
сәттілік тілейді.

Оқушыларды
ң назарын
сабаққа
аудару.

Өткен
тақырыппе
н білімін
тексеру
арқылы,жа
ңа
тақырыпт
ы анықтау
Сабағымыз
дың
ұранымен
таныстыру
.

Сөзжұм
бақ

Сөзжұмбақ
тың
сұрақтары.

Балалар,бүгі
н бізге
сабағымызға
көп
қонақтар
келіп
отыр,сондықтан өз
ойларыңызд
ы
жинақтап,о
ртаға
салыңыздар.
Са-бақты
жақсы көңіл
күймен
бастайық.Сі
здерге
сәттілік
тілейміз.
Сұрақтар
қойылады.

Оқушылар жауап
береді.

Оқушылар өз
білімдерін
көрсете
білді,өздері
анықтады.

Сұрақжауап.Д
әптерме
н жұмыс

,,Уақыт
алтыннан
да қымбат,
жарқ еткен
күннің өзі
сымбат.,,

Сабақтың
тақырыбы
мен
мақсатымен
таныстыру

Сабақтың
тақырыбын
дәптеріне жаздыру.
,,Тілге құрмет,,
дәптеріне сабақ
ұраның жазу.

Көрнекіл
ік әдісі

Еліктеу
сөздің
кестесі.Елік
теу сөз.

Міндеті
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Сабақтың
ұранымен
танысып,оқ
у-шыларға
ой салу.

Зейіні,ынтас
ы
артады..Қыз
ығушылығы
оянады,ой
өрісі дамиды.

,
3.Білімі
нді
толық
тыр

IV.

Еліктеу
сөздер
бойынша
түсінік
беру

4.Бірге
орында
йы,

Каллиграф
ия,сауатт
ылығына
көңіл
аудару.

Тақтаме
н
жұмыс,о
қушыме
н
жұмыс.

Тақта
,оқулық,бор,к
омпьютер.

6.Білген
ге
маржа
н

Сабақ
ұранына
оралып,өтк
ен
тақырыпт
арды
қайталау.

Талдау
жұмысы

Уақыт
алтыннан
да
қымбат,жар
қ еткен
күннің өзі
сымбат..

Жаңа
сабақ
бойынша
білідерін
кеңейту

Тыңдалы
м

1.Ой
толғау.

2.Сенің
қолына
н келеді

Мәтінді
оқи
отырып
тест
шешуге
үйрету.

Оқылым

Үнтаспадан
мәтін
мазмұны

Мәтін
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Кесте
арқылы
жаңа
сабақты
түсіндіру.

-Оқушылар
тыңдайды,дәптерле
ріне жазады.

Термин
сөздерімен
танысады..бі
лімі
толығады.

Оқушылар
156 бет,297
жаттығуды
орындайды.
Кім
тақтаға
шығады?
Балалар,қаз
ақ тілінде
неше сөз
табы бар.?
Кімнің
есінде біздің
сабағымызд
ың ұраны?

Қол көтерген
оқушыларды
тақтаға жеке
шығару.

Оқушы
белсенділігін
көрсетеді,ер
кіндігі,сенімд
ілігі артады.

9 сөз табы бар деп,
оқушылар жеке
атап өтеді.

Талдау
жұмысы
арқылы
,теориялық
білімін,прак
тикада
білуге
төселеді.

1Балалар,мә
тіндітыңда
ңыздар,бұл
мәтін
бойынша
сіздер
еліктеу
сөздерді
табындар.
2.Мәтіннің
кейіпкері кім
екенің
білесіздер
ме?
Мәтінге ат
қойындар.
Неге Дәурен
апасының
тойына
бара
алмады.?
Оқушыларға
мәтін
таратылад
ы.
Тест
1Мәтінде
баланың
аты-жөні
1Дәурен
2Азамат
3Азат
2.Сөйлемдегі
еліктеуіш
сөз қайсы
ырс-ырс

Мәтін тыңдалды.
Былқ-сылқ
Қор-қор

Оқушы айтады.
Талдау жұмысы
айтылады.

Дәурен бала туралы
Жауапкершіліксіз..Дә
урен салақ,жалқау
Дәурен пойыздан
қалып қойды.
Уақытты
пайдалана білмеді.

Есте сақтау
қабілеті
дамиды.
Өз ойын
айта білуге
дағдыланады
.
Жағымсыз
қылықтарда
н аулақ
болуға
тырысады.

2.аялдама
3 жүгіріп
келді.
3.Өз
бетіме
н
жұмыс

Мәтіннің
жұмысы
арқылы өз
бетінше
орындауға
машықтау.

Мәтіннен
еліктеу
сөздерді
тауып,олард
ы білдіріп
тұрған
мағынасын
көрсету.
2.Мәтіннен
еліктеу
сөздерді
тауып,қанда
й сөздермен
тіркесіп
тұрғаның
көрсету
3.Мәтіннен
шыққан
қорытынды
ны
оқыңыз,сол
туралы
әңгімелесіңіз.

4.Шыға
рмашы
лық
жұмыс

өз бетінше
жұмысқа
машықтана
ды

4 Мәтін
бойынша
қорытынды
жасаңыз
V

,Нені
білдім
,нені
үйренді
м

Жаңа сабақ
бойынша
қорытынд
ы жасай
білуге
үйоету.

Сөйлемді
аяқта,

VI

VII

Бірбірінді
бағала

Іздене
біл

Релакса

Сөйлемді
аяқтау
әдісі

Бір-біріне
сенімділікк
е
қарап,сыйл
ауға,тыңда
й білуге
үйрету.
Үй
тапсырмас
ын
тыңдап,кү
нделіктерін
е жазып
алуға
үйрету

Оқушының

Сөз

Сұрақжауап

Сөйлем

Балалар бірбіріңізді
қалай
бағалар
едіңіздер.
297
-жаттығу
жазбаша298
-жат
Қазақтың
белгілі
жазушының
еңбектеріме
н еліктеуіш
сөздері бар
жазып келу.
Жылы лебіз
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Айналадағы
әр түрлі
құбылысты
ң әрекетіне
еліктеуіш
немесе
олардың
байланысты
рып тұрған
сөздер
Балалар бірбірін
бағалайды.

Еліктеу Сұраққа
тез,шапшаң жауап
беруге
дағдыландырусөз

Ынтымақтастық,с
ыйластық,қарымқатынас әдебі
артады.

Оқушылар
күнделіктері
не жазады.

Жылы

Оқушылар
ізденістігі ,
жұмысына
үйренуі

Уақыт алтыннан да

Оқушы

ция

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

көңіл-күйін
жақсы
біліп
сабақтан
жақсы әсер
алуна көңіл
аударту.

тәсілі

сөздер

қымбат,жарқ еткен
күннің өзі сымбат.
Оқушылар
қонақтарға жылы
сөздер
айтады.Мыс:Жүз
жасаңыз,Уақытты
бос өткізбейік.
Ертеңгі күн жақсы
күн болсын.

жақсы сөз
айтуға
дағдыланады
.

Үстеудің мағыналық түрлерінің бірі?
Қашан?қашаннан?деген сұрақтарға жауап беретін үстеудің түрі?
Сынның немесе қимылдың іс-әрекеттің белгісін я сапасын күшейтіп,я солғандатып көрсететін үстеудің түрі?
Екі я одан да көп түбірдің немесе сөздің бірігіп,тіркесіп ,қосарланып тұрақталуынан жасалатын үстеудің түрі?
Қалай?не мақматпен? деген сұраққа жауап беретін үстеудің бірі?
Үстеу неше мағыналық түрлерден тұрады?
Тілімізде қимылдың,іс-әрекеттің әр түрлі белгісін,амалын,тәсілін мақсатын, мезгілін,себебін білдіретін сөз
табының бірі.
*****
ТЕМА: ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ
Турсумбаева Аккенже Слемгалиевна
СШ №19 г. Актобе

Предмет – Религиоведение Тема: Жизнь растений.
Цель: обобщить знания детей по теме «Жизнь растений»
-углубление знаний о жизни растений;
- формирование у детей нравственного и эстетического отношения к растениям как части живой природы;
-воспитание любви к природе.
Оборудование: иллюстрации с изображением растений, использование слайдов на моноблоке
Ход урока.
На доске цитата урока: От нас природа тайн своих не прячет.
Но учит быть внимательнее к ней.
И. Рыленков
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
- Сегодня на уроке мы будем говорить о растениях. Обобщим и закрепим знания, полученные на предыдущих уроках. Но
сначала покажите, какое настроение у вас в начале урока, выбрав подходящий смайлик. (Дети показывают смайлик).
- Я очень рада, надеюсь до конца урока ваше настроение не испортится!
15.
Психологический настрой:
- Ребята, представьте, что вы находитесь в лесу, на природе. Вдохните свежий воздух, послушайте пение птиц (! Минута).
16.
Проверка домашнего задания по вопросам (фронтальный опрос)
- Ну, что ж. а Сейчас проверим домашнее задание. Ответьте на следующие вопросы:
1). На какие группы делятся все растения?
2). Назови периоды в развитии растений. (Появление всходов, наращивание зелёной массы – побегов и листьев). Период
созревания – цветение и образование плодов и семян. Увядание (засыхание) всех органов – это смерть.
3). Перечисли органы растений. Докажи значимость каждого из них.
4). Почему осенью листья желтеют и опадают?
5). Какие растения называют культурными? Какое значение для человека имеют культурные растения?
6). Что такое размножение?
7). Как могут размножаться растения?
8). Работа в группах. Посовещайтесь и соедините стрелками верные ответы:
ЗИМА
листопад
ОСЕНЬ
цветение растений, созревание плодов и семян
ВЕСНА
сокодвижение, опыление, созревание
ЛЕТО
набухание почек, появление первоцветов
- А почему слово «зима» не соединено стрелкой ни с одним из предложений? Что происходит с растениями зимой?
- Молодцы, ребята! В тетрадях на полях поставьте себе ту отметку, которой вы оцените свою работу на этом этапе урока.
(Формативное оценивание)
5.Основная часть урока.
– Мир растений удивительный. Их семена иногда совершают длительные путешествия.
(Рассказ ученика о подорожнике.)
Одно растение подорожника осенью дает от 8 до 60 тысяч семян. Поэтому подорожник очень быстро расселяется по
всем дорогам – везде, где ступала нога человека. Семена подорожника переправились из Европы в Америку – на
сапогах первых переселенцев. Коренные жители Америки – индейцы назвали подорожник «след белого человека»
- А вот ещё один интересный факт о растениях. Сейчас вы узнаете о растениях долгожителях.
У самого многолетника своя продолжительность жизни. Самое старое, ныне живущее дерево на свете – одно из
североамериканских сосен. Её возраст 4700 лет. Другое дерево того же вида дожило до 5100 лет. Возраст одной из
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секвой гигантских достиг3500 лет.
На территории нашей страны тоже есть растения – долгожители. Дуб, например, может прожить до 2000 лет, а берёза
до 100 – 150 лет.
Сосны так же удивляют своей долговечностью. Среди них, много таких, которым 200- 300 лет. Из травянистых
растений многолетников долго живут папоротники. Их возраст достигает 100 лет.
6. Физкультминутка
Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В сторону руки, плавно помашем Это к нам птицы летят.
Как они тихо садятся
Покажем – крылья, сложив назад.

Работа по группам(2 группы)- 4 мин
- А сейчас давайте заполним схемы
Формативное оценивание

Обобщение. - Ребята, мы сегодня много говорили о жизни растений и мне хотелось бы узнать, насколько хорошо
вы поняли данную темупутем тестирования. Я буду задавать вам вопросы, а вы - выбирать правильный ответ и записывать
его в тетрадь.
1. Размножение – это…
А) способность воспроизводить себе подобных
Б) способность много жить
В) размножаться клубнями
2. Стебель нужен растениям для того, чтобы…
а) доставлять питательные вещества от корня к другим его органам
б) удерживать растение
в) придать растению форму
3. Сухие плоды - это…
а) пшеница, фасоль
б) смородина, земляника
в) яблоки, груши
Опавшие листья превращаются в…
А) красивый наряд
Б) воздух
В)перегной
5. У каких растений человек использует в пищу листья?
а) помидоры, огурцы, баклажаны
б) укроп, капуста, петрушка
в) картофель, морковь, редис
6. Для жизни растений нужны:
а) тепло, свет, питательные вещества
б) тепло, питательные вещества, вода
в) тепло, свет, питательные вещества, вода, воздух
7. Рыхление почвы помогает сохранить:
а) воздух, влагу
б) влагу, перегной
в) воздух, перегной
(1-в; 2-а; 3-а; 4-а; 5-б; 6-в; 7-а) – Взаимопроверка. Формативное оценивание
9. Итог урока. - Молодцы, ребята! Сегодня мы убедились, что растения необходимы для человека. Это кислород, пища,
лекарства, ткани, древесина, красота.
Один американский ученый подсчитал, что для нужд человека в современном обществе за всю жизнь расходуется
примерно 400 деревьев среднего размера. 400 деревьев – это целый лес! Но не все люди рационально используют растения.
Поэтому растения нуждаются в защите. Охранять их нужно, прежде всего, от людей, которые наносят миру растений
большой вред.
Подумайте и ответьте, что губительно действует на растения. (Ответы детей)
Обобщение ответов детей:
Растениям вредит:
- вырубка леса
- вытаптывание растений
- сбор (безмерный) лекарственных трав
- загрязнение атмосферы
- А сейчас, нарисуйте знак, который будет указывать окружающим на то, как нельзя обращаться с растениями.
(Анализ детских рисунков Учащиеся объясняют, что они хотели рассказать с помощью знака.)
9.
Оценка работы класса
- И с этим заданием вы справились. А сейчас выведите общую отметку в тетрадях. Встаньте те, кто поставил себе «5», «4»,
«3»(суммативное оценивание)
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– И завершить наш урок мне хочется четверостишьем. Прочитайте его (на доске)
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься,
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни.
Не забывайте об этом. Берегите то, что нас окружает.
*****
ТЕМА УРОКА: «АРНАУ-ПОСВЯЩЕНИЕ»
Турсумбаева Ильмира Казымовна
СШ №19 г. Актобе
Урок по музыке 2 класс. Тема урока: «Арнау-посвящение»
Цель урока: знакомство с казахскими народными инструментами .
Задачи: Образовательная : знакомство с новым понятием в музыке «Арнау» (посвящение)
Развивающая: развить музыкальный слух, мышление, ритмический рисунок.
Воспитательная: воспитывать чувство патриотизма, любовь к народной музыке
План урока:
Орг.момент. (Распевка).
Опрос домашнего задания (дети зачитывают сообщения о композиторах Казахстана).
Прослушивание кюев великих кюйшы: Дина Нурпейсова, Курмангазы, Даулеткерей.
Объяснение новой темы.
Разучивание, исполнение песен: «Дружат дети всей земли»
«Наш добрый учитель» .
1. Итог урока.
2.
Домашнее задание: нарисовать музыкальный портрет кюя Курмангазы «Акмандай».
Ход урока:
•
Орг.момент
•
– Ребята, мы с вами знакомились на прошлом уроке с разными композиторами как Курмангазы, Даулеткерей и
Дина (Дети зачитывают сообщения).
•
Прослушивание кюев Курмангазы «Аман бол, щещем, аман бол», Даулеткерей «Косалка», Дина «Бул-бул».
•
- Ребята, все эти кюйшы были виртуозами. Скажите, а где у казахов раньше в юрте
висела домбыра? (На почетном месте)
- А как называли людей, которые умели играть на инструментах кюи? (Кюйшы)
-А какие казахские инструменты вы знаете? (Дети перечисляют)
- А что такое тартыс? (Инструментальное сотязание).
4. Новая тема.
-Однажды Курмангазы путешествовал по Мангыстау (стр. 17 читаем с ребятами)
- Ребята, в казахской музыке есть особая группа кюев: «Арнау»-посвящение.
Посвящают близким людям, друзьям, любимым девушкам.
- Эти кюи можно назвать музыкальными портретами. Кюи передают характер и настроение людей.
5. Прослушивание кюев Курмангазы «Акмандай», «Адай».
6. –Как вы думаете какое качество в их инструментальном состязании победило между Курмангазы и Акмандай?
- Дружба. - Исполнение песни «Дружат дети всей земли», «Кто добрее всех на свете»
7. Итог урока. Музыкальные портреты в казахских кюях.
8. Д/з. Нарисовать музыкальный портрет девушки Акмандай.
*****
САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: ҰШҚАН ҰЯ
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Екпетал мектеп-балабақшасының
бастауыш сынып мұғалімі Хайруллина Тлектес Фазылбековна
Сабақ тақырыбы: Ұшқан ұя
Мақсаты: Білімділік: Окушылapға әңгімедегі негізгі ойды ұғындыру.Бауыржан Moмышұлы туралы мағлұмат беру.
Оқушыларды мәнерлеп оқуға, мәтін бойынша сұрақтар қоюға, оларға жауап беруге, жатық, жүйелі сөйлеуге үйрету. Топта
жұмыс істей білу, өз бетінше жұмыс істей білу дағдыларын шыңдау.
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту. Шығармашылықпен жұмыс істеуге, өз ойын ірікпей айтып, дәлелді
сөйлеп, болжай білуге үйрету.
Тәрбиелік: Үлкенді сыйлауға, әдепті болуға, ата тегін, елін құрметтей білуге, батылдық пен батырлыкқа тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: Б. Момышұлының суреті, , тірек сөздер, кітаптар көрмесі, Венн диаграмма, суреттер.
Сабақтың түрі: Дамыта оқыту Сабақтың типі: Жаңа материалды меңгерту.
Сабақтың әдісі: Ой шақыру, тірек сөздер, қызығушылықты ояту, ой толғаныс, бес жолды өлең, шығармашылық тапсырма.
Сабақтың барысы:
I.Бағдарлау – мотивациялық кезең
1.Психалогиялық дайындық
Қайырлы таң достым,
Қайырлы күн болсын!
Күлші кәне достым,
Күлші кәне достым,
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Бүгінгі күн міне,
Сәттілікке толсын.
Бестік деген баға
Күнделікке толсын!
2.Тірек сөздермен әнгіме құрау
Бала, кісі, ата, ұшқан ұя,
сәлем.
Қуанышбектің айтқаны: Бала тәрбиені ұшқан ұясынан алады. Сәлем сөздің-атасы
ІІ. Орындаушылық –операциялық кезең
- Балалар, Бауыржан Момышұлы туралы естігендерің бар ма? Ол туралы не білесіңдер?
Бауыржан Момышұлы өмірімен таныстыру

1910 жылы 24-желтоқсанда Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Көлбастау ауылында дүниеге келді.
1929 жылы ”Әулие Ата” тоғыз жылдық мектебін бітіреді.
1932 жылдың қаңтары мен қарашасы аралығында мансапты қызмет атқарады.
1932 жылы әскерге шақырылғаннан кейін Отан алдындағы борышын өтейді.
1933 жылы полктық мектепті бітіреді.
1934 жылы әскерден келгенде запастағы командир болады.
1936 жылы Қызыл Армия қатарына командир ретінде қайта шақырылады.
1940 жылы Украинаның Житомир қаласындағы 202-арнаулы танкке қарсы шабуылдайтын дивизияның командирі болып
тағайындалады.
1941 жылдың қаңтарында тәжірибелі сардар Алматыға қайтарылады.
1941 жылдың күзінен басталған Мәскеуді қорғау шайқасына қатысады.
1942 жылдың тамызынан бастап Панфиловшылар дивизиясында командир болады.
•
Балалар, – бүгін біз Б.Момышұлының «Ұшқан ұя» әңгімесімен танысамыз. Бұл әңгімеде Бауыржан аталарыңның
балалык шағы туралы әңгімеленген. Ұшқан ұясында атасынан алған тәрбиесі туралы айтылған.
•
Балалар, ұшқан ұя сөзін қандай сөзбен алмастыруға болады?
Әңгіме мазмұны оқылмас бұрын бәріміз бірлесе отырып жұмыс істейік.
«Ұя» сөзін есіткенде ойларыңа не келеді?
2.Мәтінмен жұмыс:
1.Мәтіннің алғашқы бөлімі оқылып әрі қарай не болатынына болжам жасау
• Оқиғаны өз ойларыңмен жалғастырып көріңдерші.
Балалардың ойын тыңдай отырып, мәтінді әрі қарай жалғастырып оқимын.
Балалардың құраған әңгімелерімен, болжамдарымен салыстырамын.
2.Мәтінді талдау. 3. Сөздік жұмысын жүргізу. 4.Оқушыларға тізбектей оқыту
ІІІ.Бағалау – рефлекциялық
1.Сергіту
Қане, сапты түзейік,
Тіземізді бүгейік.
Ыршып алға түсейік,
Ыршып артқа түсейік.
Көбелекше ұшамыз,
Отырамыз, тұрамыз.
Сергітуге мың алғыс!
2.Суретпен жұмыс
3.Венн диаграммасы Ұшқан ұя
3-сынып
Ортақ белгі
4-сынып
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4.Бес жолдық өлең
Кім? Қандай? Не істеді?
Мағыналы сөйлем. Синоним.
-Алатаудың қыраны мол едіҚырағы болсын құлыным.
Қойнауы суға мол едіБұлағы болсын құлыным.
Ата тілегі оң едіҚұмары болсын құлыным.
Бұл жер батырлар төрі едіСыңары болсын құлыным
Үйге тапсырма
Күнделікті енді ашайық
Үй тапсырмасын жазайық.
Мәтіннен алған білімді,
Ұмытпай есте сақтап алайық.
1.Әнгімені түсініп оқу, мазмұнын айту
2. «Батыр Бауыржан » тақырыбына шығарма жазу.
Оқушыларды бағалау
*****
ТЕМА: «СУММА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА»
Жанбиршиева Алма Хамитовна
учитель математикиСШ №19 г. Актобе
Тип урока: урок изучение нового материала. Урок геометрии в 7 классе.
Цели: - образовательная: с помощью наглядного примера и абстрактно-теоретического рассуждения доказать утверждение,
что сумма углов треугольника равна 180° и учить применять его при решение задач;
- развивающая: развитие математического мышления, творческо-поисковой деятельности обучающихся;
- воспитательная: воспитание познавательной деятельности обучающихся, воспитывать культуру умственного труда,
интерес к изучению математики
Оборудование: урок проводится с использованием компьютеров, интерактивной доски, геометрические фигуры, карточки с
заданиями для контроля.
Структура урока:
•
Организационный момент. Актуализация опорных знаний.
•
Проверка домашнего задания. Постановка проблемы.
•
Изучение нового материала.
•
Физкультминутка.
•
Закрепление. Решение задач.
•
Задание на дом. Подведение итогов урока.
Ход урока
1.Организационный момент. Учитель. Мы сегодня повторим признаки и свойства параллельных прямых, вспомним
некоторые известные свойства треугольников и откроем новое. Главное место в нашем уроке займет одна из основных
теорем геометрии - теорема о сумме углов треугольника.
2.Проверка домашнего задания. В качестве домашнего задания учащимся было предложено выполнить
исследовательскую работу по проблеме «Зависит ли сумма углов треугольника от вида треугольника?».
1 .Постройте три треугольника (тупоугольный, равнобедренный, прямоугольный)
2.Обозначьте вершины треугольников буквами А, В, С
3.Измерьте градусные меры внутренних углов этих треугольников.
4.Результаты измерений занесите в таблицу.
5.Найдите сумму внутренних углов треугольника
6.Сформулируйте гипотезу
Углы

Тупоугольный треугольник

Равнобедренный треугольник Прямоугольный
треугольник

<А
<В
<С
< А+< В+<С
Ваша гипотеза: ___________________________________________________
3.Изучение нового материала. Сообщается тема урока и его цели. Рассматриваются три доказательства теоремы о сумме
углов треугольника. Первое доказательство учащиеся записывают в тетрадь.
4.Физкультминутка. Встать из-за парты и показать руками:
a.
развернутый угол,
b.
прямой угол;
c.
тупой угол;
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d.
острый угол;
e.
параллельные прямые.
5. Закрепление. Решение задач. 1) Устная работа по готовым чертежам. Найти неизвестные углы треугольника.
2) Решить задачу № 1 в тетради и на интерактивной доске
Дано: ΔАВС, <А : < В: <С = 2:3:4
Найти: <А, <В, <С
12
Задание на дом. Подведение итогов урока.
Домашнее задание:
1. Выучить формулировки теоремы и следствий
2. Уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника
3. Решить задачи № 153, 156 стр. 49-50
- Закончить сегодняшний урок хотелось бы словами Михаила Ивановича Калинина «Если вы хотите участвовать в большой
жизни, то наполняйте свою голову математикой, пока есть тому возможность. Она окажет вам потом огромную помощь во
всей вашей работе»
*****
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Тишбаева Гульнар Газизовна. учитель русского языка и
литературы СШ №5, г. Жем, обл. Актобе
Технология «Развитие критического мышления» разработана Международной ассоциацией чтения университета
Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы - Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит.
Эта технология является системой стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в различных
предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных результатов как умение
работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение
выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать
собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; способность
самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе;
способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.
Поскольку в настоящее время школа призвана воспитать свободную, развитую и образованную личность,
владеющую определенным субъективным опытом, способную ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира.
Формирование критического мышления в период расширения информационного пространства приобретает особую
актуальность. Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств и умений,
обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, а также “мышление оценочное,
рефлексивное”, для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление,
которое базируется на личном опыте и проверенных фактах. (Загашев И.О., Заир-Бек С.И., 2003) В основе технологии
формирования критического мышления через чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…
всякое размышление есть результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы и
способы поведения, которые он применял раньше к другим.» (Выготский, 1984: 243), а также идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже и
Л.С. Выготского о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учениках аналитическитворческого подхода к любому материалу.
Раскрывая особенности технологии развития критического мышления как интегративного способа обучения, Е.О.Галицких
выделяет четыре существенных компонента группового задания для самостоятельной работы учащихся:
оно содержит ситуацию выбора, который делают учащиеся, ориентируясь на собственные ценности;
предполагает смену ролевых позиций учащихся;
настраивает на доверие участников группы друг к другу;
выполняется приемами, которыми человек пользуется постоянно (сравнение, систематизация, анализ, обобщение и др.).
Выполняя групповое задание, общаясь между собой, ученики участвуют в активном построении знаний, в добывании
необходимой информации для решения проблемы. Школьники приобретают новое качество, характеризующее развитие
интеллекта на новом этапе, способность критически мыслить. Ученые-педагоги выделяют следующие признаки
критического мышления:
мышление продуктивное, в ходе которого формируется позитивный опыт из всего, что происходит с человеком;
самостоятельное, ответственное;
аргументированное, поскольку убедительные доводы позволяют принимать продуманные решения;
многогранное, так как оно проявляется в умении рассматривать явление с разных сторон;
индивидуальное, ибо оно формирует личностную культуру работы с информацией;
социальное, поскольку работа осуществляется в парах, группах; основной прием взаимодействия - дискуссия.
Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы преподавателя. Человек нуждается в
критическом мышлении, которое помогает ему жить среди людей, социализироваться.
В чем же инновационность представленной модели? Эта модель, выходя за рамки классической технологической стратегии,
тем не менее представляет опыт практической реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. Особенностью
данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя
из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат. С
другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с
текстом.
Эта модель описана С.И.Заир-Бек . Ее основу составляет трехфазный процесс: вызов - реализация смысла (осмысление
содержания) - рефлексия (размышление).
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Структура занятия в концепции "критического мышления":
1 этап -"Вызов" (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед собой вопрос "Что я знаю?" по данной проблеме. Можно
предложить ребенку работу с вопросами по проблеме. Работа с вопросами может проходить в два этапа: "я сам", "мы
вместе" (парная или групповая работа). Хороший прием, который может использоваться на данной стадии - это "мозговая
атака". На стадии вызова у ребенка должно сформироваться представление, чего же он не знает, "Что хочу узнать?".
2 этап - "Осмысление" (реализация осмысления).
На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на те вопросы, которые сам
поставил перед собой на первой стадии (что хочу знать).
Здесь может быть предложена работа с текстом: прочитать, пересказать, растолковать соседу (группе), заполнение
матричной таблицы, чтение с пометками текста (“V” - уже знаю ; “+” - новое; “-” - противоречит взглядам; “?” - “хочу узнать
подробнее”), выписка из текста.
3 этап - "Рефлексия" (размышление).
Размышление и обобщение того, “что узнал” ребенок на уроке по данной проблеме. На этой стадии может быть составлен
опорный конспект в тетради учащегося. Кроме того, могут быть осуществлены: а) возврат к стадии вызова; б) возврат к
ключевым словам; в) возврат к перевернутым логическим цепочкам; г) возврат к кластерам.
Функции трех фаз технологии развития критического мышления
Вызов:
Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса к теме)
Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знании по теме)
Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями)
Осмысление содержания:
Информационная (получение новой информации по теме)
Систематизационная (классификация полученной информации по категориям знания)
Рефлексия:
Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации)
Информационная (приобретение нового знания)
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля)
Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса)
Методические приемы критического мышления
Вызов
Парная мозговая атака.
Групповая мозговая атака. (В случае отказа: напиши, почему отказываешься? Посиди в группе и послушай).
Работа с ключевыми терминами.
Перевёрнутые логические цепи (связать последовательность элементов информации в нужной
последовательности).
Свободное письмо (задаётся тема, а способ воплощения - нет; пишите всё, что приходит в голову: это может быть
связанный текст, или опорные словосочетания).
Разбивка на кластеры (построение логографа-выделение блоков идей).
Механизм ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал).
Стадия осмысления
Маркировочная таблица ( 5 - я так и думал, + - новая информация, + ! - очень ценная информация , - - у меня по-другому, ? не очень понятно, я удивлён).
Взаимоопрос и взаимообучение (например, задать друг другу вопросы).
Двойной дневник (страница делиться на две части: слева - что понравилось, запомнилось, справа - почему, какие
ассоциации).
Рефлексия
Возврат к стадии вызова (обсудить, что совпало).
Возврат к ключевым словам.
Возврат к перевернутым логическим цепочкам.
Возврат к кластерам (их заполнение).
Дополнительные приемы
А) Трёхчастный дневник (В третьей колонке - письмо учителю, описание впечатлений, предложения ).
Б) Графическая организация материала (Концептуальная таблица).
В) Кубик. Грани
Дай описание. Сравни с чем-нибудь.
Проассоциируй (на что похоже).
Проанализируй (из чего состоит).
Примени это.
Приведи примеры.
Г) Синквейн-способ творческой рефлексии - “стихотворение”, написанное по определенным правилам:
1 строка - одно существительное,
2-ая - два прилагательных,
3-я - три глагола,
4-ая - крылатая фраза,
5-ая - одно существительное, которое выражает суть.
Технологию развития критического мышления можно отнести к инновационным технологиям, так как она соответствует
основным параметрам инновационного обучения.
*****
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ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ПЕДАГОГ
МАМАНДАРДЫҢ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ДЕҢГЕЙЛЕРI
Сатыбалдина Камшат Маратовна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
информатика пәнінің мұғалімі
Жаңа ақпараттық технологияның басты тиімділігі – бұл мұғалімге оқу үрдісінің құрылымына өзгерту енгізуге,
оқытудағы пәнаралық байланысты күшейте отырып, оқушылардың дүниетанымын кеңейтуге және жеке қабілеттерін көре
біліп, оны дамытуға толық жағдай жасауы. Сонымен қатар, жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – бұл
оқушыларға өз бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының
нәтижесін көріп, өз- өзіне сын көзбен қарауына және жеткен жеңістіктеріне ризашылығын білуге мүмкіндік беруі.
Информатика пәнін әртүрлі әдістермен оқытып, осы пәнге деген бала қызығушылығын арттыратын түрлі оқыту
бағдарламалары, әсіресе қазақ мектептері үшін өте тапшы. Сондықтан информатика сабағын жүргізудің тиімді жолдарын
қарастырып, оны нақты материалдармен теориялық және практикалық жағынан байыта түсу – бүгінгі күннің өзекті
мәселесі. Қазiргi кезеңде бiлiм берудегi ақпараттық және коммуникациялық технологиялар информатика мұғалiмдерiнiң
бiлiктiлiгiн көтеру мен қайта даярлауда ерекше роль атқарады. Компьютерлік техниканың дидактикалык, мұмкіндіктерін
педагогикалық мақсаттарға пайдалану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту әдістері мен формаларын жетілдіруде жақсы әсерін
тигізеді. Оның оқыту үрдісінде даралап және топтап оқыту тәсілдерінде, өзіндік танымдық зерттеу жұмыстарын жүргізуге
зор мүмкіндіктер жасайтындығы дәлелденген. Бірақ, бүгінгі таңда информатика элементтерін пәнаралық байланыс негізінде
оқыт удың қажеттігімен оны оқу үрдін де жүргізуте тиімді оқу-әдістемелік құралдардың, оқыту бағдарламаларының
жеткілікті дәрежеде болмауының арасында қайшылық бар.
Білім беруді дамытудың тұжырымдамасын дайындау барысында туындаған құзырлылық тәсілі тақырыбы бүгінде
барлық ғылыми педагогикалық ортада талқылануда «құзырет» және «құзырлылық» құзырлылыққа ие болу дегенді
білдіреді. Сонда білім беру саласында құзыреттілікті оқыту мақсаты, құзырлылық пен оқыту нәтижесі деп қарастырамыз.
Сонымен «құзырлылық» ұғымы педагогикада бұрыннан қалыптасқан «дайын болу» ұғымымен байланысты. Демек,
«құзырлылық» - қандай да бір әрекетке, мысалы жоғары шығармашылық әрекетті іске асыруға дайын болу деген сөз.
«Түйінді құзырлылық» - адамның өмір сүруіне қажетті де өзгермелі қоғамда кәсіби қызметінде табысты болуына
байланысты айтылады. Еуропа кеңесі құзырлылықтың бес түрлі бағытын атап көрсетеді.
1. Саяси және әлеуметтік құзырлылық (жауапкершілікті өз мойнына алу, ортақ шешім қабылдауға қатысу)
2. Көп мәдениеттілік қоғамға қатысты құзырлылық (мәдениеттердің ерекшеліктерін айыру, түсіну басқа мәдениет
адамдарымен біріге өмір сүре алу.)
3. Ауызша және жазбаша қарым-қатынас мәдениеті (бірнеше тіл білу т.б)
4. Ақпараттық құзырлылық (жаңа технологияны меңгеру, түсіну, қолдану)
5. Өзін-өзі жетілдіруге құзырлылық.
XXI ғасырдың басында мұғалімнің кәсіби тұлғалақ құзырлылығы бұрынғы сипатынан басқаша мазмұнға ие бола бастады.
Оның өзіндік себептері бар.
1. Педагогтың әлеуметтік-педагогикалық рөлі өзгерді. Енді мұғалім бұрынғыдай білім беріп қоюмен ғана шектелмейді.
Мектеп қабырғасынан шығатын бүгінгі оқушыға қойылатын талап деңгейін қанағаттандыру мақсатында мұғалім оған
білімді өз бетімен ала алатындай, өзін-өзі өз күшімен дамытып, алған білімін қолдана алатындай, өмірлік тәжірибесін
қолдана алатындай, соны саналылық пен сезінетіндей пәндік сауаттылықты игертуі тиіс.
2. Мұғалімнің өз бойындағы бар білімімен кәсіби біліктілік құзырлылығы, оның бүкіл педагогикалық қызметінің барлық
кезеңдеріне жеткілікті болуы шарт. Демек, мұғалім үнемі біліктілігін жетілдіруге, тұлға ретінде үнемі өзінің білімін көтеріп
отыруға тиіс.
Құзырлылық жеке тұлғаның алған білімін, бойындағы бар білігін қолдана білумен қатар өзін-өзі үздіксіз жетілдіру мен
дамыту нәтижесінде алған білімі мен білігі жаңа мағына беріп, басқаша құрылым жасауға қабілетті екенін
пайымдаймыз.Информатика мұғалiмдерiнiң бiлiктiлiгiн көтеру жүйесi бiлiм беру мекемелерi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн
көтеруге қойылатын талаптарға сәйкес оқу жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталған педагог мамандардың келесi
құзырлықтарын қалыптастырудың деңгейлерi қарастырылады:
1. Пәндiк - мамандық қызметтерiне байланысты қойылатын проблемаларды шешу қабiлеттiлiгi.
2. Аналитикалық бақылау - пәндiк iс-әрекеттерiн талдау мен бақылау проблемаларын шешу қабiлеттiлiгi.
3. Ұйымдастырушылық – оқушылардың өзiндiк iс-әрекеттерiн ұйымдастыруға бағытталған проблемаларды шешу
қабiлеттiлiгi.
4. Коммуникативтiк - «Мұғалiм-Оқушы», «Оқушы-Оқушы», «Мұғалiм – Ата- ана» және т.б. жүйелердегi қарым-қатынасты
проблемаларды шешу қабiлетi.
5. Бейiмделген - қазiргi жағдайдың өзгерiстерi мен талаптарына сәйкес проблемаларды шешу қабiлеттiлiгi.
6. Ынталық/психологиялық – психологиялық, жеке тұлғалық, жекетұлғалар
арасындағы өзара қарама-қайшылықты шешу проблемаларының қабiлеттiлiгi.
7. Жобалық – мектептi, мұғалiмдi және оқушыны дамыту жобаларын шешу қабiлеттiлiгi.
8. Ғылыми-iзденiстiк – мектептiң, мұғалiмнiң және оқушының даму нәтижелерiн зерттеудi ұйымдастыру және оны өткiзу
проблемаларын шешу қабiлеттiлiгi.
Бiлiктiлiктi көтеру курстарындағы оқыту мазмұны тыңдаушылардың құзырлығын дамытуға бағытталған. Бiлiм беру
қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн көтеру және қайта даярлауды жетiлдiру курстарына дайындықты ұйымдастыруда оқыту мен
тәрбиелеудiң субъективтiк әдiстерiне бағытталған. Ал оның мазмұны қолданбалы сипатта құрастырылды. Мұғалiм –
ақпараттанушы емес, оқушының жеке тұлғалық және интеллектуальды дамуын жобалаушы. Ал бұл мұғалiмнен жоғары
құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабiлеттiлiктi, оқушыларды қазiргi қоғамның түбегейлi өзгерiстерiне лайық бейiмдеу,
олардың зерттеушiлiк дағдыларын дамыту бағыттарын талап етедi. Мұғалiмнiң бiлiмi бiлiктiлiктi көтеру курстарымен
шектелiп қалмауы керек. Олар үшiн оқыту мен тәрбиелеудiң тұлғалық-бағдарлық мәселелерi, оқушы деңгейiндегi ғылыми
179

жобаларды жасақтап, оны жүзеге асыру әдiстерi, оқушының жеке тұлғасын дамытуға бағытталған жаңа педагогикалық
технологияларды таңдау тәсiлдерi, мұғалiмнiң кәсiби шеберлiгiн дамытуға бағытталған теориялық және әдiстемелiк
проблемалар, психологиялық-педагогикалық мәселелер курстың негiзгi бөлiмдерi ретiнде қарастырылуы керек.
Бiлiктiлiктi көтеру жүйесiндегi негiзгi келесi мәселелердiң бiрi түрлi салалардағы теория мен практика бойынша
мұғалiмдердiң инновациялық әдiстер мен тәсiлдердi үйрену болып табылады. Информатиканы оқыту әдiстемесiнде
бiрiктiрiлген барлық әдiстемелiк педагогикалық бiлiмдер мен тәжiрибелер жиынтығынан "Информатика" курсы бөлiнiп
шығады. Бұл оқу пәнiнiң мазмұнында информатиканы оқыту әдiстемесiнiң жалпы теориялық негiздерi, типтiк техникалық
құралдар жиыны және сонымен бiрге жоғары мектеп курсының нақты тақырыптарын оқыту әдiстемесi қарастырылды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Қазақстан мектебі, №2,2009ж
2. Білімдегі жаңалықтар №1,2, 2009ж
3. «Информатика негіздері» ғылыми әдістемелік журналы
4. Интернет ресурстары
*****
САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: ТОЛЫҚТАУЫШТЫҚ ҚАТЫНАС
Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, №4 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті
пәндерінің мұғалімі Абдыкадирова Гулиза Сарсембаевна
Класы:7 «А» Пәні: қазақ тілі
Мақсаты: Оқушылар толықтауыштық қатынастың мағынасын түсінеді; анықтауыштық қатынаспен салыстырып,өзара
ерекшеліктерін ажыратады.
Күтілетін нәтиже: теориялық білімін практика тұрғысында кеңейтеді;
Оқушылар сыни тұрғыдан ойлана отырып, өз ой-пікірлерін білдіреді.
Сабақтың
кезеңдері
1.Ұйымдастыру

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Саралау

Бағалау

Ресурстар

-Сәлемдесу
-топқа бөлу(1,2,3,4,5)

Ұжымдық

Қалыптастырушы

2.Қызығушы
лығын ояту

Оқушылардың теориялық
білімін тексереді;
«Ән» сөзімен
анықтауыштық қатынастағы
сөз тіркестерін құрату

Шаттық шеңберінде тұрып,
сергіту сәтін өткізеді(арам-замзам)
1-топ. Анықтауыштық қатынас
жөнінде теориялық хабарлама;
2,3-топтар. «Ән» сөзімен
анықтауыштық қатынастағы
сөз тіркестерін жазады;
4,5-топтар.Ән және Абай
сөздерін қатыстырып,
жетіжолды өлең жазу;

Топтық

Саусақпен
бағалау

Интербелс
енді
тақта
Плакат,
маркер

3.Мағынаны тану

Болжау әдісімен жұмыс.
-Қалай ойлайсыздар, бұл
синтаксистік қатынас сөз
тіркестері сыңарларының
арасындағы қандай
грамматикалық мағынада
көрінеді?
Басыңқы сыңардан
бағыныңқы сыңарға
сұрақтар қояды.
Сонда толықтауыштық
қатынаста жұмсалған сөз
тіркестері сыңарларының
арасындағы байланыс қалай
аталады?

253-жаттығуды
бөліктерге бөліп, талдау
жасайды.

«Бортты журнал» бойынша
топтық
жұмыс жасайды.
Болжам
Жаңа ақпарат
Тақырып бойын-ша не
Бұл туралы енді
білемін?
не білдім?
Бұл туралы не білуім
керек?
Оқушылар түсіндіреді,
мысалдар келтіреді,зерттейді.

Әр топ өз бөлігін орындайды.
Жақсылық пен жамандық
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топтық

қалыптаст
ырушы

Өзара
бағалау

оқулық

«Қазақ
тілі»
И.Қараев

«Ротация» бойынша
жұмыс

4.Ой
толғаныс

4.Бағалау.
Үй
жұмысы.

«Ұқсастық пен даралық»
әдісі бойынша жұмыс

259-жаттығуды үсіндіріп
беру

Білім
Өнер
Ақыл
Еңбек
тақырыптарында мақал-мәтел
жазу,
ішінде толықтауыштық
қатынастағы сөз тіркестері болу
керек.
топтық
Анықтауыштық
қатынас
Матасу
Қабысу

Ұқсасты-ғы

Қалыптаст
ырушы
бағалау

Плакат,
маркер

Синтаксистік
қатынас

Балалар стикерге өз қорытынды
ойын жазып, тілек ағашына іледі.

жиынтық

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН ПО ПОЗНАНИЮ МИРА 3 «Г» КЛАСС
Копущу Эльвира Шаухатовна
учитель начальных классов СШ №19 г. Актобе
3 класс
Тема урока
Цели и задачи урока

Основные
идеи,
отработанные на занятии
Методы и приемы

Ход урока
Орг.момент

Введение в новую тему.

Неделя 1
Урок 2
Познание мира
Воздух и его свойства. Чистый воздух – залог здоровья
1.Знать значение воздуха для жизни человека, вспомнить и перечислить свойства воздуха,
расширят свои представления о свойствах воздуха.
2. Развивать умение давать справедливую оценку своей работе и работе одноклассников,
развивать коммуникативные навыки.
3. Воспитывать чувство ответственности за обучение.
Учащиеся будут знать значение воздуха,демонстрировать свои знания; Учащиеся могут
определять тему и цели урока при помощи учителя. Умеют давать справедливую оценку
своей работе и работе одноклассников, чувство ответственности за обучение.
Наглядные, словесные, модули:. Обучение критическому мышлению.
2. Оценивание для обучения и оценивание обучения.
3. Использование ИКТ в преподавании и обучении.
4. Новые подходы в преподавании и обучении.
5. Обучение талантливых и одаренных учеников.
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Упражнение на создание
благоприятной атмосферы
Приветствие учителя
«Давайте делать комплименты».
Деление на группы
Стратегия «День рождения».
Проверка д/зд Защита постеров
«Явления природы в любое время
года»
Работа в парах.
Выполнение заданий
«Картина разума» - прослушать
рассказ и определить тему и цели
урока.
Кроме Атлантического, Тихого,
Индийского и Северного Ледовитого
океанов есть на свете еще один океан самый большой из всех. И вы, каждый
день, каждый час, каждую минуту,
сами того не замечая, “купаетесь” в
нем. И прохожие на улице, и кошки, и
собаки, и голуби, даже автобусы и
машины день и ночь “купаются” в этом
океане. Океан этот не соленый, не
пресный и к тому же без берегов и
воды. Словно огромные серебряные
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Изучение
материала

нового

рыбы, проплывают по его просторам
самолеты.
-Как вы думаете, о каком океане идет
речь? (Воздух)
- Что вы ещё знаете о воздухе? (Не
комментирует, но возможны замечания
и вопросы: “Это интересно…”, “Ты
думаешь, что прав?..”, “Откуда ты это
знаешь?”)
Сегодня мы подтвердим, или, наоборот,
опровергнем все ваши знания по этой
теме.
2.
Объяснение
учителя.
СЛАЙД № 19
- Сегодня на уроке мы вместе с вами
будем изучать воздух. Земля окружена
слоем воздуха толщиной около 500 км,
который называют атмосферой. Эта
оболочка не даёт сжечь всё живое на
Земле.

Отвечают на вопросы

СЛАЙД № 20
Воздух состоит из разных газов:
кислорода, азота и углекислого газа.
Чем выше поднимаешься в атмосферу,
тем меньше там воздуха и тем труднее
дышать. Вот почему люди, взбираясь
высоко в горы, берут с собой баллоны с
кислородом.
СЛАЙД № 21
Когда воздух нагревается, он
расширяется и занимает большее
пространство. Горячий воздух легче
холодного, поэтому он поднимается
вверх. Шары с горячим воздухом
поднимаются, так как горячий воздух
внутри шара делает его легче
окружающего воздуха.
СЛАЙД №22
У воздуха есть ещё интересное
свойство – он плохо пропускает тепло.
Птицы зимой взъерошивают перья,
чтобы воздух между ними сохранил
тепло. Чем больше воздуха, тем теплее.
Многие растения, зимующие под
снегом, не замерзают потому, что
между частицами снега много воздуха,
а снежный сугроб, как тёплое одеяло,
укрывает стебли и корни растений.
3. Обобщение.
Чтение текста в
учебнике.
1. Какие свойства имеет воздух?
газообразный
не имеет запаха
плохо проводит тепло
в состав воздуха входят
разные
газы:
азот,
кислород,
углекислый газ
2.Работа по группам: (Работа над
проектами).
1 группа- Люди и воздух
2 группа – Животные и воздух
3 группа – Растения и воздух
Защита творческих проектов.
Стадия

рефлексии

Воздух – источник жизни . В нашей
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Обсуждение в группах

Создают кластеры и защита их

«Обратная
связь»
«Самооценивание»

стране принят закон « О защите
окружающей среды ». Чтобы защитить
воздух от загрязнения , на трубах
заводов и фабрик устанавливают
фильтры , задерживающие вредные
примеси. Подобные фильтры имеются
на каждой автомашине. Они очищают
выхлопные газы до их выброса в
атмосферу. Вы ребята тоже должны
заботиться о чистоте воздуха. Не
поджигайте сухую траву , тополиный
пух , это приводит к пожарам и
загрезнению воздуха . Берегите
окружающий мир.
Предлагает «Лист самооценивания»
для оценки своей деятельности на
уроке
17.
Д\з :
Работа над проектом
«Чистый город».

Самооценивание

ТЕМА: ПО МОТИВАМ СКАЗКИ-СТИХОТВОРЕНИЯ «ФЕДОРИНО ГОРЕ»
Жумырова Камшат Муратовна,
учитель русского языка и литературы,
СШ№5 г.Жем, обл. Актобе
Предмет: чтение 5 класс
Цель: Формировать убеждения здорового образа жизни. Обучить интеллектуальный аспект здоровья выяснить, как
учащиеся умеют пользоваться полученными знаниями; учить выражать логичное отношение к вопросам здоровья,
высказать свою точку зрения.
Познакомить с причинами различных заболеваний, физический так и психологических.
Задачи: Образовательная: Познакомить детей с элементарными санитарно-гигиеническими правилами; внимания, речь,
наблюдательность, умение логически мыслить; воспитывать бережное отношение к себе и окружающим всегда быть чистым
аккуратным.
Развивающиеся: развивать память, речь, умение логически мыслить, умение применять эти знания в игровых ситуациях.
Воспитательная: воспитывать сплоченность класса при решении поставленных задач.
Форма проведения: Тип урока: Обучение о здоровье системолируя знаний.
Методы: Тестирование, инсценирование, игры и приемы.
Оборудование: Интерактивная доска, слайд «Друзья чистоты», иллюстрируя предметы, мыло, мочалка, пословицы и
поговорки, посылка, письмо, слайд, предметы личной гигиены; книга «Не порой XXI века» «Президент РК Н.А.Назарбаев»
книги К.Чуковского, портрет витаминчики – баллы сигн-е карты, учебник 5кл чтение и т.д.
Ход урока
Психологический настрой ( Официальный момент)
Долгожданный Звонок,
Начинается урок
Тут затем и загадки;
Игры, шутки-все для вас!
Пожелаю вам удачи
За работу! В добрый час!
Ребята, сегодня у нас гости.
Встаньте, повернитесь к ним лицом и мысленно пожелайте всем отдохнуть на нашем уроке.
16.
Сообщение цели и задач урока
Сегодня у нас необычный урок. Разделившийся на две команды мы хорошенько должны поработать.
Название 1 команды «Спортсменки»
Название 2 команды «Витаминчики»
Сегодня ребята, я вас прошу вступить в общество «Друзья чистоты», членами этого общество могут быть все ребята,
которые дружат с мылом, мочалкой, зубной щеткой и порошком.
Кто желает быть членом этого «общество» должен сдать экзамен и достичь всех высот.
Итак, первое задание. Вам необходимо пройти тестирование под названием: «здоровый образ жизни».
Что такое гигиена?
А) это наука о сохранений и укреплений здоровья;
Б) это наука о лекарствах;
В) это наука о растениях и животных;
2) Благодаря какому предмету в школе укрепляется здоровье, правильное физическое развитие?
А) математике;
Б) физической культуре;
В) пению.
3) Чтобы многое успеть в течении дня, надо соблюдать:
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А) диету;
Б) правила дорожного движения;
В) режим дня.
4) Что такое валеология?
А) наука о религий;
Б) наука о здоровье;
В) наука о языке.
5) Какие продукты необходимы для полноценного питания?
А) только фрукты;
Б) только сладкое: конфеты, торты, варение и т.д.
В) самые разнообразные продукты.
1. На адрес 5 «а» класса пришла посылка и письмо из интернета слайд. Как вы думаете, что нужно вскрыть сначала?
«Правильно, сначала вскроем письмо и посмотрим, от кого оно и что в нем написано.
Дорогие мои дети.
Я пишу вам письмецо,
Я прошу вас, мойте чаще
Ваши руки и лицо.
Все равно какой водой
Кипяченной, ключевой…
Или просто дождевой
Дорогие мои дети.
Очень, очень вас прошу:
Мойтесь чище, мойтесь чаще
Я грязнуль не выношу.
Не подам руки грязному,
Не поеду в гости к ним!
Сам я моюсь очень часто.
До свиданья!
( Мойдодыр )
Вот, ребята мы и узнали, от кого пришло письмо. Наверное, и посылка нас пришла тоже от Мойдодыра.
Давайте посмотрим, что в ней.
Как мы говорили чтобы попасть и стать членом этого общества. Мы должны выполнить все задания которые в этой
посылке.
2. Задание. Недаром гласит казахская народная пословица: « Чистота – основа здоровья, здоровье основа богатства». Итак
задание «Ассоциация»
Какие ассоциации возникают у вас со словом
«Чистота»
Следующее задание в посылке: «Начал дело, кончай смело»
На доске. Придумайте сказки по данному началу: в группе, в паре, сам – но. (5 мин)
Жил – был мальчик. Он был лентяем. Не мылся, не ухаживал за собой. Но однажды…
У одной женщины была единственная дочка. Такая красавица, ученица. Но такая лентяйка! Ничего не хотела и не умела
делать. Думала, думала мать, как помочь беде и придумала…
Можете работать в группе, в паре, самостоятельно.
Сегодня мы на уроке будем знакомиться произведением Н.Чуковского «Федорино горе». Друзья вам было опережающее
задание о К. Чуковском (Знакомство с биографией)
- Что узнали нового?
- Какие еще произведения К. Чуковский написал? Работа в тетрадях число классная работа (биография и творчество) запись
в тетрадях.
Реализация ( задание с учебника) в посылке
1 – откройте учебники на странице возьмите карандаш следите за чтением
29)
Весь текст правильное чтение уч-ля «Федорино горе»
- Ребята, подумайте, сможете посоветоваться в своей группе, какие вопросы можно задать по этому тексту, что вас
интересует
Вопросы I и II команде:
Вы поняли, что куда-то и от кого-то убегает посуда? Представьте как с горы бежит посуда, бегут топоры, ножи , метла,
чайник, кофейник… Они бегут как живые. Здесь олицетворение. Но ведь в жизни так не бывает, это похоже на сказку. Так
от кого же бежит посуда? Читаем дальше.
Следующее задание в посылке: «Дебаты»
6)
Почему надо умываться?
(Плохо быть грязнулей, грязная кожа – организм плохо дышит)
От простой воды и мыла у микробов тают силы.
7)
Как надо умываться? (Раз в неделю мойся основательно, утром, после еды мой руки, лицо, шею, каждый день мой
ноги, руки перед сном, обязательно мой руки после уборки комнаты, туалета игр, прогулки, общения с животными, работы
на огороде, поездки в транспорте).
8)
Для чего необходимо чистить зубы? (Чтобы не болели зубы, кариес-дырка в зубе. Всегда больно. А еще больные
зубы вредят другим органам – сердцу и почкам)
Как поел, почистил зубки.
Делай так два раза в сутки.
Предпочти конфетам фрукты – очень важные фрукты.
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Чтобы зуб не беспокоил,
Помни правило такое:
К стоматологу идём
В год два раза на приём.
И тогда улыбки свет
Сохранишь намного лет!
9)
Для чего регулярно стричь ногти?
(под ногтями может скапливаться большое количество болезнетворных микробов. На руках стричь раз в неделю, на ногах
раз 2-3 недели, так как растут медленнее)
- Ребята! Вы хорошо сдали экзамен. С этого часа вы можете считать членами общества «Друзья чистоты».
Давайте дети отдохнем. «Физминутка»
С физминуткой я дружу
Свою спинку разогну.
Руки кверху поднимаем,
А потом их отпускаем.
А теперь попрыгаем,
Раз, два, три,
Ножками подрыгаем
1,2,3,
Ножками потопаем,
1,2,3,
Сядем мы на парту стройно.
Чтобы вести себя достойно.
Следующее задание в посылке
«Рефлексия» Подведение итогов.
«Художник и поэты».
От каждой группы по одному человеку необходимо нарисовать листовку, посвященную борьбе с вредными привычками.
В это время остальные должны придумать стихотворение из 4-х строк, посвященные «здоровому образу жизни».
- С каким писателем мы познакомились?
- С каким произведением познакомились?
- Что вам запомнилось?
(выставление оценок)
Домашнее задание выразительное чтение, по желанию выучить «Федорино горе». Творческая работа пословицы « О
здоровом образе жизни»
Витаминки-баллы. (подсчитать 2-х команд)
Какая команда быстро и верно справилась набирает очки. Устное поощрение «Самые умные и здоровые».
*****
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРҒА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК
ТҰРҒЫДАН ТӘРБИЕ БЕРУ
Құлбатырова Баян Наурызғалиевна
Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы,
Ы.Мұхамеджанов атындағы негізгі мектебінің
өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Еліміздің білім беру жүйесіндегі реформа жас ұрпақтың әрқайсысының жеке тұлға ретінде қалыптасуында маңызды
мәселелерді шешудің түрлі жолдарын қарастыруды көздейді. Әр жас өркеннің азамат болып қалыптасуын қамтамасыз ететін
қоғамдағы негізгі де, жауапты сала, ол – білім беру жүйесі. Қоғам өмірінің барлық сфераларында терең өзгертулер жүруде,
соның ішінде келешек ұрпақтың рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру да өзекті мәселе болып тұр. Заман
талабына сай білім беру жүйесі өзінің басым бағдарын жеке тұлғаның рухани-адамгершілік тұрғыдан кемелденуіне аудара
бастады. Дер кезінде адамгершілік құндылықтары қалыптаспаса, бұл қасиеттер адам дамуына тек кедергі болып қана
қоймай, сонымен қатар жасөспірімдік шақта бала дамуында әлеуметке қарсы мінез-құлықтың болуына әсерін тигізеді.
Тәрбиенің негізгі мақсаты – дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, арожданы мол, еңбекқор, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік
қасиеттерді сіңіру ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс тіршілігінен, өзін
қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. Көрнекті педагог В.Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол
бала солай бола алады» деген.
Біз бала тәрбиесіне оң ықпал жасай отырып, оның табиғатын оятамыз. Баламен жүргізілетін әрбір істі қарапайым,
әрі шешімі бар іс деп қарауымыз керек. Балалық шағының қызықты болуын ескергеніміз жөн. Бұл бала бойында
адамгершілік құндылықтарды қалыптастырудың бірден-бір жолы.
Осыған сәйкес соңғы жылдары «Бөбек» қорының Президенті С.А.Назарбаеваның «Өзін-өзі тану» адамгершілікрухани білім беру жобасы жеке тұлғаның рухани-адамгершілігін дамытып, қалыптастырудың тиімді жолын көрсетуде. Бұл
бағдарламаның міндеті – баланы рухани-адамгершілік тәрбиенің мазмұнын құрайтын қайырымдылық, сұлулық, достық,
бақыт, сүйіспеншілік сияқты құндылықтарға баулу;
Балаға өзінің қайталанбайтын жеке ерекшелігін, өзіндік орны бар адам екендігін сезіндіру
Баланың бойындағы жақсы әдеттерін сақтап, жаман әдеттерден бойын аулақ ұстауға үйрету;
Күнделікті бірлесе атқаратын іс-әрекеттер барысында балалардың бойында өзінің құрбыларымен адамгершілік
қарым-қатынас жасау, олармен санасу және жанашырлық сезімдерін дамыту;
Жер бетінде өмір сүріп жатқан барлық жанды-жансыз дүниенің өмірлік құндылығын түсіну және сезіну;
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Көшпенді ата-бабаларымыз ұрпақ тәрбиесіне қатысты жайттарды топтастырғанда да ғылым үшін аса маңызды
жүйелік принципке ерекше мән берген. Осы айтылғанға орай жас буын тәрбиесін бесіктен (тіпті, құрсақта жатқан кезден)
бастап бұларды ақыл-ой, имандылық, еңбек, көркемдік, сымбаттылық секілді сан салаға жұптастырған. М.Әуезовтың: «Ел
олу үшін бесігіңді түзе» деген сөзінің мән-мағынасына ой салсақ, тәлім-тәрбие ісі жас ұрпақ дүниеге келгеннен басталады
екен. ХХІ ғасырда көтеріліп отырған «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімінің түп тамыры тереңде жатыр. Ол –
халқымыздың ұлттық құндылықтарынан, рухани мұраларынан, ділінен, тағлымдық ой-толғауларынан бастау алады. «Өзінөзі таныған, өмірдің мәнін түсінген адам, өзін-өзі қадағалап, сынап, өзін-өзі тәрбиелеуге, өмірден өз орнын, өз бақытын
табуға ұмтылады. Өзін-өзі тану – адамның шындықты өзінше түсіну жағынан қарастыратын ілім, ол өз бойындағы
бірегейлікке сәйкес келетін өзінің жеке құндылықтары жүйесін жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесімен ықпалдастыруға
бағытталған. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімі – ұлттық құндылықтарды іске асыру мен таратудың маңызды
механизмі, өмірдің мәні мен өнегесі, тарихпен, ана тілімен, философиямен, әдебиетпен, дәстүрмен, психологиямен
ұштасқан ұлттық-рухани білім мазмұны мен түрі. «Халықтан асқан ұлы ұстаз жоқ» дейтін болсақ, ұлттық рухани мұралар –
ұрпақтың рухани-адамгершілік азығын жетілдіретін негізгі өзегі болмақ. Рухани байлыққа апаратын жолдың бірі – білім,
екіншісі – сол білімді пайдаға асыру. Адам алғаш білімнің құндылығына сүйене отырып, өз ортасын жақсы жағынан
өзгертуге әрекет жасайды. Өйткені рухани жетілудің шыңына көтерілген адам өмірдің мәні мен мағынасын жай ғана түсініп
қоймай, жер бетінде ізгілік орнатуға күш салады. Қандай да болсын адамдықты, адамгершілікті бетке ұстаған қоғамның
мақсаты- әр адамды рухани байлық деңгейіне жеткізу.
Бүгінгі жас ұрпақты оқыьтып қана қою аз, оны жан-жақты дамыту, жаңаша дағдыларға тәрбиелеу қажет. Әлемдік даму,
ғылыми технология адамның ұшқыр ойлы, терең білімді, озық тәрбиелі болуын талап етеді. Сондықтан руханиадамгершілік тұрғысынан білім беру әр тұлғаның азаматтық келбетінің жоғары болып, олардың кез келген ортада
белсенділік көрсете алатынын қабілеттерін жетілдіруді көздейді. Бүгінгі күні біздің елімізде ұлттық және азаматтық
құндылықтардың негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту, жеке адамның рухани күш-қуат мүмкіндіктерін ашу,
адамгершілік пен салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қажетті жағдайлардың барлығы да жасалуда. Тәрбиенің басты
мақсаты әр адамның ішкі құндылығын, тұлғалық қасиетін ашып, бағалауға үйрету.
Ойындар – баланың психикалық үрдістерінің, ойлау, есте сақтау, қабылдау,қиял дамуына көмектеседі. Біз жас өскіндерді
адамгершілікке бағыттау мақсатында ойындар ұйымдастыру арқылы оларды қиыншылықтан қорықпауға, мақсатқа жетуде
барлық күш-жігерін жұмсауға, құрбыларына қолғабыс жасауға тәрбиелейміз. Осы арқылы бала өзіне баға берумен қатар
белсенділігі де артады. Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат - міндеттердің ең бастысы - өзінің ісін,
өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу.Ұрпақ тәрбиесі – келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам
иелерін жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, иманды, мәдени - ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу –біздің де қоғам
алдындағы борышымыз.
«Өзін-өзі тану» курсы арқылы жан-жақты дамыған, рухани адамгершілігі мол, бір-біріне сүйіспеншілікпен, құрметпен
қарайтын, өмір сүруге деген құштарлығы жоғары жеке тұлға тәрбиелей аламыз.
Дана халқымыз «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың»
деп бекер айтпаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды
қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде педагогтар шешуші рөл атқарады.
Ұрпақ тағдыры – ұлт тағдыры демекші, ұлттың болашағы- оның білімді, талантты, адамгершілік асыл қасиеттерді бойына
сіңірген тәрбиелі ұрпақтың қолында. Рухы күшті ұлт озады. Бұл тұрғыдан алғанда жас ұрпақтың рухани мәдениетін
арттырып, көркемдік әлемін байытуда, дүниетанымын қалыптастыруда «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру
бағдарламасының орны ерекше.Осы жобаның авторы Сара Алпысқызы «Өмір әдебі» деп аталатын еңбегінде «Ғасырлар
бойы әр елдің халықтары осы біз кімбіз, не үшін өмір сүріп, қайда кетеміз, өміріміздің мағынасы неде, басты адами
бағдарымыз қандай болуы тиіс?» деген сауалдар төңірегінде іздене отырып , «тіршіліктің осынау мәңгілік сұрақтарына
жауап беру үшін жалпыадамзаттық құндылықтарды қайта жандандырып, өзіміздің бастапқы қайнар көзімізге оралу
керектігіне бір сәт те күмәнданбайтындығын» айтады.
*****
ШАХМАТ ҮЙІРМЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ
Жанғанашова Нұржамал Қасымханқызы
Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, №6 қазақ орта мектебінің
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды»,- деген
педагог В.И.Сухомлинский.
Ойын дегеніміз- адамның ақыл ойын дамытатын,қызықтыра отырып ойдан – ойға жетелейтін, тынысы кең,алысқа
меңзейтін,қиял мен қанат бітіретін ғажайып нәрсе.
Демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаттылығы ойын арқылы байи түседі. Ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз бетінше
зерделейді сөйтіп , өмірден байқағандарын іске асырып,көргендерін санасына түйе бастайды. Мысалы, «волейбол»,
«футбол» сияқты ойындар баланың қимыл-қозғалыс қасиеттерін дамытатын ойын болса «Алтын сақа», «Көкпар» т.б.
ұлттық ойындары ұлтжандылыққа тәрбиелейді. Ал «тоғызқұмалақ», «дойбы», « шахмат» ойындары логикалық,
математикалық ойын .Бұл ойындар
баланың ой-өрісін дамытып, ойлау қабілеттерін арттырады.
Шахмат - математикалық, логикалық ойын . Математиктердің шахмат тақтасындағы бір аттың жүру маршрутын 30
миллионға жуық деп атап өткен .
Шахмат ойыны V-ғасырда Үнді елінде дүнеге келген, кейін бүкіл елді жаулап алған.
Бұл ойынның шығу тарыхы өте күрделі, ол туралы көптеген аңыздар бар. Соның ішінде бір аңызға тоқталатын болсақ ол
шахмат тақтасының пайда болуы. Бір патша жарлық береді «кімде кім қызықты ойын тапса соған сұрағанын берем» деген.
Сонан бір данышпан шахматтың әрбір шаршысына астықты есптеп қоя бастайды: бірінші шаршыға бір дән , екінші
шаршыға 2 дән, үшінші шаршыға 4 дән, төртінші шаршыға 4х4=16, 16х16=256 сөйтіп шахмат тақтасындағы 64 шаршыға
дәндерді қоя бастағанда әлгі патшаның жинаған барлық астығы жетпей қалады. Осылай, ойынды ойлап шығарған
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данышпан патшаның байлығына ие болады екен дейді аңызда. Міне, шахмат ойыны математикалық есеп: шахмат тақтасы,
оның бетінде орналасқан шахмат фигуралары, олардың жүрісі, жеу жолдары бәрі математикалық есепке келіп тіреледі.
Сосын болар Н.Назарбаев «Қазақстан білім қоғамына барар жолда» тақырыбында өткен онлайн режиміндегі дәрісінде
мектептерде шахмат ойынын пән ретінде енгізуді қолдайтынын айтқан болатын.Таяуда мен Әлемдік шахмат
қауымдылығының басшыларымен ,гроссмейстерлермен кездескен болатынмын. Олар балаларды жастайынан шахматқа әуес
келетін елдер мен аумақтарда оқу үлгерім артатындығын жәнеде математикалық пәнінен білімдері жақсаратынын алға
тартқан.Шахмат ойыны бірнеше қадам алда жүріп,шешімді қабылдай білуге үйретеді»- деген және Астанада қаласында
шахмат Академиясының ашылатынында айта кеткен.
Тамыз айында өткен облыстық Білім беру қызметкерлерінің педагогикалық кеңесінде облыс әкімі А. Мұхаметов
«Математикалық білімді көтеруге бағытталған облыстық жоспарда» шахмат ойынына үлкен мән берілді.Көршілес елдерде
шахматты енгізген мектептердің педагогикалық тәжірибелерін зерттеп, облыс әкімінің тапсырмасына байланысты облыстық
оқу әдістемелік орталығы 1-11- сыныптарға арналған «Шахмат курсы» бағдарламасын әзірледі. Ел басшысының ұсынысы
мен облыс әкімінің тапсырмасын,және облыстық оқу- әдістемелік орталығының әзірлеген бағдарламасын басшылыққа ала
отырып, біздің мектеп басшылары шахмат үйірмесін енгізуді ұйғарды және шахматан үйірме сағаттарын маған ұсынды.
Шахмат үйірмесін «Ақ ладья» деп алдым. Ладья - шахмат ойынында жүрісі тіке «тура» жүретін ауыр фигура.
«Ақ ладья» шахмат үйірмесі 1-11 сыныптар үшін шахматтық білім беру курсы болып табылады. Бұл бағдарлама
арқылы балалардың жалпы білім деңгейі арттырылады, ойлау қабілеті мен интеллектуальдық әлеулеті дамиды.
Шахмат ойыны бір мезгілде әрі оқитын , ой-өрісін ұштайтын және тәрбиелейтін ойын. Шахмат ойыны арқылы тек қана
ойлау деңгейі ғана емес , сонымен қатар зейіні,еркі, ынтасы дамиды.
Бұл бағдарлама теориялық сұрақтармен қатар үш деңгейдегі логикаға сәйкес шахмат ойынының практикасын қамтиды:
- шахмат ойынының тарихын, шахмат әліппесін, шахмат тактикасын , психологиясын, этикасын, жарыстарға қатысуын
қамтиды.
-салыстырмалы талдау әдісін меңгеріп, шахмат тастарын орналыстыра білу, бастапқы позицияларын және комбинация
негіздерін байланыстыра білу нәтижесінде білім деңгейін меңгеруге қол жеткізеді.
- қорытындысында шахмат ойынының «стратегия негіздерін»және барлық курсын толық меңгеру нәтижесінде , логикалық
ойлауды, көп күш жұмсамай қиындықсыз тек шахмат ойыны бойынша емес үлкен көлемдегі ақпаратты есте сақтау, өзге де
білім аясын, соның ішінде математиканы ешқандай қиындықсыз есте сақтауына мүмкіндік алады
. Шахмат –шешімді зерттеуге, әртүрлі жүріс нұсқасын қайта-қайта таңдауға, өз бетімен есеп шығару қабілетін дамытуға,
қорытындауға үйретеді.
Шахмат сабағы арқылы жеке тұлғаны жан-жақты етіп қалыптастыру өте күрделі жұмыс, ол жетекші педагогтан
шахматқа оқытып қана қоймай жеке тұлғаны тәрбиелеуді және ойлау, іздену қабілетін дамыту арқылы салауатты өмір
салтын қалыптастыру, ой еңбегіне тәрбиелеу. Осы бағдарлама балаларды оқытуды топтарға бөліп оларға теориялық
білім беріп қана қоймай практикалық тұрғыда да материалды толық меңгеруге мүмкіндік береді.
Мақсаты: Оқушылардың бос уақыттарын босқа өткізбей оларды шығармашылық ізденімпаздыққа, қиялын ояту арқылы
ой еңбегіне тәрбиелеу.
Оқыту арқылы- шахматтың шығу тарихымен таныстыру.Шахмат ойынынан теориялық білім беріп қана қоймай оның ойын
ережелерін үйрету, сөйтіп оларды әртүрлі жарыстарға қатынастырып қызығушылығын арттыру.
Тәрбиелеу арқылы- шахмат ойынын оқып үйретіп қана қоймай, оны сүйе білуге және оның жеке бастың мінез- құлқының
қалыптасуына ұстамды және ізденімпаз болуына, ойлау қабілетінің артуына әсер ететіндігіне көзін жеткізу; әртүрлі
жағдайларда өзгенің қателіктерін және өзінің қатесін түсіне білуіне, одан дұрыс қорытынды жасауға үйреті; қарсыласты
сыйлай білуге үйрету.
Дамыту-жеке тұлғаны ойлау қабілетн арттыру арқылы есте ұстау, барлық жағдайларға көңіл аудара үйрену арқылы
жекетұлғаны қалыптастыру; дүниеге ойлы қарап, әсемдік тұрмысты танып қана қоймай, өзінің ойлау қабілетін,
танымдық ерекшеліктерін қалыптастыру; айналадағы дүниені танымдық қабілет арқылы дұрыс түсіне білу.
Міндеттері:
- дүниежүзілік, халықаралық озық педагогикалық тәжірибелер жетістіктерін пайдалана отырып, шахмат ойынын
жете меңгерген оны ардақтап, сүйе білетін және әлемдік дәрежеге көтеруге ұмтылатын жан-жақты дамыған жеке
тұлғаны тәрбиелеу;
- жасөспірім жеткіншектерде салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, олардың
шығармашылық
ізденімпаздығын, қиялын ояту арқылы ой еңбегіне тәрбиелеу;
- әрбір курс мүшелерімен жеке- жеке жұмыс жүргізу арқылы оларды тез есептеуге жаттықтыру;
- дүниежүзілік және Отандық шахмат майталмандары-Капабланка, Алехин, Ботвиник, Таль, Смыклов, Корчной,
Пепаросян, Спаский, Карпов, Каспаров, Крамник, Ананд, Садвакасов біздің жерлесіміз-Середенко, Кубеновтер т.б. Олардың
ойындарымен өмірін үлгі ету арқылы оқушылардың қызығушылығын, сүйіспеншілігін арттырып, жоғары дәрежелі
адамгершілігі мол, дені сау спортшы жеке тұлғаны қалыптастыру;
- курс мүшелерін мектеп аралық, ауылдық, қалалық, облыстық жарыстарға қатыстыра отырып, жеңімпаздарды анықтап
қана қоймай олардың тактикалық және стратегиялық ойын шеберліктерін жетіктіре түсу.
Курс мазмұны бағдарламаға сәйкес 1-4–сынып, 5-9-сынып оқушыларына бөліп оқытылады және мына бөлімдерді
қамтиды.
Кіріспе.(1) Шахмат ойынының даму тарихы. Мұнда оқушыларға жалпы шахмат ойынының шығу тарихы, аңыздар ,әлем
чемпиондары туралы терең мағұлымат алады
Шахмат тақтасы (1). Шахмат тақтасының көлемі,оның құрылымы (ақ қара жолақтар, горизанталь, вертикаль, диоганаль).
Әрбір 64 шаршылардың аттары оның 32-ақ, 32-қара шаршыдан тұратындығын үйренеді.
Фигуралар бастапқы орналасуы (10). Аты, орналасуы, жүрісі мен фигураларды алу(жеу) жолдарын меңгереді .
Шахмат партияларын жазу. Нотацияның маңызы (1). Жасалған жүрісті жазып отыру ережесін меңгеру. Бұл ережені шахмат нотациясы деп атайды.Бұл ереже арқылы ойын кезінде жинақылыққа үйренеді , аяқталмай қалған ойынды келесі
күні жалғастыруға көп көмегі тиетін ереже болып танылады.
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Фигуралардың салыстырмалы құндылығы (2). Фигураларды ойынға қатыстыра отырып, мат, пат және рокировка қоя
білуге үйренеді. Фигуралардың салыстырмалы құндылығын айыра білуге үйренеді. Мысалы , Ат пен Піл фигурасының
күші 3 пешкаға тати тып, жеңіл фигураға жатса, Ферзь 10(он)пешкаға татиды , Ладья 5 пешкаға татиды және екеуіде ауыр
фигураларға жатады. Ойын кезінде осы фигуралардың салыстырмалы күштерін есептеп отыруға үйренеді. Сонымен қатар
пешканы ферзаға шығаруда квадрат ережесін меңгереді.
. Шахмат партиясы: дебют,миттельшпиль, эндшпиль (7)
Ойынның бастапқы позициясы - дебют, ортаңғы позиция- миттельшпиль ,- ойының соңы аяқталуы- эндишпиль туралы
түсіне отырып, есептер шығарады.
Шахмат есептерін шешу (10). Бір жүрісте, екі жүрісте, үш жүрісте мат қою есептерін өз бетімен шешу . «детский
маттан» қалай қорғану керектігін ойлану, шешу жолдарын меңгереді.
Өз-ара жарыстар өткізу (2). Алған білімдерін пайдалана отырып, өз-ара білімдерін жарыс арқылы қорытындылау.
Шахмат курсы арқылы оқушының білім деңгейі артады. Олар алған теориялық білімі мен практикалық білімдерін,
жетістіктері мен кемшіліктерін танып білуіне мүмкіндік береді. Оқушылар бір- бірімен кездесіп ойнайды, әртүрлі есептер
шешеді, сосын жетекшімен ойнайды. Әр баламен жеке-жеке жұмыс жасаймын . Сөйтіп, оқушылардың деңгейін анықтап ,
үш топқа бөліп оқытамын. Мәселен, Iтоп- жақсы меңгерген оқушылар оларды бірінші қатарға орналастырам , IIтопорташа меңгерген оқушылар, оларды екінші қатарға, III топ- кеш қабылдайтын оқушыларды үшінші қатарға орналастырып,
ойын ережелерін қабылдау деңгейлеріне сәйкес тапсырма беріп отырам.
Шахмат ойынының пайдасы зор. Мысалы, шахмат ойнап отырып баланың «мен» деген түсінігі қалыптасады жеке тұлға
болып даму сатысы қаланады. «жеңіс», «жеңіліс» ұғымдарды түсіне бастайды.
Шахмат ойыны – адамның мінез-құлқын өзі басқарумен анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған
негізіндегі іс әрекеттің бір түрі. Сондықтан, шахмат ойыны адам баласының дүние танымын кеңейтеді, сөздік қорын
байытады, ойлау қабілеттерін артып, ой-өрісін дамытады.
Шахмат математика, физика, химия, геометрия сияқты негізгі пәндерге көп септігін тигізетін матеметикалық,
логикалық ойын !
Сондықтан , ШАХМАТ үйірмесі оқушылардың білім деңгейін артып, болашақта математика пәні бойынша тест
көрсеткіштеріне жақсы ықпал тигізеді деген ойдамын.
Сөз соңында М. Омарханұлының сөзімен аяқтағым келеді « ойы ұшқыр ........
»
Өзімнің шахмат ойынында алған жетістіктерім
-2005 жылы Ұлы Отан соғысы жеңісінің 60 жылдығына арналған жерлесіміз Кеңес Одағының батыры Ідіріс Үргенішбаев
атындағы аудандық жүлде үшін шахмат жарысында I орын. Аудан әкімі Р.Сыдықов;
-2006 жылы Социалистік Еңбек Ері Нағым Қобландин атындағы V спартакиадасында III-орын .Р.Сыдықов
-2007 жылы Ұлы Отан соғысы жеңісінің 62 жылдығына арналған жерлесіміз Кеңес Одағының батыры Ідіріс Үргенішбаев
атындағы аудандық жүлде үшін шахмат жарысында II орын. Аудан әкімі Р.Сыдықов;
-2007 жылы Алғашқы мектеп директоры С.Сауқанұлы атындағы турнирінен II орын
Мектеп директоры А.Х.Исбусинов.
-2009 жылы Білім беру қызметкерлерінің облыстық XII спартакиада бағдарламасына сәйкесшахматтан Iорын. Ақтөбе
облісінің білім басқармасы.А.Құдайбергенов
-2009 жылы Жас ұрпаққа сапалы білім мен тәрбие беруде нәтижелерге қол жеткізіп, бәсекеге қабілетті шәкірттер
дайындауда өз үлесін қосқаны үшін Грамота. Мектеп директоры А.Х.Исбусинов.
-2009 жылы Елбасымыздың «Салауатты өмір салтын қалыптастыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ауыспалы
кубок үшін аудан мұғалімдерінің спартакиадасында шахматтан IIIорын. Аудан білім бөлімі Қ.Табаналы.
-2010жылы Жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларының арасындағы аудандық Спартакиада бағдарламасы бойынша
Шахмат спорт түрінен ІІІ орын алған №6 орта мектеп командасы марапатталады. Қ.Табаналы
-2010жылы Елбасымыздың «Салауатты өмір салтын қалыптастыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ауыспалы
кубок үшін аудан мұғалімдерінің спартакиадасында шахматтан І орын. Аудан білім бөлімі Қ.Табаналы.
-2011жылы Елбасымыздың «Салауатты өмір салтын қалыптастыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ауыспалы
кубок үшін аудан мұғалімдерінің спартакиадасында шахматтан IIIорын. Аудан білім бөлімі Қ.Табаналы.
-2013жылы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың мектеп жасындағы балаларды жаппай оқытумен қамтуды және жалпы білім беретін
мектептерде білім алуын қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында ұйымдастырылған « Мектепке жол»
республикалық қайырымдылық акциясына қатысып, үлес қосқаны үшін Алғыс хат. Мектеп директоры Ұ.Қ.Нияз
-2014 жылы. Социалистік Еңбек Ері Нағым Қобландин атындағы ІХ спартакиадасында III-орын . Е.Ж.Данағұлов
-2014 жылы. Отанамыыздың нұрлы ертеңі үшін ұстаздық міндетін ұзақ жылдар бойы абыроймен атқарып, ұлтымыздың
болашағы жастарға өнегелі тәрбие мен сапалы білім берудегі қол жеткізген табыстары үшін . Аудан білім бөлімі
Е.Төлепберген
Оқушылардың жетістіктері
-2010 жылы Жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларының арасындағы аудандық Спартакиада бағдарламасы бойынша
Шахмат спорт түрінен ІІІ орын алған №6 орта мектеп командасы марапатталады. Қ.Табаналы
-2014 жылы4-6 қараша. В.Н.Цеханович атындағы №1 балалар –жасөспірімдер спорт мектебінің Ақтөбе облыстық
чемпионатына іріктеу біріншілігінде
ІІ орын Шын Назерке,
ІІІ орын алған 8ә сынып оқушысы Боздақова Римма,
ІІІ орын алған №6 орта мектебінің 2асынып оқушысы Өміртаева Нұрайша,
Алғыс хатпен 2а оқушысы Тлеужанов Сағындық
Алғыс хатпен қыз балалар арасында 3б сынып оқушысы Сүлейменова Ажар марапатталды.
*****
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САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: АРХИМЕД ЗАҢЫ
Андыбаева Жұпар Асқарқызы
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
физика пәнінің мұғалімі
Сабақ тақырыбы: Архимед заңы.
Мақсаты: а) білімділік: Архимед күші туралы түсінік қалыптастыру. Архимед заңының физикалық мағынасын ашу;
ә) дамытушылық: оқушыларға Архимед заңы ұғымын дамыту. Оны техникада, тұрмыста қолдану маңызын білу.
б) тәрбиелік: оқушыларды сауатты азамат болуға, еңбексүйгiштiкке тәрбиелеу:
Құралдар: компьютер, интерактивті тақта, проектор, оқулықтар, есептер жинағы, Цифрлы лаборатория бағдарламасы,
электронды динамометр, штатив, динамометр, суы бар ыдыс, Архимед шелегі, жүктер.
Сабақтың түрі: интерактивті кіріктірілген сабақ.
Пән аралық байланыс: математика, химия, информатика.
Сабақ барысы
Ұйымдастыру кезеңі. Өткен материалды пысықтау
 Сорғылардың құрылысы қалай және ол қалай жұмыс істейді?
 Манометр атмосфералық қысымды тура көрсете ала ма?
 Шприцтің жұмысы қандай заңға негізделген?
Жаңа сабақ түсіндіру
Архимед Ежелгі Грекияның ұлы ғалымы, математигі, механигі. Ол Сицилия аралындағы Сиракуз қаласында, туып сонда
өмір сүрген. Архимед астроном Фидийдің баласы деген
жорамал бар. Архимед сол замандағы ірі мәдениет орталығы –
Мысырды аралап, александриялық ғалымдардан, солардың
ішінде Конон мен Эратосфеннен білім алған. Оның
математикалық еңбектері өз заманынан озық болған, бұл
еңбектері дифференциалдық және интегралдық есептеу
ашылғанда (17 ғасыр) дұрыс бағаланған. Архимедтің көптеген
математикалық еңбектерінің ішінен қисық сызықтардың
ұзындықтарын, әр түрлі фигуралар мен денелердің көлемін
және беттердің ауданын есептеу ерекше орын алды.
Архимед рычаг заңын, суда өлшеу арқылы қорытпаның
құрамын анықтау тәсілін тапқан, өз атымен аталған
гидростатика заңын (Архимед заңы) ашқан, жер суаратын
механизмдерді, жүк көтеретін рычаг жүйелері мен блоктарды,
тас ататын қамал бұзатын соғыс қондырғыларын, т.б. ойлап
шығарған. Рычагтың математикалық заңын тапқанда, Архимед “Тіреу нүктесін берсеңдер, Жерді де төңкеріп тастаймын”
деп айтқан екен. Архимед шығармаларының көпшілігі сақталмаған, ал оның “Эратосфенге жолдаған” хаты 1906 жылы ғана
табылған. 9-11 ғасырларда Архимедтің еңбектері араб тіліне, ал 13 ғасырда олар араб тілінен латын тіліне аударылып, Батыс
Еуропа елдеріне тарай бастаған. 1823 жылы Архимедтің “Шар мен цилиндр” және “Дөңгелекті өлшеу және леммалар” атты
екі кітабы орыс тіліне аударылған.
Архимед ашқан жаңалығын түсіну үшін тәжірибе жасап көрейік:
Ол үшін динамометрге жүкті ілеміз нұсқаушы — бағдаршасы бар серіппе де жарайды. Бағдаршаның көрсетуін есте сақтап
жүкті суға түсіреміз (динамометрден ажыратпай). Біз бағдаршаның салмақтың азайғанын көрсеткенін көреміз (1-сурет).
а

б
1-сурет
FА = Р0 — Рс сұйық.
Сондықтан сұйықтың ішіндегі қандай да бір денеге әсер ететін Архимед күшін анықтау үшін, бұл денені ауада және
сұйықта өлшеп, алынған мәндерінің өзгерісін анықтаймыз.
Осыны компьютер арқылы өлшеп көрейік. (цифлы динамометрмен)
Міне осы Архимед (кері итеруші) күші болып табылады.
Егер суға ауа толтырылған допты батырып, жіберіп қалсақ, онда ол доптың сол сәтте қалқып шығатынын көреміз.
Тығынмен де, ағаш бөлігімен де осы құбылыс байқалады. Олардың қалқып шығуына не әсер етіп отыр?
а

б
2-сурет
Суға батырылған денеге түсірілген барлық күшті бір (тең әсерлі) күшпен ауыстырамыз. Бұл күш жоғары бағытталған, оны
кері итеруші күш немесе Архимед күші деп атайды (Ең алғаш осы күштің бар екенін және оның неге тәуелді екенін
Архимед анықтады). 2, б-суретте осы күш FА деп белгіленеді.
Енді архимед күшінің сан мәні неге тең соған тоқталсақ.
Тәжірибе жасайық (3-сурет) 1 серіппеге кішкентай шелек (қаушақ) 2 және цилиндр формалы денені 3 ілейік. Штативтегі
көрсеткіш-тілшенің орнын белгілейміз (3, a-сурет) де, денені су құйылған ыдысқа төгілетін түтікке дейін батырамыз. Бұл
кезде суйықтың біраз бөлігін дене ығыстырып шығарады да ол стаканға төгіледі (3, б-сурет), оның көлемі дененің көлеміне
тең. Осы кезде сұйыққа батырылған дененің салмағының азайғандығын серіппенің көрсеткішінің жоғары көтерілуі
білдіреді.
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A

б
в
3-сурет
Біз жоғарыда сұйыққа батырылған дененің салмағы, кері итеруші архимед күшіне тең шамаға азаятындығын білеміз. Бұл
шама дене ығыстырып шығарған сұйықтың мөлшеріне байланысты ма? Бұны анықтау үшін стакандағы сұйықты 2 шелекке
құяйық. Көрсеткіш-тілшенің алғашқы орнына қайтып келгенін көреміз (3, в-сурет). Бұл дене ығыстырып шығарған
сұйықтың салмағы, сұйыққа батырылған дененің қанша салмақ жоғалтқанына тең екендігін көрсетеді. Сұйықтағы
дененің салмағы сол дененің ауадағы салмағынан кері итеруші күш шамасына тең шамаға аз болады. Сондықтан біз
қорытындылай келе мынадай тұжырымға келеміз:
Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күш, осы дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең
болады.
Бұл заңды Архимед ашқан, сондықтан оның есімімен — Архимед заңы деп аталады.
Денеге әсер ететін Архимед күші FА төмен қарай әсер ететін салмақ күші mсg-мен теңеседі. (мұндағы mс — берілген дене
көлеміндегі сұйық масасы):
FА = mс g.

(1)

Бірақ салмақ күші mcg ығыстырылып шығарылған сұйықтың салмағына Рс тең. Сонымен FA= Рс тең. Сонымен FA= Рс тең
екені дәлелденді.
(1) формуласын басқа түрде жазуға болады. Сұйықтың массасы mс оның тығыздығы ρс мен Vс көлемінің көбейтіндісіне тең
екенін ескеріп
FА = ρcVcg.

(2)

Vc — ығыстырылып шыққан сұйық көлемі.
Бұл көлем дененің сұйыққа батып тұрған бөлігінің көлеміне тең болады. Егер дене сұйыққа толығынан батып тұрса, онда
сұйық көлемі дене көлемімен V бірдей болады, ал егер жарты бөлігі батып тұрса, онда дене көлемінен V аз болады (4-сурет).
А

б
4-сурет
(2) формула газдардағы архимед күші үшін де дұрыс орындалады, тек бұл жағдайда газ тығыздығы мен ығыстырылып
шыққан газдың көлемі, сұйық орнына алынады.
Жоғары айтылғандарды ескере отырып, Архимед заңын былай тұжырымдайды:
Тыныштық күйдегі сұйыққа (немесе газға) батырылған кез-келген денеге сұйық (немесе газ) тарапынан кері итеруші
күш әсер етеді, оның шамалы сұйықтың немесе газ тығыздығын еркін түсу үдеуімен сұйыққа (немесе газға) батып
тұрған дене бөлігінің көлемінің көбейтіндісіне тең болады.
Сұйықтықтың барлығында, әр түрлі тереңдікте әр түрлі гидростатикалық қысым болғандықтан Архимед (кері итеруші) күші
тек суда емес, басқа да кез келген сұйықта әсер етеді. Одан басқа бұл күш газдарда да әсер етеді, осы себептен әуе шары,
дирижаблі ұшады.
Жаңа сабақты қорытындылау.
Сұйыққа (газға) батырылған денелерге кері _____________ әсер етеді.
Бұл күш жоғары бағытталған, оны _______________ немесе ____________деп атайды.
Архимед күші дененің ауадағы және сұйықтағы ______________айырмасына тең.
Архимед күші дененің ығыстырып шығарған ____________________
Архимед заңы мына түрде жазылады: ____________
Архимед заңы арқылы әуеде _______, суда кемелер __________, сүңгуір қайықтар _______ .
Пысықтау тестері:
1. Архимед қай кезде өмір сүрген?
•
б.з.б. 277-212
•
б.з.б. 287-212
•
б.з. 212-287
•
б.з. 212-287
2. Сұйыққа батырылған денеге қандай күш әсер етеді
A.
төмен басушы
B.
төмен тартушы
C.
кері итеруші
D.
кері тартушы
3. Архимед заңы дұрыс жазылған теңдеу

ҒА=pVg

ҒА=Vg

ҒА=mVg

ҒА=mgh
4. Көлемі 1 м3 денені суға батырсақ қанша кері итеруші күш әсер етеді? Судың тығыздығы -1000кг/м 3.
1. 1000Н
2. 100Н
3. 10000Н
4. 10Н
5. Архимед күші қандай физикалық шамаларға тәуелді?
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Дененің көлемі мен сұйықтың тығыздығына
Дененің ұзындығы мен еніне
Дененің тығыздығы мен массасына

Ешқандай физикалық шамаға тәуелді емес.
Есеп шығару үлгілері: 29-жаттығу 1-есеп
Суға көлемі 100см3 болатын дене батырылған. Осы денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтаңдар. Судың тығыздығы1000кг/м3.
Шешуі:
Берілгені
ХБЖ
формуласы
шешуі
V=100см3
=1*10-4м3
FА = ρcVcg.
ҒА=1000*10-4*10=1H
3
ρ=1000кг/м .
т/к FА -?

Жауабы: ҒА=1H

2-есеп. 3 түрлі кубтар берілген осылардың қайсысына көбірек ығыстырушы күш әсер етеді? Егер керосинге батырсақ
ығыстырушы күштің шамасы өзгере ме?
Жауабы: денелердің көлемдері әртүрлі болғандықтан оларға әсер етуші ығыстырушы күш те әртүрлі. Көлемі көп денеге
ығыстырушы күш көп болады. Керосинге батырсақ ығыстырушы күштің шамасы кемиді, себебі, керосиннің тығыздығы
судың тығыздығынан кем.
3 есеп. Керосинге массасы 500г темір кесегі батырылған. Ығыстырушы күшті анықтаңдар. Темірдің тығыздығы -7900кг/м 3,
ал керосиннің тығыздығы -820кг/м3.
Жауабы:
Берілгені
ХБЖ
формуласы
шешуі
m=500г
=0,5 кг
FА = ρ(к)Vcg.
V=0.5/7900=6,3*10-5м3
ρ(т)=7900кг/м3.
V=m/p
ҒА=820*6,3*10-5*10=0,51H
3
ρ(к)=820кг/м .
т/к FА -?

Жауабы: ҒА=0,51H

Оқушыларды бағалау.
Үй жұмысы: өткен §55. Архимед күші тақырыбын мазмұндау, 29 -жаттығу 5-9 есеп.
*****
САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: СӨЙЛЕМДЕГІ СӨЗДЕРДІҢ БАЙЛАНЫСЫ
Манашова Жанаргүл Қалдымұратқызы
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
бастауыш класс мұғалімі
Пәні: қазақ тілі, Класы: 2 «А» класс
Сабақ тақырыбы: Сөйлемдегі сөздердің байланысы.
Сабақтың мақсаты: Сөйлемдегі сөздердің байланысын дұрыс таба білуді меңгерту.
Міндеттері: б) Оқушылардың сөйлем және оның түрлері, тыныс белгілері жайында алған білімдерін тиянақтап, сөйлемдегі
сөздердің байланысын табуды ұғындыру.
д) Жаттығулар орындау барысында ауызша сөйлеу, сөйлемді дұрыс құрастыра білу қабілеттерін дамыту.
т) Достыққа, ұқыптылыққа , сауатты жазуға тәрбиелеу.
Сабақтың типі: Білік пен дағдыны қалыптастыру. Сабақтың түрі: «Саяхат» сабақ.
Оқытудың әдістері: іздену, талдау, жинақтау, сұрақ-жауап.
Көрнекілік: сызбалар, кеспе қағаздар, суреттер, мультимедиялық тақта,слайд.
Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі. Кластың сабақ өтуге дайындығын анықтау.
Психологиялық даярлық:
Мынау менің жүрегім,
Бәрі осыдан басталған.
Мына басым ақылды,
Бәрін осы басқарған.
Мынау менің оң қолым
Мынау менің сол қолым
Барлық істі атқарған.
Жарайсыңдар, ендеше атқарған істерінді үй тапсырмасын қалай орындағандарыңнан көремін.
ІІ. Өткенге шолу.
-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? (қыс)
-Қыстың белгілерін неде байқаймыз ? (боран, аяз, тұман, қар жауу т. б.)
-Қыс мезгілінің неше айы бар? Қалай аталады? (3 ай: Желтоқсан, Қаңтар, Ақпан)
-Қыста қандай ойындарды ойнағанды ұнатасыңдар?(қар атысу, шанамен сырғанау, аққала жасау)
-Өте жақсы, Ендеше, бүгінгі сабақта «Қыс» мезгіліне тауға саяхатқа шығып, аққала жасайық. Алдымен автобусқа
мінеміз. Жолда бірнеше аялдамаларға тоқтап, тапсырмалар орындай отырып жетеміз.
-Балалар, аялдамаға жету үшін нені білу керек? (жол ережесін)
-Жолдан өтерде сақ болу керекпіз. Алдымен сол жаққа, содан кейін оң жаққа қарай отырып,арнайы жолақ арқылы
аялдамаға да жеттік.
191

1-аялдама «Желтоқсан» Бұл аялдамада «Сиқырлы қар» ойыны арқылы сұрақтарға жауап алу.
Сұрақтар -Сөйлем дегеніміз не?
•
Сөйлемдегі сөздер қалай жазылады?
•
Сөйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді.?
•
Хабарлы сөйлем дегеніміз не?
•
Сұраулы сөйлем дегеніміз не?
•
Лепті сөйлем дегеніміз не?
•
Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай табамыз?

Үй тапсырмасын тексеру. Сурет бойынша жазған сөйлемдерін оқып, сөздердің байланысын ауызша
анықтайды.(2-3 оқушы оқиды)
Ереже: Сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы табамыз.
2-аялдама «Қаңтар»
ІІІ. Мақсат қою кезеңі: -Ендеше, балалар, бүгінгі сабақта сөйлемдегі сөздердің байланысын табуды одан әрі меңгеріп,
жаттығулар орындаймыз.
Күннің жады жазу. –Балалар, қыста қандай құстар қыстап қалады?(қарға, сауысқан т.б.)
Көркем жазу мәнері: Ққ қарға (Қ- дауыссыз, қатаң дыбыс)
ІҮ.Жаңа сабаққа бет бұру. – Тағы қандай құстарды білеміз? (көгершін, торғай, суықторғай, тоқылдақ, шымшық,
көгершін, аққу .)
-Құстардың қандай пайдасы бар? Құстар туралы тыйым сөздер білеміз бе?
-Аққуды атпа, - Құстың ұясын бұзба. т.б.
Ү. Жаңа материалмен жұмыс. Оқулықпен жұмыс. 217 - жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, сөйлемді
толықтырып айту. (ауызша)
Қарамен жазылған сөзді тақтаға жазып, байланысын көрсету.
Құстар адамдарға пайдалы.
Ережені пысықтау.
Шығармашылық жұмыс: 218 - жаттығу. Төмендегі екі сөзден тұратын сөйлемдерді сұрақ қою арқылы үш сөзді
сөйлем етіп жазу.
Мысалы. Асыл келді. Асыл мектептен келді.
Жұптық жұмыс. «Адасқан сөздер » 219- жаттығу. Берілген сөздерден сөйлем құрастырып, байланысын анықтау.
Мысалы: Жылқы, бағады, ағам – Ағам жылқы бағады.
Сергіту сәті.
«Би билейміз» қимылды ән
Қосымша материалдар.Төмендеу оқушыларға жекелей үлестірме қағаздар беріледі.
Өз бетінше, дәптермен жұмыс. Ойын: «Кім шапшаң ?» 220- жаттығу, берілген сөйлемдердің сызбасын түсіріп,
байланысын сызып көрсету.
ҮІ. Бекіту. 3-аялдама «Ақпан»
-Балалар, қыс мезгілінің үшінші айы, әрі қысқа айы- Ақпан деп аталады. Қыстан кейін көктем келеді. Көңіліміз
жадырайды. Сондықтан соңғы «Ақпан» аялдамасымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. «Ұйқасын тап»
Сөйлемді аяқтап, байланысын сұрақ қою арқылы айту.
Ой қорыту. Тест жұмысы алынады, қорытындыланады.
-Міне, сіздер сияқты көңілді балалар, тау басында қызу ойын ойнап жатыр екен. Біздер де әдемі аққаланы жасауға
көмектесейік.
ҮІІ.Үй тапсырмасы: 221 – жаттығу. Қажетті сөздерді пайдалана отырып, «Қысқы ойын» тақырыбында әңгіме жазу
(түсіндіріліп беріледі) ( 79 – бет)
ҮІІІ Оқушыларды мадақтау. Оқушылар сабақ қатысымына қарай бағаланады.
Сабақ аяқталды, сау болыңыздар!
*****
ТАҚЫРЫБЫ: ТӘКАППАР (МЫСАЛ) Ш. СМАХАНҰЛЫ
Ашикбаева Биғайша Балағұлқызы
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектептің
бастауыш класс мұғалімі
Ана тілі, 2 класс
Тақырыбы: Тәкаппар (мысал) Ш. Смаханұлы.
Мақсаты: 1.Білімділік: Мысалдың мазмұны мен идеясын ұғындыру.Оқушылардың тілін дамыту, сөздік қорын молайту.
2. Дамытушылық: Мысал жөніндегі түсініктерін толықтыру. Кейіпкер бейнесін талдау арқылы қарапайым мінездеме беру
дағдыларын жетілдіру. Ойлау қабілетін дамыту. Шығармашылықпен жұмыс жасай білуге үйрету.
3.Тәрбиелік: Адам бойындағы тәккапарлық, паңдық,менменшілдік қасиеттерден аулақ болуға тәрбиелеу.
Оқытудың әдісі: сұрақ-жауап, талдау-жинақтау, салыстыру.
Сабақтың түрі: дәстүрлі сабақ
Сабақтың типі: жаңа ұғымды меңгерту
Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру бөлімі.
–
Бір-бірімізге қарап, жақсы көңіл-күй сыйлаймыз.
–
2. Үй тапсырмасын тексеру.
Бурыл ат. (Ш. Мұртаза)
Шабандоз.
Ат жарысы.
Қарагер.
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Бапкердің сенімі.
Бурыл ат мәреге жетті.
Кеспе қағазбен жұмыс.
№1 кеспе қағаз. А)Шабандоз Асқардың жарысу сәтін суреттейтін сөйлемдерді тауып оқу.
Ә) Жылқы
малының бес жасқа дейінгі атауы.
№2 кеспе қағаз. А)
Бурыл атқа жұрттың ризашылық білдірген жолдарын тауып оқу.
Ә) Жылқы малына байланысты
ұлттық ойындарды ата.
Үй тапсырмасын қорытындылау: Аттың
құлағында ойнау да, адам бойындағы жақсы қасиет екен.
3. Жаңа сабақ: Адам бойында тағы қандай жақсы қасиеттер
болу керек, қандай жаман қасиеттерден аулақ болуымыз керек, сол мақсатта бүгін біз Ш. Смаханұлы атамыздың «Тәккапар»
деген мысал өлеңімен танысамыз. Сабақтың мақсатын айту.
1. Мысал
деген не?
Мысал- қызықты қысқа шығарма. Ол өлеңмен де, қара сөзбен де беріледі. Мысал жазушы жануарды, құстар
мен өсімдіктерді суреттегенде оларға адамға тән қасиеттерді дарытады, сол арқылы адамдар бойындағы кемшілікті, мінді
күлкіге айналдырады. Жақсылықты,әдептілікті, адамгершілікті дәріптейді. Әр мысалда түйінді ой болады. Ол мысалдың
басында не аяғында болады. Мысал- дегеніміз өнеге айту сипатындағы шағын шығарма. 2.Автормен таныстыру. Ш.
Смаханұлы- қазақтың белгілі сықақшы ақыны. Өзі туралы былай дейді: Тілімді түйреуіштей сүйір етіп,
Қойды мені сықаққа үйір етіп.
Жақсыға өзім
деген залалым жоқ,
Кетемін жамандарды қиып
өтіп.
Ұсындым кітабымды борышым
деп,
Сықақ от қой кеселді өртейтұғын,
Пәле менен жаладан қорысын деп.
3. «Тәкаппар» деген сөзді қалай түсінеміз?
Мағыналас
сөздері қандай? (тақырыпты ашу)
•
Тәкаппар, менменшіл, паң, мақтаншақ, өзімшіл.
•
Бұлар адам бойындағы қандай қасиеттер деп ойлайсыңдар?
4. Мұғалімнің мысалды мәнерлеп оқуы.
Оқушыларға тізбектей, мәнерлеп оқыту.
Тақиядан қалаған
сұрақтарын алып, сандық ретімен сұрақтарға жауап беру.
•
Мысалда ненің басынан өткен жағдай суреттелген?
•
Балық не днп мақтаныпты?
•
Ол құрлыққа қалай тап болды?
•
Құрлықта балық қандай күйге ұшырады?
•
Балық неліктен зарлады?
•
Ол қателігін қай кезде түсінді?
5.Тауып оқу.
-Балықтың мақтануы.
-Балықтың құрлықтағы күйі.
-Балықтың құрлықтағы зарлануы.
(Әр түрлі көңіл-күйде оқу)
-Автордың қорытынды ойын табу.
6. Бөлімге бөліп, ат қою.
1.Мақтаншақ балық.
2.Балықтың құрлыққа тап болуы.
3. Құрлықтағы балықтың жағдайы.
4. Балықтың зарлауы.
7. а) Балыққа мінездеме беру.
ә) Мысал идеясын ашу.
Балық- тәкаппар, өзімшіл, ешкімнің айтқанын тыңдамайтын, мақтаншақ.
•
Ал оның осы қасиеті оны жақсылыққа апарады ма?
•
Балыққа қандай баға берер едіңдер?
•
Балық қандай адамның бейнесінде суреттелген?
Автор мақтаншақтықты, тәкаппарлықты, өзімшілдікті мазақ етіп, ондай қасиеттерден аулақ болуға шақырған.
8.Вен диаграммасы: Өтілген «Кімнің мекені жақсы?» әңгімесімен салыстыру.
9. Шығармашылық жұмыс.
... даттапты,
... мақтапты.
... болмады,
... қалмады.
10. Қосымша білім «Кімнің мекені не?» Мұны дәл біліп ал.
Тышқандікі – ін,
Иттікі - үйшік,
Қасқырдікі – апан.
Құмырсқанікі – илеу.
Сиірдікі – қора,
Өрмекшінікі – тор,
Аранікі – ұя.
Киттікі – мұхит.
Түлкінікі- жым,
Тиіндікі – қуыс,
Қойдікі – қотан,
Ұлудікі – қабыршақ,
Тауықтікі – қүрке,
Бақанікі – көл,
Аюдікі –үңгір.
Айтпағаның бар ма,
Оны өзің жалға.
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11. Сабақты қорытындылау: -Мекенін жамандаған балыққа сендер не айтар едіңдер?
- Сендердің туған жерлерің несімен ұнайды?
12.Бағалау.
13. Үйге тапсырма: 1. Мәнерлеп оқу, мазмұнын айту.
2. Мақтаншақтық жаман қасиеттер екенін дәлелдейтін мақалдар жазып келу.
*****
СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІҢ САНДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Альжанова Жансауле Серикбаевна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
математика пәнінің мұғалімі
Сабақтың тақырыбы: Статистикалық мәліметтердің сандық сипаттамалары.
Сабақтың мақсаты : Статистикалық мәліметтер туралы түсінік беру.
Сабақтың міндеті : 1. Статистикалық мәліметтерді кескіндеу туралы алған білімдерін бекіту , сандық сипаттамалары
есептеуге үйрету.
2. Оқушылардың есептеу дағдыларын жетілдіру , математикалық сауаттылыққа баулу.
3. Оқушыларды шапшаңдылыққа, ұкыптылыққа тәрбиелеу.
Сабақтын типі : жаңа сабақ түсіндіру. Оқыту әдістері: сөздік практикалық, көрнекілік.
Сабақтың көрнекілігі: кестелер диаграммалар.
Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру бөлімі.
Оқушыларды түгендеу , оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру.
II. Сабақтың мақсатын хабарлау.
1. Үй тапсырмасы бойынша жүргізілетін жұмыстар.
2. Өткен сабақты бекіту.
3. Жаңа сабақты түсіндіру.
4.Бекіту есептері.
5. Сергіту сәтін ұйымдастыру.
6. Оқулықпен жұмыс.
7. Жаттығу жұмыстары.
III. Үй тапсырмасын тексеру №420
0-9 жас
21 тұрғын
50-59 жас
7 тұрғын
20 -29 жас 13 тұрғын
60-69 жас
3 тұрғын
30-39 жас
15 тұрғын
70 -79 жас
4 тұрғын
40-49 жас
7 тұрғын
80-89 жас
1 тұрғын
IV. Жаңа сабақ түсіндіру . Статистикалық кызмет
Арифметикалық орта
Санның модасы
Санның медианасы
1 Арифметикалық орта деп-таңдау мәліметтерінің барлық сан мәндерінің қосындысын осы мәліметтердің санына
бөлгенде шығатын х саны
2 Санның модасы дегеніміз ең көп жиелігі бар бір мән
3 Медиана деп-мәліметтер жиынтығы тең 2 бөлікке бөлінетін санды атаймыз
1.Мысалы: 5 окушы 1 жылда 2,18,19,20,21 кітап оқиды.Осы оқылған кітаптар санының арифметикалық ортасын табамыз.
Х==16
19 медиана
2. 14.15,18,21,27 сандарының модасы 21 саны.
Бекіту есептері шахмат ойыны жарысында 6-сынып оқушылары 10,10,12,12,13,13,13,13 ұпай алды. осы ұпайлардың
арифметикалық ортасын модасын және медианасын тап.
Жауабы:ортасы 12. Модасы 13.Медианасы 12,5.
Оқулықпен жұмыс. №421. Бірнеше сатып алушылардың дүкенде сатып алган заттарының саны
тіркелді.5,4,3,7,4,8,6,3,3,12,1,1,3,1.модасын,медианасын және арифметикалық ортасын есепте.
Жауабы:Ариф.о. -4,62. Мода-3. Мед.-4.
№422.(Ауызша)
№423.
Ер балалардың 14-інің бойын өлшеген кезде келесі нәтежелер
алынды:135,137,138,139,139,139,139,140,140,140,141,141,142(см). Ер балардың осы тобындағы жиі кездесетін бойдың
ұзындығы қандай?
Жауабы:139,140,141.
№424(Ауызша)
Сергіту сәті.
Піл к3 ті,піл к3ті емес, тілк3ті.
6н балдақ қол сәні,әшекей кесте т10 сәні.
Әкесіз 7м – жарты 7м
Шешесіз 7м –анық 7м
Өнерлінің қолы алтын
40-ына шыдаған, 41-іне шыдайды.
Жаттығулармен жұмыс.
№425.
Таңдаудың 1,3; 1,5;1,5;1,6; 2;2,7;2,7;2,7;2,7; арифметикалық ортасын модасын медианасын тап.
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№426. Сыныптағы оқушылар аяқ киім өлшемінің арифметикалық ортасын модасын,медианасын анықта.
Қай өлшемге сұраныс коп?
Сабақты бекіту.
18.
Статистикалық қызмет неше топқа бөлінеді?
19.
Арифметикалық орта дегеніміз не?
20.
Санның модасы дегеніміз не?
21.
Санның медианасы дегеніміз не?
Үйге тапсырма: №428,№429 есептер
Оқушыларды бағалау.
*****
БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДАҒЫ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ МАҢЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы
Бозой орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Андақұлова Жанат Демесінқызы
Ауыз әдебиеті — халық шығармашылығының айрықша саласы, ауызша шығарылып, ауызша тараған көркем-әдеби
туындылардың жиынтық атауы. Қазақ халқының ерте заманда жасаған мұрасының бірі халық ауыз әдебиеті. Жазу-сызу
өнері болмаған ерте кезде-ақ қазақ халқы өзінің тұрмыс тіршілігі, қоғамдық өмірі, шаруашылығы мен кәсібі, қуанышы мен
күйініші. Дүниетанудағы көзқарасы жайында неше түрлі өлең-жырлар, ертегі-әңгімелер, мақал-мәтелдер, аңыздар ойлап
шығарған және оларды ауызекі күйінде тудырған. Қазақ халқының мұндай сөз өнерін ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған.
Сонымен бірге ғылым мен мәдениетте “халық шығармашылығы”, “халық поэзиясы”, “халықтың ауызша сөз өнері” дейтін
атаулар да осыған жақын мағынада қолданылады.Қазақ халқының ауыз әдебиеті өзінің көркемдік-идеялық нәрімен,
эстетикалық қуат-тегеурінімен, түрі мен жанрларының молдығымен, тақырыптық және сюжеттік байлығымен, қоғамдықәлеуметтік және тәрбиелік терең мән-мазмұнымен ерекшеленеді. Қазақ ауыз әдебиеті – талай ғасырлардан келе жатқан мұра,
сарқылмас бай асыл қазына. Одан халқымыздың өткенін білеміз, сол арқылы бүгінгі заманымыздың ұлылығын
танимыз.Қазақтың мақал-мәтелдері болсын, жұмбақ-жаңылтпаштары мен ертегілері болсын – бәрі де балаларды Отанын
сүюге, ерлікке, елін қорғауға үндейтіні белгілі.
Бастауыш класс оқушыларын ауыз әдебиетінің үлгілерімен таныстырып, олардың өмірін байыта түсу ұстаздардың
міндеті болып саналады. Қиял дүниесінен туған ғажайып оқиғалы ертегілер, батырлар жыры, өмір тәжірибесінің қысқаша
қорытындысы – мақал-мәтелдер, ойға түрткі салатын сыр сандықты жұмбақтар, қиыннан қиыстырылған тақпақ
жаңылтпаштар
–
бәрі
де
балалар
бақшасында
кең
пайдаланылатын
дүниелер.
Қазақ халқының тұрмыс-салтын, арман үмітін, өткен өмірін кеңінен танытатын ауыз әдебиеті үлгілерінің көлемді
саласының бірі – ертегілер. Ертегілер өте ерте заманда, тіпті жазу-сызу болмаған кездің өзінде-ақ туған. Бұларды халқымыз
күні
бүгінге
дейін
ұрпақтан
–
ұрпаққа
ауызша
жеткізіп
келеді.
Халық ауыз әдебиетінің басқа түрлері сияқты ертегілер де адам баласының еңбекке, тұрмыс-тіршілік жағдайына
байланысты
туған.
Жаратылыс құбылыстарын, табиғат сырын жетік білмеген, олардың неліктен болатынын толық түсінбеген ертедегі адамдар
әр
нәрсені
қиял
еткен,
өздерінің
ауыр
еңбектерін
жеңілдету
жайын
қарастырған.
Қазақ ауыз әдебиеті нұсқалары жас жеткіншектердің ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтеді. Оларды адамгершілікке, еңбекке,
тапқырлыққа, туған өлкеге сүйіспеншілік сезімге баулу ісінде шешуші орын алады.
Халық ауыз әдебиетінің бастауыш класс балаларын тәрбиелеудегі бағыттары:
Денсаулық
Еңбек пен мамандық
Өнер
Имандылық пен адамгершілік
Патриоттық
Эстетикалық
Табиғатқа деген сүйіспеншілік
Педагог міндеті:
22.
Халық ауыз әдебиетіне қызықтыру арқылы балалардың тілдік қорларын дамыту..
23.
Жеке тұлға дамуында заманауи инновациялық әдістерді қолдану.
24.
Халық ауыз әдебиеті арқылы адамгершілікке, Отанын сүюге тәрбиелеу.
Ауыз әдебиетінің түрлері:
30)
Ертегілер
31)
Жұмбақтар
32)
Жаңылтпаштар
33)
Аңыз-әңгімелер
34)
Мақал-мәтелдер
35)
Тыйым сөздер
Бастауыш класс балаларының ой-өрісін, санасына туған тіліне, халқына деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімін
ұялатып, қиялдарын қанаттандыру, ұлттық рухты бойларына сіңіру, ана тілі мен Отанына, тарихы мен мәдениетіне деген
сезімдерін қалыптастыруда қазақ халқының ауыз әдебиетінің орны ерекше. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан
халқымыздың ауыз әдебиеті – бастауыш класс балаларының ой өрістерін дамытуға, қиялын шарықтатуға, тіл байлығын
молайтуға тигізетін пайдасы ұшан-теңіз...
Халық ауыз әдебиеті – халық шежіресі. М.Горький «Халық ауыз әдебиетін білмейінше, еңбекші халықтың нағыз тарихын
білу мүмкін емес» деген. Ауыз әдебиеті де, жазба әдебиеті де көркем туынды.
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Балалардың ой-өрісін дамытуға, қиялын шарықтатып, тіл байлығын молайтуға ауыз әдебиет үлгілері – ертегілер, жұмбақ,
жаңылтпаштардың, халық ойындарының тигізетін пайдасы ұшан-теңіз. Әрине, ауыз әдебиеті үлгілерімен балаларды
таныстыру үшін алдымен оқытылатын материалдың көлемін, мазмұнын анықтап алу керек. Материал мәтіннің мазмұны
балаларды қызықтыратындай, жалықтырып жібермейтіндей шағын болу керек.
Ертегінің өзіндік құрылысы, көркемдік ерекшелігі бар. Қандай ертегіні алсақ та, ол белгілі бір сюжетке құрылады, оқиғаның
желісінің басталуы, аяқталуы, өзіндік шешімі болады. Ертегі баяу басталып, оқиға желісі күрделене түседі. Әсіресе адам
өміріне байланысты іс-әрекет өткір сықақ-мысқылмен беріліп, бала сезімін селт еткізіп, күлкіге мәз етеді. Бала жағымсыз
кейіпкердің жексұрын әрекетінен бой тартып жақсылыққа құмартады. Ертегінің әр жақты сырын қызықты, тартымды, бала
санасына лайықтай жеткізу айтушының шынайы шеберлігіне тікелей байланысты.
Мектепте ертегі оқу сабақта және сабақтан тыс уақыттарда өтіледі. Оқу жұмысы баланың жас ерекшелігіне орай
жоспарланады., ауызша әңгімелеп беру тәсілі қолданылады, оқығанды тыңдату және әңгімелеп беру қатар жүргізіледі.
Мұндай мақсат – ертегіні ауызекі әңгімелеуге төсілдіре отырып оқылғанды шыдамдылықпен тыңдай білуге үйрету.
Сын тұрғысынан ойлаудың даму жолдары:
К
езеңдері:
III.
зат жайлы жалпы мәлімет жинау.
8)
Қызығушылықты ояту
Инсерт әдісі:
9)
Мағынаны ашу (ажырату)

сөздің көп мағынасын ашу;
10)
Ой толғаныс

синонимдер;
Әдістері:

антонимдік сөздік қорларын кеңейту;
17.
Топтастыру

сөзді дұрыс қолдануларын қалыптастыру.
18.
Ассоциация
Венн диаграммасы әдісі:
19.
Ой қозғау
10.
екі затты салыстыру;
20.
Джик-Со
11.
ортақ белгісін табу;
21.
Инсерт
12.
берілген тақырыпты қорытындылау, нақтылау.
22.
Венн диаграммасы
Кубизм әдісі:
23.
Кубизм
7.
балалардың білімдерін салыстырып, дәлелдеу;
24.
Бес жолды өлең
8.
ерекшелік;
25.
Ой толғау
9.
мен үйрендім;
Ой қозғау әдісі:
10.
суреттер;
6)
дамытушы;
11.
қолдан сұрақтар арқылы айқындау.
7)
сұрақтар арқылы ой салу;
Бес жол өлең:
8)
жауап талап ету.
3.
балалардың шығармашылығын тұрақтандыру;
Топтастыру әдісі:
4.
Не? Қандай? Не істейді?
19.
тақырыпқа қатысты барлық мағлұматты топтастыру.
5.
Түйінді сөз.
Ассоциация әдісі:
Күтілетін нәтиже:
Сын тұрғысынан ойлау
•
Белсенділіктері артады
•
Тәжірибелік іс-әрекетте болады
•
Қарым-қатынас жасауға үйренеді
•
Құрбыларын тыңдай біледі
•
Ортаға шығып өз ойын айтуға үйренеді
•
Өз ойын тұжырымдай біледі
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ
Махамбетияр Жайнагүл Данағұлқызы
Ақтөбе облыстық арнаулы (түзетім) есту қабілеті
бұзылған балалар мектеп-интернат-колледжі
«Тегінде, адам баласы ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттермен озады» деген екен қазақ елінің ұлы ақыны Абай
Құнанбаев. Біз қадам басқан 21-ғасырдың азаматы қандай болуы керек? Біз бұл сұраққа ақылды, білімді, мәдениетті,
отансүйгіштік қасиеті жоғары, жаңаны тануға ұмтылысы зор болу керек деген жауап алған болар едік.
«Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы» өз бетімен білім ала алатын және
алған білімін өмірдің түрлі жағдайларында қолдана білетін жеке тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін оқытудың
жаңарған технологияларына көшу талабы орындалып, мектептерде барлық ұстаздар оқытудың түрлі технологияларын
пайдаланып, сабақтарын пәрменді өткізіп келеді.
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге
кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік-педагогикалық қызметтің
тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Жаңа педагогикалық технологияларды
қолданудың негізінде үйренушінің дербес белсенділігін арттыру алға шығады. Мұның ерекшеліктері негізінен мыналар:

үйренушінің белсенділік іс-әрекетін дамыту;

оқыту мен үйретудің өзара үйлесімділігін қалыптастыру;

үйренушінің танымдық үрдіске белсенді қатысуын анықтау мүмкіндігі;

көрнекі құралдарын көбірек пайдалану арқылы сезіміне, қабылдау эмоциясына әсер ету;
Қазіргі таңдағы қоғам алдындағы ең басты міндет-оқу-тәрбие үрдісінде ұлттық игілікті сақтай отырып, оқушылардың
зияткерлік ойын, дүниетанымын қалыптастыруға жағдай жасау.
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Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл
процесс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие процесіне нақты өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі
бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың
шығармашылық әлеуетін дамытудың, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді. Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық және жалпы азаматтық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған
білім алу үшін қажетті жағдайлар; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»,- деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл
міндеттерді шешу үшін, мектеп ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта
құру,өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Сондықтан да
қазіргі қоғамымызға әр мұғалім өз іс-әрекетінде қажетті өзгерістерді әртүрлі тәжірибелер жөніндегі мағлұматтарды жаңа
әдіс-тәсілдерді дер кезінде қабылдап, дұрыс пайдалана білуі керек. Сонымен қатар мектептегі оқу-тәрбие жүйесі, мұғалімоқушы арасындағы қарым-қатынас жалпы оқытуды ұйымдастыру талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. Келер
ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық
негіздерін меңгеру маңызды мәселелердің бірі.
Жалпы білім беретін мектептердегі ұстаздардың негізгі мақсаты-оқу-тәрбие үрдісіне инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу,
оқушылардың білімге деген қызығуын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол салу.
Педагогикалық жаңалық – жаңа идеялар, әдістер, технологиялар ғана емес, педагогикалық үрдіс элементтерінің бірлігін
немесе жеке элементтерінің білім беру мен тәрбиелеудегі белгілі міндеттерді тиімді шешу жолы. Осындай жолмен
педагогикалық технология оқытудың рационалды жолдарын зерттеуші ғылым ретінде қызмет етеді, сонымен қатар тәсілдер
жүйесі ретінде ұстанымдар мен оқытуды зерттеуші қызметін атқарады. Қазіргі кез келген педагогикалық технологиялар
педагогика ғылымы мен тәжірибесінің жетістіктерін, дәстүрлі тәжірибе деп құнды дүниені, әлеуметтік прогрестің
жетістіктерін, қоғамдағы ізгілендіру мен демократия жемісін жинақтаушы болады. Бір технологияның өзі әр орындаушыда
әртүрлі сипатта болуы мүмкін, өйткені, шебердің тұлғалық құзыреттілігі оқушылар контингенті. Сыныптағы психологиялық
ахуал, көңіл күй әртүрлі болуы мүмкін. Бір технологияны қолданғандағы әр педагог алған нәтиже әртүрлі болғанымен, бірбірімен ортақ технологияның сипатына сай белгілері болады. Педагогикалық технология М Клариннің анықтауында:
«Педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланылатын барлық, дара, инструменталдық және әдіснамалық құралдарын
қолдану реті мен жиынтығының жүйесін білдіреді». Ғалым-академик В. Монахов оқыту технологияларының тәжірибедегі
қолданыс аясын тереңірек зерттей келіп, оны жаңаша қырынан танытады. Ғалымның пікірінше: «Технология – оқушы мен
ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу үрдісін ұйымдастыру және жүргізу, бірлескен педагогикалық әрекетті
жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі». Ал В. Беспалько «Оқу технологиясы – тәжірибеде жүзеге асырылатын,
белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы деп көрсетеді». Мұнда ғалым педагогикалық ықпал ететін арнайы
ұйымдастырылған, мақсатты, бір-бірімен өзара байланысты әдіс-тәсілдер жиынтығын айтып отыр.Сонымен технология деп
белгіленген мақсатты тиімді орындау үшін материалдарды түрлендіру үрдістері мен әдістердің жиынтығы және бірізділігін,
кешенді бірлігін айтуға болады.
Инновациялық технологияның мақсаты: Технологияны оқып-үйрену, меңгеру арқылы мұғалімнің интеллектуалдық,
кәсіптік, адамгершілік рухани келбетінің қалыптасуына әсер ету, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді
ұйымдастыруына көмек көрсету.
Инновациялық технологиялардың міндеттері:

білім беру мазмұнын жаңарту мемлекеттік стандарт көлемінде білім беру;

ғылымның рөліне мән беру, оқытудық озық технологиясын меңгеру;

оқыту мен тәрбиенің бірлігіне қол жеткізу, баланың жеке қасиеттерін аша білу, білімді тереңдетуге жағдай туғызу,
шығармашылық тұлға қалыптастыру.
Оқушы – өз ойын ашық айтады, тұлға ретінде қалыптасады, өзін-өзі бағалай біледі, өз ісіне жауапкершілікпен қарайды,
ортақ шешімге келеді, еңбекке араласады, бірін-бірі сыйлайды, санасады.
Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануда мұғалім сабақты дайын күйінде бағалайды, оқушының өзі ізденіп,
ғылыми негіздерін өз бетінше игеріп, ғылыми зерттеуді көздейді, ал мұғалімнің негізгі міндетіне оқушының іс-әрекетін
бақылау жатады. Инновациялық технологияларды қолдана отырып оқыту - бұл таным әрекетін ұйымдастырудың арнаулы
формасы, оның мақсаты-оқу үрдісінің өнімділігін арттыратын оқушының ақыл-ой кемелдіктерін, өз жетістіктерін
сезінетіндей жайлы жағдай тудыру.
Қазіргі күнгі педагогикадағы жаңа технологияның оқытудың дәстүрлі әдістердің тиімділігі:

Қызығушылығы жоғары, мәлімет көздерін оқушылар өздері іздейді.

Оқушы мен мұғалім тең құқылы. Оқушы – басты тұлға. Мұғалім – бағыт беруші. Оқушы ойына еркіндік беріледі. Ой
мен айтылған пікірге дәлел мен факт тауып қорғайды.

Мұғалім бағыттаушы, бақылаушы, қорғаушы.

Бір-бірімен ақылдасып, мәдениетті сөйлеуге үйренеді.

Өзі үшін көп мәселені шеше алады. Білімін ары қарай жетілдіруге дайын. Кез-келген нәрсеге жан-жақты қарай алады.

Топтық жұмыс ұнайды. Сыныпта белсенділік пен ұйымшылдық пайда бола бастайды. Топтық жұмыстарда топтастыру
ойды жинақтайды.

Ойлауға үйрету, жеке тұлға болып қалыптастыруға көмектесу, тілін, айтылған ойды дәлелдеу қабілетін дамыту.
Басқалардың ойымен санасуға үйретеді.

Бақылау арқылы ой-өрісінің өсу деңгейіне, жеткен жетістіктеріне қарай бағаланады. Бағалау бірнеше критерийлер
арқылы жүргізіледі.

Заман талабына сай кез-келген ақпарат.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың жаңа инновациялық педагогикалық технологияларын меңгермейінше,
сауатты, жан-жақты білгір маман болу мүмкін емес. Қандай сабақтың болмасын қызықты өтуі оқытушының үнемі іздену,
ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты. Ғылыми негізделген технология
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педагог пен оқушының іс-әрекетінде оқыту теориясы мен әдістерінің проекциясы болып табылады. Жалпы алғанда, оқутәрбие үрдісін жетілдіру мақсатында оқытудың инновациялық технологияларын дұрыс қолдана білсе, инновациялық
технологияның берері мол. Оқытудың инновациялық технологиялары оқыту үрдісін жандандырып, әрбір оқушының білімге,
ғылымға деген қызығушылығын оятады. Сонымен қатар шығармашылық ойлау қабілетін дамыта отырып, қоршаған ортаға
байланысты көзқарасын жаңаша қалыптастырады.
Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да
көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу үрдісін тиімді ұйымдастыруына
көмектеседі. Елімізде болып жатқан жаңаша түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру жүйесіне жаңаша қарауды, қол жеткен
табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін
жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.
Оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданып, оқушыны субъект тұрғысынан қарастыратын
болса, оқытудың сапалы болатындығы және ең бастысы, оқушылардың пәнге деген жауапкершілігі, қызығуы, өз бетінше
жұмыс істеу ынтасы, оқушының ізденушілік-шығармашылық зерттеушілік қабілеттері артады. Демек, әрбір жаңашыл
педагог оқу үрдісінде түрлі инновациялық және интерактивтік әдістемесін пайдалануы керек, өйткені сабақ сапасының
жақсаратыны байқалады.
Елімізде қозғалып отырған өзекті мәселе - білім беру жүйесінде оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруде
ақпараттық технологияларды қолдану, жеке тұлғаны қалыптастыру және қазіргі заман талабына сай білім алуға қажетті
жағдайлар жасау. Білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының түбегейлі өзгеруі, дүниежүзілік білім кеңістігіне
енуі бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге, ұстаздар алдына жаңа талаптар мен міндеттер қойып отыр.
Жаңа технологияларды пайдалана білген мұғалімге де, оқушыларға да тиімді:

уақытты үнемдейді;

оқушылар өз бетімен жұмыс істеп, өздері қорытынды жасай алады;

оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырады;

сабақты ақпараттық техникамен жұмыс істеуді үйренеді;
Сонымен оқыту технологиясы бұрыннан келе жатқан классикалық педагогика жетістіктерінен іздене отырып, оны жаңа
өнімді әдістермен байытуды, білім алуды оқушының өз іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы жүзеге асыруды талап етеді.
Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін
дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз. Ұстаз
еңбегі-оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің күрделілігі әрбір оқушы жүрегіне жол таба білуінде.
Әдебиеттер:

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы // Қазақстан мектебі. 2004. -№2.

Монахов В.М. Оқытудың педагогикалық технологиясы.

Қобдинова Ж. Оқыту процесін технологияландыру.
Бұзаубақова Қ.Ж. Жаңа педагогикалық технологиялар. Алматы, 2003.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ТАҢБАЛАРЫ ӘРТҮРЛІ ЕКІ САНДЫ ҚОСУ
Ақтөбе облысы. Ырғыз ауданы. Жайсаңбай ауылы
Ө.Қанахин атындағы орта мектеп
Математика пәнінің мұғалімі Тоғжанова Ләйлаш Тұхметқызы
Сабақтың тақырыбы: Таңбалары әртүрлі екі санды қосу
Мақсаты: Оқушыларға таңбалары әртүрлі екі санды қосу туралы түсіндіру,оны есептер шығаруда қолдана білуге
үйрету.
Міндеттері: А) білімділік: Таңбалары әртүрлі екі санды қосудың ережесін есеп шығаруда қолдана білуге
дағдыландыру;
Тәрбиелік:Оқушыларға алғырлыққа,тапқырлыққа тәрбиелеу;
Дамытушылық:Логикалық ойлау қабілеттерін,есептеу дағдыларын қалыптастыру,ой-өрістерін кеңейту,белсенділіктерін
арттыру,есте сақтау қабілеттерін дамыту.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақта қолданылатын стратегиялар: ассоциация,галерияға саяхат,топтастыру,семантикалық карта,электрондық
оқулық,плакат.
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап,СТО стратегиясы,АКТ
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі
•
Оқушылармен амандасу,түгендеу
•
Сабаққа дайындығын тексеру.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру.
25.
Қызығушылықты ояту
«Ассоциация» стратегиясы. (карточкамен жұмыс)
№1. Координаталық түзу деген не?
№2.Қандай сандар қарама-қарсы сандар деп аталады?
№3.Қандай сандар бүтін сандар жиынын құрайды?
№4.Теріс санның модулі қққандай сан болады?
№5.Қандай санның модулі 0-ге тең?
№6.Қандай сандар 0-ден үлкен?
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№7.Теріс сандардың ережесін айтып бер.
№8.нөл санының модулі неге тең?
№9.Қосу амалының қандай касиеттерін білесің?
№10.Оң санының модулі қандай сан болады?
«Галерияға саяхат» стратегиясы.топқа бөлу. «Санамақ» тренингі 5-ке дейінгі сандарды қарама-қарсы сандарды айтып,оң
және теріс сандар тобы болып бөлінеді.
Екі топқа топтық тапсырма беріледі.
№1 топқа. : Координаталық түзу бойына -3 және 2 санын кескінде.
№2 топқа: Координаталық түзу бойына 5 және (-4) санын кескінде.
ІІ.Мағынаны ажырату.
Жаңа сабақты хабарлап, түсіндіру.
Таңбалары әртүрлі ,модульдері тең емес екі санды қосу үшін:
26.
үлкен модульден кіші модульді азайту керек;
27.
шыққан санның алдына модулі үлкен қосылғыштың таңбасын қою керек.
Мысалы: 9+(-4) =4
-10+3=-7
Қарама-қарсы екі санның қосындысы 0-ге тең.
Мысалы: -14,9+14,9=0
ІІІ. «Топтастыру» стратегиясы. (оқулықпен жұмыс)
№447 ауызша
№448
18+(-9)=9
32+(-21)=11
(-81)+81=0
(-25)+30=5
(-21)+14=-7
45+(-45)=0
(-17)+20=3
(-70)+10=-60
(-31)+53=22
0+(-31)=-31
(-99)+0=-99
(-31)+16=-15
/№449
(-1.3)+2.5=1.2
5.1+(10)=4.9
(-4.3)+7=2.7
5.8+(-8)=2.2
(-4.6)+1.9=-2.7
3.7+(-6)=-2.3
(-7.2)+4.5=-2.7
4.5+(-2.8)=1.7
(-8.4)+10=1.6
2.1+(-5)=-2.9
(-8)+5.6=-2.4
2.9+(-4.6)=-1.7
№452
а
0,35
-3
96
-81,7
-46,8
в
-0,35
3
-18
6
51
а +в
0
0
78
-75,7
4,2
Ой толғаныс.
Семантикалық картамен жұмыс
8,8
-21+13
А
12,03-(-3,23)
Е
-132,5+2
Г
-0,034+(-12,25)
Л

-3,1+7
6,5+(-0,21)
-13+23
0,09+(-0,2)
-54+12,5
800+(-12)

-24
Д
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Е
Г
Л
Ж

-8
Р
К
О
Э
9,4
Ю
Б
К
В
Ы
С

-130,5
Д
Ф
Н
У
6,29
Қ
Е
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Ф
Н
У

-0,11
Ш
И
Е
А
Г
Ө

-12,284
Б
Ш
И
Е
-41,5
Д
Ф
Н
У
Р
Ұ

788
Ю
Ш
И
Е
Ж
Т

Қорытынды. Логикалық есептер.
1.Үш түйеқұс ұшып келе жатты. Аңшы біреуін атып тастады.Нешеуі қалды?(түйеқұс ұшпайды)
2. 5жұмыртқа 7 минутта піседі,10 жұмыртқа неше минутта піседі?(7 минутта)
Бағалау. Үйге тапсырма. П3,2 №450 №451
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:ТІРШІЛІК ҮШІН КҮРЕС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Кинорежиссер А.Шәжімбаев атындағы №3 Явленка орта мектебінің
биология пәнінің мұғалімі Таирова Алтынгүл Хамитқызы, бірінші санаты ұстаз
Сабақтың тақырыбы:Тіршілік үшін күрес және оның түрлері. 9-сынып
Сабақтың мақсаты: білімділік: оқушылардың сұрыптау түрлерін және тіршілік үшін күрес туралы алған білімдерін
жетілдіру; күрестің рөлі мен оның себептерін анықтау арқылы талдап түсіндіру;
дамытушылық: шығармашылық ізденістерін арттыру,бірлесіп жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру;өзінің және
жолдастарының білімін бағалай алу.
тәрбиелік: түсініктер бойынша жергілікті жануарларды мысалға ала отырып, қазақ халқының салт-дәстүрін,ұлттық
өнерін насихаттау,Отанын сүюге,табиғатты қорғауға тәрбиелеу;
Көрнекілігі: сызба-кестелер,суреттер,Флипчарт,сұрақтар жазылған парақтар
Түрі: аралас сабақ
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Әдіс-тәсілі: топтық жұмыс
Пәнаралық байланыс: әдебиет
Сабақтың барысы : І.Ұйымдастыру кезеңі.Сабаққа даярлықтарын тексеру
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру
1.Шығармашылық тапсырма
Үйге берілген тапсырма бойынша сұрыптау түрлерін сипаттап салыстыру
«Табиғи сұрыпталу»
«Қолдан сұрыптау»
2.Ізденген жетер мұратқа.
Топ мүшелеріне сызба – кестелер таратылады.Онда тақырыпқа сәйкес суреттер мен сөздер берілген. Топпен ойлана
отырып, белгілі бір қорытындыға келіп мәтін құрастырып баяндайды. Ұнаған топтың жауаптарын өзара бағалайды.
1-топ-«Тіршілік үшін күрес» 2 топ- «Табиғи сұрыпталу 3-топ- «Қолдан сұрыптау»
Балалар айтып болған соң мұғалім өзі қорытындылайды.
1- кестеге қарасақ шегіртке саны артса ел экономикасының проблемасы болады. Күрт артуы қолайлы жағдайлардың
туындауы:қоректің молдығы және жауынның аздығы.Шегірткені құрту үшін көптеген шаралар жүргізіледі.Көктем
айларында қоймақалтаны бұзу,күзде жер аудару сөйтіп шегірткенінің санын азайту.
2- Ақбөкен жүйріктігінің арқасында жауынан қашып құтылады,алыс суатқа да әлділер жетеді,әлсіздері жыртқыштарға жем
болады.Сөйтіп табиғаттың өзі сұрыптау жүргізеді. Бұл жерде сұрыптаушылар –жыртқыштар.Бұл қолайсыз табиғат
жағдайлары болып табылса,ал сұлулық жыршысы Сәкен Сейфулиннің «Ақсақ киік» өлеңін байқап отырсақ тіршілік
иелеріне деген аяушылықтың белгісі,яғни адамның табиғаттың сұлу еркесіне жасаған жауыздығы бейнеленген.
3- Қазақтың құмай тазысы адамның мыңдаған жылдарға созылған сұрыптау нәтижесі. Қазақ халқының саятшылық өнерін
насихаттай отырып,көшпелі өмір салтын басынан кешкен халқымыз табиғатпен мейілінше жақын болған.Табиғатты өз
өмірінің бөлінбес сыңырына балап,табиғат тылысымын тереңірек таныса,өмірдің соғұрлым мәнді де, қызықты болатынын
түсінген.Қолтұқымдарды алуға тазы итті,иттің басқа қолтұқым дарымен будандастырмаған.Тек таза тазы ит шығарып
отырған.Бұл адамның жүргізген қолдан сұрыптауына байланысты.
ІІІ.Жаңа сабақ -«Тіршілік үшін күрес» - тірек сызбасымен жұмыс
Тіршілік үшін күрес Түраралық
Түрішілік
Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынмен
(Мысалдар келтіру)
2. «Жабайы табиғат» Суреттермен жұмыс.Күрес түрлері бойынша анықтау,түсіндіру.
ІV. Сабақты пысықтау.
А) Блиц турнир
Сұрақтарға тез жауап алу.Жасырылған сұрақтарды әр топ түстер бойынша таңдайды.
Қызыл түс:
1.Топтағы біріншілікке жататын тіршілік үшін күрес.
2.Алғашқы эволюциялық теорияның авторы
3.Жыртқыш пен құрбандық арасындағы күрес түрі.
4. Бір түр дарақтарын алуан түрлі етіп өзгертуі.
Көк түс
1.Тірі ағзалардың өлі табиғатпен күрес түрі.
2.Эволюция себептерін дұрыс көрсеткен ғалым.
3.Ұзақ уақыт бойы тірі ағзалардың біртіндеп жетілу үдерісі.
4.Дарақтар,түрлер санының кемуі,таралу аймағының тарылуы.
Жасыл түс
1.Тірі ағзалардың өлі табиғатпен күрес түрі.
2.Эволюция себептерін дұрыс көрсеткен ғалым.
3.Ұзақ уақыт бойы тірі ағзалардың біртіндеп жетілу үдерісі.
4.Дарақтар,түрлер санының кемуі,таралу аймағының тарылуы.
1-топ 1-Түрішілік 2-Ламарк 3-Түраралық 4-Өзгергіштік
2-топ 1-Линней 2-Сұрыптау 3-Түрішілік 4-Биологиялық өркендеу
3-топ 1-Абиоздық 2-Дарвин 3-Эволюция 4- Биологиялық кері кету
VІ. Үйге тапсырма 11,12 параграфтарды оқып келу. «Тіршілік үшін күрес» тақырыбына өз ортаңмен,өмірмен тығыз
байланыстыра шығарма жазып келіңдер.
VІІ. Бағалау.Әр топ жетекшісі балалардың жауап парақтарына белгілегендері бойынша баға береді.
№
Оқушының АЖ
Шығармашылық
Сызба-кестемен
Суреттермен
Блиц турнир
қорытынды
жұмыс
жұмыс
жұмыс
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАР. АҢДАР. БУЫН
Шығыс Қазақстан облысы. Үржар ауданы. Көлденең ауылы
«Көлденең орта мектебі және балабақша» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Икласова Ляйля Мергазыевна
Сауат ашу 1 сынып.
Сабақтың тақырыбы: Жабайы жануарлар. Аңдар. Буын.
Сабақтың мақсаты:
Сабақтың әдісі: әңгімелеу, сұрақ-жауап, ойын.
Пәнаралық байланыс: өзін-өзі тану, дүниетану, бейнелеу өнері.
Көрнекі құралдар: жануарлар суреті, асықтар, қоржын, сурет дәптері, түрлі-тісті бояулар.
Сабақтың жоспары:
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І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
ІІІ. Жаңа сабақты меңгеру.
ІҮ. Сабақты қорытындылау.
Ү. Бағалау.
ҮІ. Үйге тапсырма беру.
Сабақтың барысы:
ІІІ. Жаңа сабақ. Жабайы жануарлар.
А) Жануарлар түрлері көп. Жануарлар екі топқа бөлінеді. Біз жануарларды қорғауымыз қажет. Жануарлардың пайдасы.
Оқушылар өз ойларын ортаға салып, бөліседі.
Ә) Кіріспе бөлім. Оқушыларды жаңа сөздермен сурет арқылы таныстырып, сөз тіркестерін құрастырту, сөйлемдер құрау.
Әр бала сөйлем құрап айтады: мысалы, сөз тіркесі: жабайы аң, үлкен піл, әдемі керік, жыртқыш аң.
Сөйлем: Мен
хайуанаттар бағынан үлкен піл көрдім.
Б) Ойын: «Сиқырлы асықтар» Ойынның шарты: Сыныпты үш топқа бөлу: «Дарын», «Талап», «Зерде». Әр топтың
басшысын сайлау. Топтардың басшылары қоржыннан асық алады, асық номеріне сәйкес сұраққа топ мүшелері ақылдаса
отырып, жауап береді. Жауаптары кестеге тіркеледі.
«Дарын»
«Талап»
«Зерде»
ІҮ. Сабақты қорытындылау. А) Венн диаграммасын толтыру тапсырмасы беріледі:
«Жыртқыш аңдар»
«Үй жануарлары»
Ұқсастықтары:
Ә) Әр топтың басшысы асықты таңдап, асықтағы нөмері бойынша топпен бірлесіп берілген тапсырманың суретін салып
қорғайды.
Б) Әр топ берілген сөздерді буынға бөледі: 1. Үй жануарлары
2. Жабайы аңдар.
3. Жыртқыш аңдар
Ү. Бағалау. Сабақтың барысы бойынша мұғалім топ мүшелерінің белсенділігін байқап, жұлдызшамен бағалап отырады.
Сабақтың соңында қай топ көп жұлдыз жинады, сол топ жеңіске жетеді.
ҮІ. Үйге тапсырма: жабайы жануарлар туралы мәлімет жинақтау.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МАҚАЛ МЕН МӘТЕЛДІҢ ҰҚСАСТЫҒЫ МЕН ӨЗГЕШЕЛІГІ
ОҚО, Мақтарал ауданы, «Жаңа жол» жалпы орта мектебі КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Абубакирова Сауле Нурбергеновна
Сабақтың тақырыбы: Мақал мен мәтелдің ұқсастығы мен өзгешелігі
Сабақтың мақсаты: І. Білімділік: Ғасырлар шежіресі, халық тарихы, оның әлеуметтік тіршілігі, ақыл- өнегесінен көрініс
тапқан мақал-мәтелдердің қолдану тәртібі, халық даналығының бір түрі екені, сонымен бірге олардың ұқсастығы мен
өзгешелігі туралы түсінік беру
ІІ. Дамытушылық: ойлау қабілеттерін, танымдық ізденістерін, көркем ауызша баяндау ретін ойындар арқылы жан- жақта
дамыту.
ІІІ. Тәрбиелік: Асыл да ата мұрамызды құрмет тұтуға,сөйлеу тілінде тобықтай сөздің түйінін жасқанбай жағымды
пайдалануға, қасиетті қызыл тіліміздің қадірін көтеруге тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: интербелсенді тақта, слайдтар, сызбалар, суреттер, шығармашылық тапсырмалар
Сабақтың әдісі: оқыту, түсіндіру, сұрақ- жауап, ойын
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Пәнаралық байланыс: әдебиет, ауыз әдебиеті, тарих
І. Ұйымдастыру кезеңі: 1. Сынып тазалығына көңіл бөлу
2. Оқушыларды түгелдеу
3. Психологиялық дайындық:
«Жақсы сөз – жарым ырыс» (тренинг). Оқушылар қол ұстасып, сабақ барысында білім шыңына жету үшін бір-біріне
жақсы сөздермен тілектер тілейді.
4. Топтастыру. «Біреу күн нұрына малынса, біреу ай сәулесіне зәру» мәтелдер тобы.
«Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер» мақалдар тобы. (Оқушылар қима қағаздардағы мақал-мәтелдерді құрастыра
отырып, топтасады).
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау кезеңі: 1. Үйге берілген 129- жаттығудың орындалу барысын тексеру.
2. «Зымыран сұрақтар» арқылы лексика саласы бойынша өтілген тақырыптарды пысықтау.
3. «Қызықты сұрақтар» ойыны арқылы мақал-мәтелдер тақырыбынан алған білімдерін тиянақтау.
«Мақалдар» тобы
1. Қорқақ неден қорқады?
2. Ердің атын не шығарады?
3. Оқусыз не жоқ? Білімсіз не жоқ?
4. Ашу не? Ақыл не?
5. Бір қазанға сыймайтын қандай бастар?
«Мәтелдер» тобы
1. Тауық түс көре ме?
2. Көп түкірсе не болар?
3. Оқу түбі не?
4. Жері байдың несі бай?
5. Ел құлағы нешеу?
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ІІІ. Жаңа сабақтың барысы:
І. «Қызығушылықты ояту» сатысы
Алтау ала болса,
Ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса,
Төбедегі келеді. (Оқушыларға мақалдың мағынасын ашып айтқыза отырып, бүгінгі сабағымызда біріге, ынтымақта
жұмыс жасайтын болсақ, мақсатымызға жететінімізді айтамын).
ІІ. «Мағынаны тану» сатысы
1. Мақалдың мазмұнында себебі мен салдары (нәтижесі) қатар айтылады.
Мысалы: «Қорқақты көп қусаң, батыр болады».
2. Мәтелде істің салдары айтылып, себебі айтылмайды.
Мысалы: «Кәрі түлкі қақпанға түспес» мәтелде ойдың нәтижесі ғана айтылып, себебі айтылмаған.
«Артық білім – кітапта» Оқулықпен жұмыс.
130- жаттығу. Достық, туыстық сезімдер туралы үш мақал тауып жазу. Олардың ішінен омоним, синоним, антоним
болатын сөздердің астын сызу.
1. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады.
2. Ағаш тамырымен мықты, адам дос-жарымен мықты.
3. Жақыныңды жаттай сыйла, Жат жанынан түңілсін.
132- жаттығу. Ең қысқа мақал- мәтелдерді тауып жазу.
«Мақалдар» тобы үш мақал жазу керек.
Адам деген ардақты ат.
Жалғыздың ісі бітпес.
Халық қартаймайды.
«Мәтелдер» тобы үш мәтел жазу керек.
Адамның күні адаммен
Көппен көрген ұлы той.
Көп түкірсе көл.
«Сергіту сәті» «Кім, нені жақсы көреді?» жаттығуы. Барлығы орындықтарға отырады. Кім, нені жақсы көрсе солар
орындарынан тұрады. Мысалы: Кім балмұздақты жақсы көреді, сол орнынан тұрсын…Кім өзін батырмын деп есептейді?…
Кім сары түсті жақсы көреді?… Кім көп тамақ жегенді жақсы көреді?… Кім айнаға қарағанды жақсы көреді? ... Кім анасын
жақсы көреді?...
Кім күн сәулесін жақсы көреді?... Кім мектепті жақсы көреді?... Кім мені жақсы көреді?...
133-жаттығу. Берілген мәтелдің мазмұны бойынша ребус құрастыру немесе сурет салу.
«Мақалдар» тобы
«Кәрі түлкі қақпанға түспес»
Мәтелдер» тобы
«Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады»
«Сыңарын тап» ойыны. (Топтарға мақал-мәтелдер беріліп, қай топтың бірінші орындап болатыны бақыланады)
1. Білікті бірді жығады, жалқаудың жаны тәтті.
2. Отан үшін отқа түс, сөзі өлмейді.
3. Көп біл, білімді мыңды жығады.
4. Жеті рет өлшеп, күймейсің.
5. Ғалымның өзі өлсе де, аз сөйле.
6. Еңбектің наны тәтті, біліммен жүгір.
7. Тіліңмен жүгірме, бір рет кес.
«Ой толғаныс» сатысы
Орағың өткір болса, қарың талмайды,
Отаның берік болса, жауың алмайды.
(Әр топ мақал мағынасын ашып, алдағы уақытта келе жатқан Тәуелсіздік мерекесіне байланыстыра отырып, өз ойын
дәптерлеріне жазады)
ІV. Сабақты қорытындылау: «Венн диаграммасы» (әр топ өз тобының атын ұқсастығы мен өзгешелігін мысалдар
арқылы дәлелдеп айту керек)
МАҚАЛ

ҰҚСАСТЫҒЫ

Ой тиянақты, дәлелді.Аяқталған сөйлем,
екі бөлімді болады.

Халық ауыз әдебиеті

МӘТЕЛ
Сөйлем немесе сөз тіркесі, мағына тұспалды,
қорытынды пікір болмайды.

V. Үйге тапсырма: 135- жаттығу. (Нұсқау беру)
VI.
Оқушыларды біліміне қарай бағалау.
*****
ТЕМА УРОКА: ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
город Шымкент. №52 общеобразовательная средняя школа
Учительница русского языка и литературы Шамансурова Мазлума Шарабеддиновна
Тема урока: Зима. Зимние забавы
Цели урока: а) Развивать глухие и звонкие согласные, умение делить слова на слоги, производить фонетической разбор
слова.
б) Развивать у детей устную речь, употреблять пословицы и поговорки в речи.
в) Воспитывать экологическую культуру и умение видеть красоту зимней природы любовь к ней, вызвать живой интерес к
изменением происходящим в неживой природе.
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Тип урока:
урок формирования знаний
Вид урока:
нестандартный урок – игра
Методы:
словесный, иллюстрированный, частично – поисковой
Формы: групповая, парная
Оборудования: картинки на тему: «Зима», «Времена года», карточки
Ход урока:

Организационный момент. Психологический настрой
Вступительное слово учителя.- Здравствуйте ребята!
- Давайте поприветствуем гостей, друг друга и пожелаем всем мирного безоблачного мира над головой.
Коллобер. среды
Здравствуй солнце золотое!
Здравствуй небо голубое!
Здравствуйте мои друзья!
Очень рад вас видеть я.
Предлагаю ученикам разделиться на группы: при помощи разноцветных конфет.
Стратегия: Актуализация знаний Опрос домашнего задания
Блиц – опрос:
2.
Назовите времена года?
3.
Назовите названия месяцев?
4.
Какое время года наступило?
5.
Докажите, что сейчас зима?
Возможные ответы: Зима потому что холодно. Снег. Люди тепло одеты.
На дом было задано выучить стихотворение «Зима», или выучить стихотворение, которое вам понравилось.
Написать названия времена года.
Работа в парах. Обменяйтесь с соседом по парте и проверьте друг у друга выполнения домашней работы.

Ознакомление с новым материалом.
Преподаватель рассказывает о зиме, и о зимних забавах.

Словарная работа
Зима –
Қыс
Қиш
Снег –
Қар
Қор
Холодно –
Суық
Совуқ
Лыжи –
Шанғы
Чанғи
Санки –
Шана
Чана
Сделали –
Жасады
Ишламоқ, ясамоқ
Снеговик –
Аққала
Қор бобо
Катается –
Сырғанақ тебу
Учмоқ, юмаламоқ

Физ. минутка

Фонетическая игра.
Задание 1.
Зима
Снег
Мороз
Холодно
Найдите гласные и согласные буквы.
Разделите на слоги.
Составьте предложения.

Пословицы и поговорки. Задание 2. Какие пословицы вы знаете про зиму?

Стратегия критического мышления. Диаграмма Венна. Задание 3.
Явление Зимы
Зимние забавы

Работа по картинке. Задание 4.
Составьте 2 – 3 предложения по картинкам
1 – группа: Зима
2 – группа: Зимние забавы

Загадки про зиму. Задание 5

Дидактическая игра: «Играли не играли». Задание 6

Стратегия: «Мозаичное чтение»
Итог урока.
- Что нового сегодня мы узнали?
- С какими словами употребляются лыжи, санки, коньки?
- В какие игры можно играть зимой?
Оценивание учащихся.
Домашнее задание: Упр. №2, стр. 98. Выучить стихотворение Упр. №6, стр. 99. Составьте предложения.
*****
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«АРА БАЛЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫ»
Қызылорда облысы. Жаңадария ауылы №203 орта мектеп
Авторы: 5-сынып оқушысыТұрақ Аружан
Жетекшісі: Тұрмаханова Әсия Сапабекқызы
Жетекші пікірі
Жаңадария ауылы №203 орта мектептің 5–сынып оқушысы
Тұрақ Аружанның “ Ара балының құндылығы” атты
ғылыми жоба жұмысында оқушы өте жақсы зерттеп ізденген.
Оқушының“ Ара балының ” құндылығы
тақырыбындағы бұл жоба жұмысында бал арасының адам баласына сыйлаған пайдасы, адамзаттың денсаулығына
әкелер шипасы,ара балының құнды қасиеттері туралы жазылған. Балдың емдік қасиеттері туралы жақсы жеткізе
білген. “Ара балының құндылығы” ғылыми жоба жұмысын әрі қарай жетілдіре зерттеп.,өзім деп сенетін оқушы
келешекте мемлекетіміздің жақсы азаматы болады деп сенемін.
Аннотация
Жобаның мақсаты: Ара балының жалпы қасиеттеріне тоқтала отырып,оның құрамы туралы мәліметтер жинау.Табиғи
балдың түрлерімен танысып,оның адамға тигізетін жағымды әсерлерін зерттеу. Мен “Болашақта бәсекелестікке
қабілетті халықтың қалыптасуына бағытталған аса маңызды жобалардың біріне айналатынына сенемін деген
президентіміздің болашаққа деген үлкен сенімі екендігін түсіну ,оған үлесімді қосу.
Аннотация
Цель проекта:Раскрывая общие свойства пчелиного мёда собирать сведения о его составе.Знакомясь видами природного
мёда, исследовать положительные стороны оказывающие благоприятные воздействия организму человека.
Как сказал наш президент с большой надеждой на будущее:“Я верю что такие важные проекты помогут достигнуть
цели напровленные на формирование конкуренции нашего народа.”И яв свою очередь готова понять и внести свой вклад.
Кіріспе
Табиғаттың адам баласына сыйлаған пайдасы, байлығы жетерлік. Сонау ерте замандардан бері адамзат баласы
табиғат байлығын өз пайдасына, игілігіне жаратуда. Біз күнделікті өмірде көріп жүрген ара адамдарды шағып, зиянын
ғана тигізіп қоймай, пайдасын да тигізеді. Оның пайдасы – балында. Ара балының адам ағзасына тигізетін пайдасы
туралы толық білгім келіп, мен осы зерттеу жұмысымен айналыстым. «Ара балының құндылығы» тақырыбында
жазылған зерттеу жұмысында ара балының құнды қасиеттері туралы жазылған. Бал арасы туралы жалпы түсініктеме
беріліп, түрлері туралы кеңінен зерттелген. Зерттеу бөлімінің үшінші бөлігінде балдың емдік қасиеттері туралы толық
мәліметтер келтірілген.
Жұмыстың мақсаты:
Ара балының жалпы қасиеттеріне тоқтала отырып, оның құрамы туралы мәліметтер жинау. Табиғи балдың түрлерімен
танысып, оның адамға тигізетін жағымды әсерлерін зерттеу.
Жұмыстың міндеттері:
1. Табиғи балдың түрлерімен танысу;
2. Балдың емдік қасиеттерін зерттеу
Жұмыстың өзектілігі :
Ара балының құнды қасиеттерін , оның табиғаттағы, адам өміріндегі алатын орны.
Болжамы: Араның адам баласына тигізетін зиянын ғана қарастырмай, оның балының құндылығын тереңірек түсінуге
болар еді.
Жұмысшы бал арасының гүді өсімдіктердің шырынынан өңдеп шығаратын өнімі – қоймалжың тәтті сұйықты бал деп
атайды.Және де бал арасынан электротехникада пайдаланылатын органикалық зат – балауыз алынады.Аралардан
прополис (ара желімі), ара уы, гүл тозаңы биологиялық белсенді заттары бар және емдік әсері өте күшті сүт
дайындалады.Бал арасының тіршілігін бақылау адамды табиғатты жақсырақ білуге байқағыштыққа, еңбексүйгіштікке
баулиды.
Бал арасының үш тобы. Ара – ара патшасы, еркек ара, жұмысшы ара деп үшке бөлінеді. Жұмысшы араның дене тұрқы
кішілеу, өңі қара, басы, кеудесі және жонында сұрғылт сары нүктелері болады. Ара патшасының денесі ұзын, қанаты
қысқа, көбею органы ерекше жетілген. Ара патшасы мен еркек араның ауыз қуысы кішкене келеді. Ара топтасып тіршілік
етеді. Ара үйірі бір ғана ара патшасы мен бірнеше жүздеген арадан және он мыңдаған жұмысшы аралардан құралады.
Ара патшасының бірден бір міндеті – жұмысшы араларға гүл тозаңын және бал жинату, балауыз шығарту, ұя салдыру,
балапан құрттарды, ара патшасын, еркек араны бағу, ұяны тазалау сондай – ақ, қорғау міндетін атқарады.
Табиғи балдың түрлері
1.Түйебұршақ балы. Балдың бұл түрі қантқа бай. ішек ауруларына пайдалы.
2. Шайқурай балы. Жасыл сары түсті сұйық болады. Балдың бұл түрін әлсіздікке, жараға пайдаланылады.
3. Жөке балы. Бактерияға қарсы қасиеті бар. Жөке балының тамақ ауруларына пайдасы мол. Сондай-ақ,
тыныштандыратын, ұйқыны жақсартатын қасиеті бар.
4. Шабындық балы. Бұл бал арқылытыныс алу,жүйке,жүрек және ас қорыту жүйесін емдеуге болады.
5. Таңқурай балы. Түсі ақ болады. Балдың бұл түрі суық тигенде тұмаудың алдын алу үшін пайдаланылады.
6. Қарақұмық балы. Қою қызыл немесе қоңыр түсті болады. Қарақұмық балы түрлі қан ауруларын емдеуге
пайдаланылады. Тері ауруларын да балдың осы түрімен емдеуге болады.
Ара балының басты ем болатын аурулары мен оны емге қолдану тәсілдері мынандай: қол-аяқ жансызданғанда, тері
қышымасына, ыстық, суықтан тіс қақ-сағанда, балалар кіндігі сыртқа шығып кеткенде, іш қатуға, улы жәндіктер
шаққанда, шиқан, сыздауық шыққанда, ауызға ауыздық, қотыр шыққанда, жеңіл күйікке, құлақ ауруларына, улы жәндіктер
шаққанда, қан қысымы өрлегенде, ұйқысыздықтан құтылу үшін суық тигенде, тұмауратқан кезде, асқазан, ішек
науқасына шалдыққанда, жөтелді басу үшін, жүрек аураларында. Мысалы: тістің түбін бекемдеп, тісті ағартуға бал
мен уксусты қосып тісті 3-4 рет жуса, тістің түбі бекемделеді, тіс аппақ болады.
Ұйқысыздықтан құтылу үшін жасалатын әртүрлі ем бар. Солардың ішіндегі ең тиімдісі – бал жеу. Жатар алдында 1 шай
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қасық балды 1 стақан жылы суға араластырып ішсе, жүйкеге жайлы әсер етіп, тез ұйықтауға көмектеседі. Моншада
емен жапырақтарымен шабыну да жақсы ұйықтауға септігін тигізеді. Суық тигенде, тұмауратқан кезде балды ыстық
сүтке, немесе лимонның шырынына қосып ішкен дұрыс.
Қорытынды.
Осы зерттеу жұмысының нәтижесінде, мен ара балының бағалы қасиеттері туралы біліп, табиғатты
аялай білудің маңызын түсіндім. Оның түрлерімен танысып, әрқайсысының адамға тигізетін пайдасын зерттедім. Емге
қалай пайдалануға болатынын үйрендім.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Дүниетану оқулықтары.
2. Интернет желісіндегі материалдар.
3. «Денсаулық » журналы.
4.Егемен Қазақстан газеті,2013ж
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МЕКТЕП КІТАПХАНАСЫНЫҢ ОҚЫРМАНДАРҒА
РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ РОЛІ
Муханова Айнұр Лұқпанқызы
Атырау қаласы №35 мектеп-гимназиясының
I-ші санатты кітапхана меңгерушісі
I.Кіріспе Оқушылардың бойына рухани – адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру.
II. Негізгі бөлім. Ұлтымыздың жас ұрпақтардың бойына адамгершілік қасиеттерді дарытуға, ізгілікке, имандылыққа,
адалдыққа тәрбиелеуге мектеп кітапханасының ролі. Мектеп кітапханасында оқушыларға рухани – адамгершілік тәрбие
беруде әртүрлі қызмет түрлері.
III. Қорытынды. Кітапхана – оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір.
Кіріспе. Рухани адамгершілік тәрбиесі – адамзат қоғамын үнемі толғандырып келе жатқан күрделі мәселелердің бірі.
Сондықтан да адамгершілікке жеке тұлғаны тәрбиелеуде мектептің алатын орны зор. Адамның адамгершілігі – оның
жоғарғы қасиеті. “Адамгершілік” – адамның санасындағы, оның ішкі дүниесіндегі асыл қасиеттердің жиынтығы немесе
биік шыңы. Адам баласында адамгершілік қасиеті қараптан – қарап туындамайтын қасиет. Ол қасиет отбасында, мектепте,
айналадағы адамдармен қарым – қатынасындағы қоғамдық тәрбиелермен қалыптасады. Халықта “Ұяда не көрсең, ұшқанда
соны ілесің” деген мақал бар. Тәрбие болмаған жерде адамгершілік болуы мүмкін емес. Адамның адамгершілік қасиеттері,
ең алдымен, дұрыс амандаса білу,айналасындағылармен жақсы қарым –қатынаста болу, үлкенге ізетті, кішіге қамқор болу.
Өз қолыңнан келгенше көмегінді аямау, біреудің жақсылығын бағалау, оны қанағат тұту.
Адамгершілік қасиет қоғамның тарихына байланысты қалыптасып отырады. Заман өзгеріп отырған сайын, адам да
өзгереді. Бірақ әркім өскен ортасында адамгершілік қасиетін берік ұстауы тиіс.
“Көргендінің қылығы көңіл марқайтады”, - деп қазақ халқымыз тегін айтпаған. Әр адам өзін мәдениетті ұстаса, өз
ортамыздың көңілін марқайтады. Адамның бойындағы жақсы қасиеттер оның істеген қылығынан, сөйлеген сөзінен
көрінеді. Ең бастысы – адамгершілікті бойға сіңіре білу.Қазір адамдардың компьютер дәуірінде өмір сүріп жатқанын бәріміз
білеміз. Бірақ рухани адамгершілік адамның бойынан толық көріне бермейді. Сондықтан да білім берудің барлық
кезеңдерінде рухани адамгершілік тағылымдарын негізге алған жөн. Сонда мінез – құлқы жетілген, саналы адам
қалыптасады. Жетілген мінез – құлық үш нәрсенің: жүректің, ақылдың, қолдың келісімі.Бала өзінің жүрегін тыңдауға
үйренсе, жүрегінің ғана айтқанын орындаса, өмірден өз орнын таба алады деп сенемін.
Мұндай тәрбие әуелі отбасында, мектепте, тәрбиелік іс – шараларда, ойындарда қойылымдар арқылы жүзеге асуы тиіс.
Елбасы Н. Назарбаев “Оларға жастайынан имандылық пен салауаттылық қасиеттерді сіңіре білсек, тәрбиелесек, сонда біз
рухы дамыған Отанымыздың гүлденуіне өз үлесін қоса алатын азамат өсіре аламыз” – деген болатын.
Мектеп кітапханасының оқырмандарға рухани-адамгершілік тәрбие берудегі ролі
Қазақстан-тәуелсіз мемлекет.Тәуелсіз елдіөркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін күшбілім мен білімді ұрпақ.Білімді ұрпақ егеменді елдің берік тірегі.Біз білімді ұрпақ,білімді тұлға дегенде рухани жан дүниесі
бай, білім мен біліктілігі жоғары, талап-талғамы терең,салауатты өмір салтын дұрыс қалыптастырған тұлғаны айтамыз.
Адамның рухани қажеттерін қалыптастыру мен арттыра түсу, оның адамгершілік келбетіне белсене ықпал ету ұлттық
мәдениеттің аса маңызды қызметі.
Жаңару заманы қоғамымызға ірі өзгерістермен бірге ұлттық сананы, ұлттық қадыр қасиетімізді, табиғи даралық
белгілерімізді жандандыруға жол ашты.Жалпы қоғамның рухани-дамуын қолға алмай тұрып, экономикалық-материалдық
саланы жолға қою мүмкін емес екені белгілі.Ал рухани байлық беруде ұстаздармен қатар,оқу орындары,
кітапханашылардың да қосар үлесі зор. Кітапханашы әрбір оқушының талабын ескеріп, жан-жақты дамытудағы,
ұйымдастырушы бірден-бір тұлға.
Қоғамымыздың дамуы ақпараттың кең таралуымен, мәдениет мәйегін халыққа тереңдетіп түсіндіру мәселелерімен
тиянақтала түседі.Осындай маңызды істерге шамшырағы жарқыраған аралдай, оты өшпеген қара ошақтай, қараңғы түнде
алдан жарқыраған жарық сәуледей жол нұсқайтын- мектеп кітапханасы.Рухани тарихын,ата-бабаларымыздың салтдәстүрлерін,әдет-ғұрпын тануда кітаптың берер көмегі ұшан теңіз.Тәрбие мәселесінде ұлы ақынымыз Абайдың «Атаңның
баласы болма, адамның баласы бол», «Жақсы көпке ортақ,пайдаң еліңе халқыңа тисін»деген гуманистік ой-пікірлермен жас
ұрпақты өзінің еліне,халқына зор махаббатпен қарап,адамгершілік қасиеттермен тәрбиелеуіне зор мән беру бүгінгі күннің
өзекті мәселесі. «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында»-деп
Н.Ә.Назарбаев атап өткен. Елбасы ұрпаққа жан-жақты тәрбие беруде ұстаздар қауымына зор міндет жүктеп отыр. ӘлФараби бабамыз айтқандай,шәкіртімізге білімнен бұрын тәрбие беру ұстаздардан терең білім мен тәрбиенің сан алуан
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қырын игеруді талап етеді.Жаманнан жиреніп,жақсыға үйреніп,болашағына бағыт-бағдар беріп,әр шәкірттің жүрегінен орын
таба білетін ізгі жан-өзіміз.
Ұлтымыздың жас ұрпақтарының бойына адамгершілік қасиеттерді дарытуға,ізгілікке,имандылыққа,адалдыққа тәрбиелеуге,
халқымыз ерекше көңіл бөліп отырған.
Мектеп кітапханасында оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие беруде әртүрлі қызмет түрлері қолданылады.
Ауызша түрі:
•
дәрістер,оқу кештері,факультативтік сабақтар:
•
библиографиялық шолулар,сұхбаттар,кеңестер;
•
оқырман конференциялары;
•
шығармашылық, әдеби-музыкалық,тақырыптық кештер;
•
танымал тұлғалармен кездесу кештері;
•
диспуттар,дөңгелек үстелдер,пікірсайыстар;
Көрнекілік түрі:
- аралас көрмелер

• стендтер
Баспа басылымдары:
-библиографиялық шолулар,библиографиялық көрсеткіштер;
-жарнама материалдар: хабарландыру,шақыру, қағаздары және т.т.
Кешенді түрі:
-әртүрлі үлгідегі (ауызша,көрнекі,баспа)кітапханалық сабақтар
(апталық,онкүндік, айлық), экскурсия.
Оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие беруде кітапханашыларда нақты жағдаймен алғы шарт болуы қажет,оған мыналар
қатысты:
-оқушылардың талаптарын жақсы білу;
- рухани–адамгершілік тәрбие беру мақсатында оқушылардың қызығушылығын арттырудағы іскерлік,
-кітапханада жақсы анықтамалық-библиографиялық ақпараттың болуы.Жас ұрпақты тәрбиелеуде халқымыздың сан
ғасырлық тәжірибесі бар. Сондықтан сол мол тәжірибені пайдалануға тырысып,ең бірінші жаны таза, адамгершілігі мол,
парасатты,халқына пайдасын тигізетін адам тәрбиелеуді мақсат етіп қоюымыз керек.Адамгершілік тәрбиесі –белгілі бір
мақсатқа негізделген көзқарасты,сенімді,парасатты,мінез-құлық дағдылары мен әдеттерді қалыптастырудағы және
адамгершілік сезімді, ұлттық сананы,қарым-қатынасты дамытуда,жалпы адамзаттық құндылықтарды тиімді пайдалануға
бағытталған тәрбиенің құрамдас бір бөлігі.
Біз рухани-адамгершілік тәрбие беруде алдымызға мына мақсаттарды қоюымыз керек:
-халықтың ғасырлар бойы жинақтап,іріктеп алған озық тәжірбиесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру,
баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын,өмірге көзқарасын және оған сай мінез-құлқын
қалыптастыру.
-жас ұрпаққа халқымыздың асыл-дәстүрі мен салтынан мағлұмат дәрежесі биік,мәдениетті,парасатты,ар ожданы мол
еңбекқор,бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу;
-біртұтас әлем туралы ғылыми негізделген көзқарас қалыптастыру;
-оқушыларды жалпы азаматтық құндылықтарға тарту,сол құндылықтарға сәйкес мінез-құлық қалыптастыру.
-Ұлттық мәдени байлығымызды танып білуге тәрбиелеу.Өз Отанының
және халқының мәдени мұраларын игеру;
-Жалпы адам қоғамы жинақтаған адамгершілік мораль нормаларын,қатынас мәдениетін,тәрбиелілікті игеру.Ішкі ар
бостандығын дамыту өзінен-өзі баға беру,өзін-өзі басқара білуге үйрету.Қоғам заңдарын,ұжымдық өмір
нормаларын,азаматтық-әлеуметтік жауапкершілікті орындауға тәрбиелеу;
-Еңбек ету ең жоғары байлық екенін айта отырып,еңбек ете білуге тәрбиелеу; адал өмір сүруге,жақсы отбасын құруға
тәрбиелеу.
Кітапханада өткізілетін жұмыс түрлерін дайындау және өткізудің өзіндік ерекшеліктері бар.Шараны дайындау мен өткізу үш
сатыда қарастырылған,олар; дайындау өткізу,өткізілген шараның тиімділігі және оны насихаттау болып табылады.Оларды
өз кезінде мына сатыларға бөлуге болады.
Бірінші саты-тақырып таңдау,оқырманның таңдауы мен мақсатын айқындау.
Екінші саты-алынған тақырып бойынша материалды зерттеу.
Үшінші саты-интернет және әртүрлі дерек көздері арқылы қажетті
мәліметтерді жинау.
Төртінші саты-қызығушылық танытқан оқырман тобын анықтау.
Бесінші саты-жарнамалық жұмыс.
Алтыншы саты-шараны өткізудің жолдарын ойластыру,сценарийлерін
жазу.
Жетінші саты-көрнекті құралдар жинақтау.
Сегізінші саты-шараға қатысушыларды дайындау.
Тоғызыншы саты- өтетін жерді анықтау.
Оныншы саты – шараны өткізу оны тіркеу.
Он бірінші саты- шараның тиімділігін зерттеу.
Он екінші саты – өткізілген шараны талдау,оның жетістігі мен кемшілігін
анықтау.
Он үшінші саты- өткізілген шараны насихаттау.
«Қазақтың тағдыры,келешегі,ел болуы да мектебінің қандай негізде болуына барып тіркеледі»,-деп Мағжан Жұмабаев
айтқандай,ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық рухани мұраны жас ұрпақтың бойына
қалыптастырудағымектептің
206

ролізор.Осыған орай №35мектеп-гимназиясы кітапханасының оқулықтар мен көркем әдебиет қорын толықтыра түсу
жолында тынбай еңбекетіліп келеді.Бүгінгі мектеп кітапханасында 7945 кітап қоры , соның
ішінде 6255 оқулық бар.
Қорды пайдалана отырып,тәрбие жұмысының түрлі әдіс-тәсілдері ұйымдастырылып келеді.
«Аңызға айналған ғұмыр» Бауыржан Момышұлының жан беріп жан алысқан қанды шайқаста көрсеткен бірегей батырлық
ерлігі мен қанды көйлек майдандас жауынгерлер тағдырын суреттеумен ерекшеленетін айрықша мәні бар шығармаларына
тәрбиелік шара өткіздім.Бұл шараның мақсаты :
Оқушыларды отаншылдыққа баулу, патриоттық тәрбие беру. ҚаҺарман батырдың ерлік істерін оқушы бойында дарыту.
Кіріспе сөз
І бөлім – Бауыржан Момышұлының жастық шағы «Ұшқан ұясы»
ІІ бөлім – 1941 жылы Москва түбіндегі қанды шайқаста көрсеткен теңдесі жоқ ерлігі .«Москва үшін шайқас»
ІІІ бөлім – Б.Момышұлының қаламынан шыққан шығармаларымен таныстыру.
ІV бөлім – Батырдан қалған өсиет «Қанатты сөздері»
V бөлім – Бауыржанға арналған ақындардың өлеңдері
Майдан даласында арнаулы тапсырмамен жау шегіне жіберіліп , жау тылындағы партизандардың өжет қимылдарын көзбен
көріп , тікелей араласқан қөркем шығарма иесі Қазақстанның халык
қаһарманы Қасым Қайсенов ағамыздың өмірімен
творчествасына жалпы шолу және оның ерліктеріне тағзым етіп ,өскелең ұрпаққа үлгі ету , шығармаларын насихаттау, «Жау
тұлындағы бала» кітабынан оқырман конференциясы өткізілді.Конференцияның басты мақсаты: «Жау тылындағы бала»
кітабын таныстыру.Оқырманға ұлы жеңістің қаншалықты қиыншылықпен келгенін түсіндіру.Елін, жерін,Отанын
қорғауға,ұлтжандылыққа, патриоттыққа тәрбиелеу.Оқушылардың есте сақтау,ойлау қабілетін,рухани мәдиниетін
дамыту,жазушы шағармашылығына деген қызығушылығын арттыру.
Бұл кітапты роман,толғау, хикая деседе болады.Кітаптағы әрбір әңгіме қай жанрдың да талабын көтере алады.Оқиғалары
ойдан шығарылмаған, бастан кешкен өмір шыңдығы .Кітапта жеке адамдардың кітаптардың ішкі сезімін ой толғанысын
совет елінің патриоттық, интернационалдық рухының мызғымас бірліктігін , жас өспірім балалардың ерліктерін.Серік пен
Бористың достығын . Серіктің қазақ ханына сіңген қырағылығын , ештенеден тайсалмайтындығын көрсете білген.
Талқылау төмендегі сұрақтар бойынша
1.Кіріспе сөз
2.Жазушының өмірімен танысу
І бөлім. Повесть неліктен «Жау тылындағы бала» деп аталған?
ІІ бөлім. Бұл шығарманың басты кейіпкерлері
ІІІ бөлім. Шығармадағы оқиғаның басталуы. Жол үстіндегі сұмдық.
ІV бөлім. Серіктің анасының қазаға ұшырауы.
V бөлім. Анасынан айрылған баланың жағдайы
VI бөлім. Деревнядағы оқиға
VII бөлім Балалардың партизандарға қосылуы
VIII бөлім Әкесімен табысуы
Қазақстан халықтары тіл мерекесіне орай ұйымдастырылған «Ана тілім-ажарым, асыл мұрам» әдеби-композициялық
кештіңде мақсаты: жас оқырмандардың қазақ тіліне деген ынтасын жандандырып, тілді құрметтеу, тілді-біздің ертеңіміз,
тіршілігіміз, өміріміз екенін түсіндіру, тәрбиелеу болды. “Тіл-ұлттың қасиетіміздің тірегі” атты көрме ұйымдастырылды.
Қазақ халқының мақтанышы, терең ойлы оқымысты ғалым,жазушы,ұстаз,қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының
туғанына 120 жыл толуына орай «Алаштың ардақты ұлы»атты әдеби кеш өткізілді.
Мақсаты: Ұлтымыздың ұлы ұстазы, қоғам қайраткері,ғалым ақын, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының өмірбаяны мен
шығармашылығын насихаттау, өлеңдерін мәнерлеп оқуға үйрету,кітапханаға оқырмандар тарту.
А.Байтұрсыновтың қаламынан туған аударма мысалдардан тақырыбы мен кейіпкерлері сан алуан болғанымен,
аудармашының оларды аударудағы мақсаты біреу-ақ.Ол халыққа ғибратты ойлар,нақты насихат айту.Адамдарды
адамгершілікке,ынтымақ-бірлікке, жаман әдеттерден арылуға шақыру. ХIХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында
ағартушылар мен түркітанушы ғалымдар жазу-сызуды реформалау қажеттілігіне айрықша назар аударып, демократиялық
бағытқа қарай бетбұрыс жасауды көздеді.
Талқылау төмендегі сұрақтар бойынша болды:
Кіріспе сөз
I бөлім-жазушының өмірбаянымен танысу.
IIбөлім. «Алаштың ардақты ұлы» атты көрмені таныстыру.
IIIбөлім. Қаламынан туған аудармаларын талқылау.
Ivбөлім. Шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастауы.
V бөлім. А.Байтұрсыновтың өлеңдері.
VIбөлім. Ахмет атамызға арнау өз шығармаларынан 7 в-сынып оқушысы А.Аманғалиевтың оқуы.
Мектеп кітапханасы оқырмандарға кітаптың сарқылмас рухани қазына екенін, білімнің кітап арқылы берілетінін,
кітаптың адам өміріндегі маңызы ғылым мен білімнің пайдасы жайлы түсіндіруді, тапсырмалар арқылы оқушылардың
сөйлеу тілдерін, ой – өрістерін, есте сақтау қабілеттерін дамытуды, олардың кітапқа деген қызығушылығын арыттыруды,
кітапты күтіп ұстауға тәрбиелеуді мақсат етеді.
Кітапхана-оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір. Бір ғажабы, осы заманғы ақпарат тасымалдаушы технология
жүйесінде де кітапхана маңызды буын болып саналады.
Мектеп кітапханасынан мектеп бөлек өмір сүрмейді және мектеп кітапханашысының өз ерекшеліктері бар. Өйткені
мектеп кітапханашысы – ол библиограф та, әдістемеші де, педагог та бола алады.
Мектеп жұмысы – кітапханашының да жұмысы, сондықтан педагогтармен қатынас үздіксіз жүргізіледі. Бұл қатынас
кітапханашыға да, педагогтарға да, ең бастысы, оқушыларға да көмектеседі.
«Кітап – білім бұлағы» демекші, мектеп кітапханасы кішкентай болғанымен,атқарар қызметі үлкен. Рухани жан дүниеңе
демеу беріп, адамның адами қасиетін арыттыратын да – осы кітап. Осыдан барып кітапсыз өмірімізді елестету де қиын
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екенін түсінеміз. Сан ғасырлық тарихымыз бізге хатқа түскен кітаппен жеткен жоқ па?
Соған қарап біз өткен өмірімізді көз алдымызға алып келеміз.
Пайдаланған әдебиеттер:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Егемен Қазақстан,15 тамыз,2007 жыл. [5-8] бет.
Жарықбаев Қ, Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Алматы.
Санат, 1995,[552]-[198] бет.Игенбаева Б.К.
Адамгершілік сабақтары.-Алматы, Дәуір,2001. [21-23] бет.
Игенбаева Б.К. Мен-адаммын. Алматы: Дәуір, 2000ж. [12-15]
Кітапханада өткізілетін мәдени көпшілік шаралардың маңызы кітапхана әлемі, журналы №4,2008, [29-30] б.
Қазақ халқының тәлім-тәрбие тарихынан. Оқу құралы. Алматы,Қазақстан 1996. [25-26]
Қожахметова К. Мектептің ұлттық тәрбие жүйесі: теория және практика. Алматы. Ғылым,1998 [25-26]
Мектеп кітапханасының оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие берудегі атқаратын қызметі Мектептегі
кітапхана журналы, № 2,2006, [2-6]
Мектеп кітапханасының жазбаша жұмыстарының есебі 2006,2007,2008.
Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан-2050. Алматы. [18-19]
Ойын-адамгершілік құндылықтарды қалыптастырудың құралы.Қазақстан мектебі журналы, 2,2008. [70]
Педагогика ғылымдары.Алматы. Рауан, 1993ж. [12-13]
«Халықтық педагогика-тәрбие көзі» «Тәрбие құралы» журналы, 1,2004.
*****
МЫҢ БІР МАҚАЛ, ЖҮЗ БІР ЖҰМБАҚ
Ақтөбе облысы. Шалқар ауданы. Бозой орта мектебінің
Мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі Алданазарова Ғалия

Мақсаты: 1.Ата-бабамыздан қалған өшпес мұра, көлемі жағынан шағын болғанымен мазмұны терең қымбат қазына мақалмәтелдерді тәрбиеленушілерге үйретіп ұғындыру;
2. Ой белсенділігін, сөздік қорын молайту;
3. Ата-баба дәстүрін сақтауға, үлкенді сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелеу.
Жоспар: -Ойынды ашу. - Ойыншыларды таныстыру.
- Қазылармен таныстыру. - Ойын тәртібін түсіндіру. - Мақалшылар сайысы.
- Жұмбақшылар сайысы. - Мақалшы және жұмбақшы сайысы.
- Қорытынды. - Марапаттау.
Барысы: Құрметті ұстаздар, оқушылар, сайыскерлер, бүгін интернат тәрбиеленушілері арасында өтетін « Мың бір мақал,
жүз бір жұмбақ » сайысын бастауға рұқсат етіңіздер.
Ей,болашақ, ұланым,
Болашағы қазағымның сендерсіңдер, білемін.
Жалынды жас болашақ,
Мен сендерге сенемін!
Тізгінің өз қолыңда,
Парызыңды орында.
Оқы, білім ал,
Келешегің алдыңда!
Жүр: Мақал айтып көрейік, бүгінгі сайыстың І – айналымында мақал айту сайысы. Ойынды бастамас бұрын сіздерді осы
сайысқа әділ баға беретін, әр айналымның есебін шығарып қорытындысы айтылып отырады.
(1.Айналым үш тапсырмадан тұрады. 1. Әр мақалшы ұйашық таңдап, сол ұяашықтағы мақалдың жалғасын табады. 2.
Мақалдар «жасырылған» сөзді тауып үш тілде айтады. Балалар таба алмаса көрермен жауап береді. Әр ойыншының
қолында белгі болады. Сол белгіні көтеру арқылы жауап беруге болады. 3. Тапсырмада екі ойыншы қалады,ұпайды аз
жинаған ойыншы ойыннан шығады. Екі ойыншы өздері дайындап келген мақалдарын өз ара айтып,сайысқа қатысады.
Яғыни бірінші ойыншы мақал айтады, екінші ойыншы сол мақалды кездескен сөзі бар келесі мақалды айтады. )
І- Айналым. Әр мақалшы ұяшық таңдап сол ұяшықтағы мақалдың жалғасын табады.жалғастыра алмаса көрермен
жалғастырады.
1. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада.
2.Анаңды Меккеге үш арқалап барсаңда қарызыңнан құтыла алмайсың.
3. Көп жасаған білмейді, көпті көрген біледі.
4. Әдепті - бала арлы бала, әдепсіз бала- сорлы бала.
5. Қарт кісіні қадірле, өзіңде қарт боларсың.
6.Ата көрген оқ жонар ана көрген тон пішер.
7. Сөздің көркі мақал, жүздің көркі сақал.
8. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар.
9. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын екен.
10. Үлкенге құрмет, кішіге ізет.
Бірінші тапсырма бойынша ұпай саны айтылады.
2. Бұл тапсырмада мақалдың бір сөзі жасырылады, сол сөзді тауып үш тілде айту керек.Мақалдар ұяшық ашылып
таңдалады.
1. Баланың тілі- бал
ананың сүті – бал. ( Сүт, молоко,milk.)
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2.Ұлдың ұяты әкеге
қыздың ұяты шешеге. (Ұл,мальчик,boy,Қыз,девочка,girl)
3.Туған жердің қадірін
шетте жүрсең білесің. (Жер,земля,earth)
4.Қына тасқа бітеді,
білім басқа біттеді. (Тас,камень, stone, Бас,голова,head)
5. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді,
төртеу түгіл болса, төбедегі келеді.( Ауыз,рот,mouth)
6.Күш білімде,білім кітапта. ( Кітап,книгаbook)
7.Әдепті бала ата- анасын мақтатар,
әдепсіз бала ата-анасын қақсатар.(Ата-ана, родители,parents)
8.Еңбектің наны тәті,
жалқаудың жаны тәті. (Нан,хлеб,bread)
Екінші тапсырмадан кейін ұпай аз жинаған оқушы ойыннан шығады.
28.
Тапсырмада оқушылар, яғыни қалған екі ойыншы бір- бірімен мақал айтысады. Бір ойыншы бастайдыекінші
ойыншы сол мақалда кездескен сөзі бар келесі мақалды айтады, жеңімпаз үшінші айналымға өтеді.
ІІ –Айналым
Жүр: Жұмбақ шешу сайысы. Ендеше ортаға бүгінгі сайыстың екінші айналымына қатысатын жұмбақшыларды
шақырайық.Бұл сайыс үш тапсырмадан тұрады: 1. Жұмбақ шешу; 2.Жұмбақтың шешімін үш тілде айту;3.Жұмбақ
айтысу.Балалардың таба алмағанын көрермендер айтуға болады.
1. Сайыскерлер ұяшық таңдап жұмбақтарды шешеді.
1. Жаурағанды күлдірер,
өз еркіне жіберсең,
дүниені бүлдірер. ( от )
2. Аласа ғана бойы бар,
тоғыз қабат тоны бар. ( Пияз )
3. Күмбір- күмбір күйі бар,
құлағыңа құйып ал!
(Домбыра)
4.Биікте ұшып жүреді,
түлкі, қоян бүреді.
қия таста ұясы,
бұл құсты кім біледі? ( Бүркіт )
5. Сақалы жоқ, шашы бар, бет аузы жоқ,басы бар.
белін бекем байлаған,қоқыстықоймай айдаған. ( Сыпыртқы )
6. Ұшқаны қызық жалпылдап,
өзі сондай қарқылдақ.
(Қарға)
7.Қалпақты шымырды,
төбесінен ұрады.
түзетуге қыңырды,
дәйім дайын тұрады.
(Балға)
8. Ұзын мұртты сарылар,
қойнында наны бар.
( Бидай)
9. Ақ сарайын талқандап,
шықты біреу талтаңдап.
( Балапан )
10. Әжем уыстап сығып,
далада кептірген.
қатты әрі тәті дәмі
кім бар жеп көрген.
(Құрт)
2. Бұл тапсырмада балалар жұмбақтың шешімін үш тілде айтады.
1. Асқар тауда қалың орман,
оны кейде шөптей орған. (Шаш, волосы,hair)
2. Бетін адам ашады,
білім нұрын шашады.
(Кітап, книга,book)
3. Көше бойлап аяңдайды,
адам тасып аялдайды. ( Автобус,автобус,bus)
4. Маған да, саған да
жақын туыс бес адам
үш әріптен тұратын,
онға оқы, солға оқы,
өзгермейді еш одан
бәріде өз жұратын,
айтады кәне кім атын?

( Ата-дедушка-grandfather)
(Ана- мать-mother)

( Апа- сестра- sister)
(Аға- брат - brother )
(Іні- братишка- little brother)
5.Бір үйге көзсіз боп басың сұғасың,
209

бұл үйден көреген болып шығасың. (Мектеп,школа,clock)
6.Тықылдатып тыңдайды
уақыттан бір қалмайды.
( Сағат, часы,clock)
Екінші тапсырмадан кейін ұпайды аз жинаған ойыншы сайыстан шығады.
3. Тапсырмада екі ойыншы бір-біріне жұмбақ жасырады.Жеңімпаз үшінші айналымға шығады.
ІІІ – Айналым
Үшінші айналымға бірінші, екінші айналымның жеңімпаздары шығады.Жүргізуші жұмбақшыға жұмбақ айтады, жұмбақшы
шешімін табады.Ал мақалшы жұмбақтың шешуіне байланысты мақал айтады.
1. Баласымын даланың,
туғаннан дақсыз қарамын
қыс келсе жұртты жылытып,
үйді – үйге барамын.
( көмір)
Енбексіз өмір - сүрген көмір.
2. Сөзі дана, үні жоқ,
сөйлемейді тілі жоқ.
қолыңа алсаң шешен,
ақылы асқан көсем.
( Кітап )
Кітап – білім бұлағы, білім- өмір шырағы.
3. Садақша мойнын иілтіп,
көрген жанды сүйсінтіп,
жүзгенде көлдің сәні өзі.
Мжердегі құстың серкесі,
көктегі құстың еркесі.
( Аққу)
Аққуды атуға болмайды, достықты сатуға болмайды.
4.Төнкерілмейтін күбі,
көтерілмейтін күбі
шүпілдеп-ақ тұрса да
көрінеді түбі.
( Құдық)
Оқу инемен құдық қазғандай.
Сайысты қортындылау.
Жеңімпаздарды құттықтап, марапаттау.
*****
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: 1931-1933 ЖЫЛДАРДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ
Ақтөбе облысы. Шалқар ауданы. Бозой орта мектебінің
тарих пәні мұғалімі Нұртаева Айнұр Жаңайқызы
Күні

17.11.2014 жыл

Сабақтың
тақырыбы
Сабақтың мақсаты

1931-1933 жылдардағы ашаршылық

Сілтеме
Күтілетін
нәтиже

Тапсырма көздері

Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру
саясатының зардаптары, 1931-1933 жылдардағы
асырасілтеушілік зардаптары: ұлы нәубет, аштан
қырылу, шетке қашу туралы, асыра сілтеу
зардаптарын жою шаралары туралы мағлұмат
алуға
үйрету.
Топтық
жұмыс
арқылы
оқушылардың сыни ойлауын дамыту.
Оқулық, тірек сызбалар, интернет көздері,
«Аңыз адам» журналы, тірек плакаттар.
Қазақстанда
ауыл
шаруашылығын
ұжымдастыру
саясатының
зардаптары
туралы
біледі.

Жеке жұмыс
«РАФТ» стратегиясы

Сабақтың көрнекілігі
Пәнаралық байланыс

1931-1933 жылдардағы
асырасілтеушілік
зардаптары:
ұлы
нәубет, аштан қырылу,
адамдардың
шетке
қашуын біледі. Асыра
сілтеу
зардаптарын
жою
шараларымен
танысады.
Жұптық жұмыс
Өзара пікір алмасу

Постер, слайд, «Аңыз адам» журналы, интернет
көздері
География, Қазақ тілі.
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Сабақтың барысы
Сабақ кезеңдері
І.Ұйымдастыру кезеңі

ІІ.Үй тапсырмасын
тексеру
ІІІ. Жаңа сабақ

ІҮ Мағынаны

тану

І V. Ой- толғаныс

Мұғалімнің әрекеті
Тренинг «Үш зат» 3 топқа бөлу

«Ой толғау»
29.
Ашаршылық неден туындады?
30.
Қандай қателіктер жіберілді?
Жоспары:
1. Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясатының зардаптары.
2.1931-1933 жылдардағы асырасілтеушілік зардаптары: ұлы нәубет,
аштан қырылу, шетке қашу.
3.Асыра сілтеу зардаптарын жою шаралары.
Тапсырма «Постер қорғау»
Тапсырма «Лезде сұрақтар»
Тапсырма «РАФТ» стратегиясы
Роль
Голощекин
Аудиторя КП сессиясы
Форма
Бұйрық
Тақырып «Қазақстанда ұжымдастыру өткізу керек»
Роль
Аудитория

Ғ.Мүсірепов
Комунистік партияның өлкелік
көмитетінің отырысында
Форма
Шындықты айту
Тақырып «Қазақ еліндегі етек алған аштық жағдайы».

Ү.Кері әсер парағы
VІ. Үйге тапсырма
VІ. Бағалау

Роль
Қазақ шаруасы
Аудитория Қазақ ауылы
Форма
Үгіттеу
Тақырып «Ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың
сталиндік үлгісі дұрыс емес»
«Инсерт» стратегиясын орындау Не білем? Не білдім? Не білгім келеді?
«Ойтолғау» жызып келу - 1931-1933 ж. ашаршылықтың қазіргі демографиялық
жағдайға әсері бар ма?
Критериалды, «Екі жұлдыз бір тілек»
«DAS DEUTSCHLAND» 7. KLASSE
Жулдузгалиева Г.А. «№19 жалпы орта білім
беретін мектебі» КММ Сәтбаев қаласы

Оқыту мен тәрбиелеудің міндеттері:1. Тақырып бойынша жаңа лексиканың қолданылуын үйрету.
2. Оқуға қызығушылығын тудыру
3. Сөздік қорын
байыту, ауызша сөйлеу тілін дамыту.
Мақсаты:
Тақырып бойынша ББД мен оқып түсіне білу іскерліктерін, ауызша сөйлеу тілін жаттықтыру.
Сабақ түрі: жаңа сабақ
Әдіс-тәсілдер: репродуктивтік әдіс
Технология: сын тұрғысынан ойлау технологиясы
Der Lehrer:
Guten Tag,
liebe Gäste. Willkommen zu unserem Unterricht!
Ich und meine Schüler freuen uns Sie zu
sehen!
Die Schüler:
Guten
Tag, ihr, lieben Gäste!
Seid gegrüßt
zu unserem Feste.
Wir halten für euch viel Schönes bereit
Und freuen uns, dass ihr gekommen seid.
Der Lehrer:
Liebe Gäste!
Das deutsche Sprichwort sagt “Lernst du was, dann kannst du was!”.
Heute werden meine
Schüler ihre Kenntnisse in Deutsch zeigen.
Das Ziel der Unterricht ist die
Festigung des Themas „Das Deutschland“.
Wir haben heute eine Spielstunde. Das Spiel
heißt «Своя игра»
Werden wir mit unseren Teilnehmern bekannt: (қатысушы
оқушылармен таныстыру)
Der Lehrer:
Kinder, da wir
die Spielstunde haben, werden wir mit den Themen des Spiels bekannt.
10
20
30
40
50
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Das 1 Thema „ Landeskunde“
Das 2 Thema “Einige Zahlen über die BRD”
Das 3 Thema“Die Sehenswürdigkeiten der BRD”
Das 4 Thema “Feste und Bräuche”
Das 5 Thema “Die großen Städte der BRD”
Je schwerer die Frage, desto mehre Zahlen bekommen sie für ihre Antworten. Das Spiel beginnt der erste Schüler, wenn er auf die
Frage falsch antwortet, dann wird der nächte Schüler antworten oder der Gang geht den nächsten Teilnehmer über. Sie können das
Thema und die Zahlen wählen, wie sie wollen
Das 1 Thema „ Landeskunde“
Hier sind die Fragen über die BRD gegeben. Sie müssen diese Fragen beantworten.
Das 2 Thema Einige Zahlen über die BRD.
Hier sind auch die Fragen mit den Zahlen über die BRD. Sie müssen auf diese Fragen nicht nur antworten, sondern auch die
Zahlen richtig nennen. Wenn sie auf die Frage falsch antworten oder die Zahlen falsch
nennen werden, dann der
Gang geht dem nächsten Teilnehmer über.
Das 3 Thema Die Sehenswürdigkeiten der BRD.
Hier sind die Bilder mit den Sehenswürdigkeiten der BRD. Sie müssen nennen, was für eine Sehenswürdigkeit
der
BRD ist und über diese Sehenswürdigkeiten der BRD erzählen.
Das 4 Thema Feste und Bräuche.
In dieser Aufgabe sehen sie einen Film über die Festen und Bräuche der BRD.
Sie
müssen erraten, über welchem Fest oder über welche Bräuche dieses Film ist
Das 5 Thema Die großen Städte
Hier ist die Testarbeit. Sie müssen richtige Variante finden. Sie müssen auf alle Fragen volle Antworten geben.
9)
Das 1 Thema „ Landeskunde“ (елтану бойынша берілген сұрақтарға жауап береді)
Hier sind die Fragen über die BRD. Sie müssen diese Fragen beantworten.
31.
Wie heißt die Hauptstadt der BRD? Die
Hauptstadt der BRD heißt Berlin.
32.
Wo liegt der BRD? Die BRD liegt
im Zentrum Europas.
33.
Wie heißt der Kanzler der BRD? Der Kanzler der
BRD heißt Angela Merkel
34.
Wie ist die Bundesflagge der BRD? Die
Bundesflagge der BRD ist schwarz-rot-gold.
35.
Was ist das Symbol Berlins?Das Symbol
(das Wahrzeichen) Berlins ist ein Bär
10)
Das 2 Thema Einige Zahlen über die BRD
байланысты сандармен берілген сұрақтарға жауап береді)
Hier sind auch die Fragen über die BRD. Sie müssen auf diese Fragen antworten.
36)
Aus wie viele Bundesländern besteht die BRD? Die BRD besteht aus 16 Bundesländern.
37)
Wie groß ist das Territorium der BRD? Territorium der BRD ist 357.000 km2 groß.
38)
Wie viele Einwohner zählt Deutschland? zählt 82 Millionen Einwohner
39)
An wie viele Staaten grenzt die BRD?Die BRD grenzt an 9 Staaten.
40)
Wann ist der Tag der Vereinigung der BRD? der Vereinigung der BRD ist der 3.10.1990

(Германияға

Das
Deutschland

Der Tag

11)
Das 3 Thema Die Sehenswürdigkeiten der BRD
(слайдта көрсетілген
Германияның көрнекі орындары бойынша әңгімелеп айтып береді)
10)
Das Brandenburger Tour
Das Brandenburger Tor in Berlin steht am Pariser Platz in der Dorotheenstadt im Bezirk Mitte. Es wurde in den Jahren von
1788 bis 1791 auf Anweisung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. von Carl Gotthard Langhans errichtet und ist ein
bekanntes Wahrzeichen und nationales Symbol, mit dem viele wichtige Ereignisse der Geschichte Berlins, Deutschlands,
Europas und der Welt des 20. Jahrhunderts verbunden sind. Der Bau ist dem frühklassizistischen Stil zuzuordnen. Es war bis zur
Wiedervereinigung Deutschlands Symbol des Kalten Krieges und wurde nach 1990 zum Symbol der Wiedervereinigung
Deutschlands und Europas.
2. Unter den Linden
Unter
den Linden ist die zentrale Prachtstraße Berlins und verläuft durch die Dorotheenstadt und den Friedrichswerder im Ortsteil Mitte.
Sie führt vom Pariser Platz an der Ostseite des Brandenburger Tors,
wo sich auch der Neubau der Akademie der
Künste und das bekannte Hotel Adlon befinden, über rund anderthalb Kilometer in östlicher Richtung bis zur Schloßbrücke, die die
Verbindung zur Museumsinsel und dem östlichen Zentrum mit dem Fernsehturm herstellt. Sie ist eine der zentralen Verkehrsachsen
im Zentrum Berlins und verbindet zahlreiche wichtige Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten miteinander.
3. Der
212

Fernsehturm
Der Berliner
Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands und das vierthöchste freistehende Gebäude Europas. Im Jahr
der Fertigstellung war er der zweithöchste Fernsehturm der Welt. Der Turm im internationalen Stil wurde von Mitte bis Ende der
1960er Jahre im Zentrum Ost-Berlins errichtet und übertrifft den Berliner Funkturm in seiner Höhe deutlich. Der Turm erhielt 1979
in der DDR den Denkmalstatus, der nach der Wiedervereinigung fortgeschrieben wurde.
4. Alexanderplatz
Der Alexanderplatz ist ein
zentraler, fast rechteckiger Platz und bedeutender Verkehrsknotenpunkt in Berlin. Er liegt in der Königsstadt im Ortsteil Mitte und
wurde nach dem russischen Zaren Alexander I. benannt. Der Volksmund nennt ihn kurz auch einfach Alex . Er ist der einzig noch
bestehende und sich an originalem Standort befindliche Platz vor einem der mittelalterlichen Tore der Berliner Stadtmauer.
5. der Zwinger
Der Zwinger ist ein
Gebäudekomplex mit Gartenanlagen in Dresden. Das unter der Leitung des Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann und des
Bildhauers Balthasar Per Moser errichtete Gesamtkunstwerk aus Architektur, Plastik und Malerei gehört zu den bedeutenden
Bauwerken des Barocks und ist neben der Frauenkirche das bekannteste Baudenkmal Dresdens. Der Zwinger entstand ab 1709
als Orangerie und Garten sowie als repräsentatives Festarea.
12)
Das 4 Thema Feste und Bräuche (видеофильмдер көрсетіледі)
In dieser Aufgabe sehen sie einen Film über die Festen und Bräuche der BRD.
Sie müssen erraten, über welchem Fest oder über welche Bräuche dieses Film ist
11)
Weihnachten
12)
Ostern
13)
Nikolaustag
14)
Pfingsten
15)
Karneval oder Fasching
13)
Das 5 Thema Die großen Städte (тест жұмысы орындалады)
Hier ist die Testarbeit. Sie müssen richtige Variante finden. Sie müssen auf alle Fragen volle Antworten geben.
26.
In welcher Stadt befindet sich die bekannteste Gemäldegalerie?
B) Die
bekannteste Gemäldegalerie befindet sich in Dresden
27.
Wodurch ist die Stadt Bremen bekannt?
C) Die Stadt
Bremen ist durch „Bremer Stadtmusikanten“ bekannt
28.
Welcher Stadt nennt man „Elbflorenz“?
B) Die Stadt
Dresden nennt man „Elbflorenz“
29.
In welcher Stadt befinden sich die alte und die neue Pinakothek?
D) Die alte und die
neue Pinakothek befinden sich in München
30.
Welche Hafenstadt nennt man „Tor zur Welt“?
B) Die Stadt
Hamburg nennt man „Tor zur Welt“
Der Lehrer: Unsere Jury zählt die Punkte und wir danken unseren Teilnehmer für die heutige gute Arbeit.
Ihr habt sehr schön gearbeitet, und wir sind froh, dass ihr solche hohe Ergebnisse gezeigt habt.
Danke schön, liebe
Kinder! Jetzt unsere Jury macht uns bekannt, wer Sieger ist.
Wir gratulieren den
Gewinnern!
*****
ОҚУШЫЛАРДЫҢ КЕДЕРГІЛЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ
Қарағанды облысы. Жезқазған қаласы. №11 орта мектебі.
Бастауыш сынып мұғалімі Сердалинова Гульмира Химиевна. 3-деңгей
Жалпы мақсаты: Оқушының оқуында туындауы мүмкін кедергілерді және олардың оқуға деген ынтасын сақтап қалу
мақсатында оқушыларға қолдау көрсету әдістерін анықтау
Түйінді идеялар: Өздерінің оқуға қабілетті екендігіне сенімді оқушылар материалды тез әрі жақсы игереді. Олар ойларын
оңай жинақтайды, терең ойланады, оқудан ләззат алады, ішкі бақылау жұмыстары мен сыртқы тексерістерде жоғары
нәтижеге қол жеткізеді. Оларға оқу оңай, олар оқу үдерісінен рахат алады. Оқушылардың ынтасын басқара алатын
мұғалімдер оларды дамыту жолдарын белгілеуде негізгі рөл атқарады. Болашақты болжауға болмайды, бірақ оның
қалыптасу белсенділігі қазірден басталады және қазіргі кезде не істеліп жатса да, жастардың қабілеттерін дамытуға ықпал
етеді. Сондықтан мұғалім оқу қабілеттерін қалыптастыратын немесе шектейтін күштерді белгілей отырып, белгілі бір
педагогикалық амалдарды таңдап, жастарға өз әлеуеттерін ашуға, сол арқылы ең үздік оқушы болуға көмектесуге тиіс.
Оқу нәтижелері: Оқудағы кедергілер зияткерлік, әлеуметтік және эмоциялық сипатта болатынын түсіну.
Жаңа форматты сабақ жоспарын оқушыларымды сыни тұрғыдан ойлауға, көшбасшылыққа үйретуге негіздеп
жасадым. Сабақтың оқыту мақсаты мен міндеттерін, оқушылардың табысқа жету критерийлерін оқушылармен бірлесе
отырып көрсетуді жоспарладым. Жаңа тақырыпты таныстыруда таныстырылымдар дайындауды көздедім.
Таныстырылымдар арқылы оқушыларға тақырыптың мәнін ашуға ықпал етіп отырдым. Сабақтағы кедергілерді жою үшін
оқытудың мақсаты пен міндетін айқындадым. «Тиісті тақырып астына өзіңіз білетіннің барлығын жазыңыз»,«Ойлан –
Жұптас– Бөліс», «Табиғат көрінісінің графикалық органанайзері» стратегияның әдіс-тәсілдерін таңдадым. Сабақтарды
жалғастыра өткізу кезінде сабақта оқушылардың ынтасын арттыру барысында«Басбармақ», «Смайликтер»,«Өзін – өзі
бағалау»,«Топбасшысы бағалау» әдістерін қолдандым. Тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлауда оқушылардың сабақ
барысында білімді өз бетінше іздену, жеке, жұпта, топта бірлесіп сенімділікпен жұмыс жасау және өз ойының, пікірінің
мәнділігіне түсіну, бар ынтасымен оқу, көптеген пікірлерді тыңдап, оларға ілтипатпен қарау, өзі айтқан зерделі ойына, өз
пікіріне есеп бере алу сияқты іс-әрекеттерін ұйымдастыруды мақсат еттім.
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№

Тақырыб
ы
мен
қолданыл
а
тын
модульдер

1
Ы.Алтын
сарин
«Өзен»
Оқытудағ
ы және
оқудағы
жаңа
тәсілдер.
Сыни
тұрғыдан
ойлауға
үйрету.
Оқыту
үшін
бағалау
және
оқуды
бағалау.
Оқыту мен
оқуда АКТ
пайдалану.
Талантты
және
дарынды
балаларды
оқыту.
Оқушылар
дың жас
ерекшелік
теріне
сәйкес
оқыту
және
оқу.Оқыту
дағы
басқару
және
көшбасшы
лық.

Сабақтың
мақсаты
мен
міндеттері

Оқытуда
қолданыла
тын әдістәсілдері

Ыбырай
Алтынсар
ин
шығармас
ы
ның
мазмұнын
ың
негізгі
ойын ашу ;

Комплимент
«Қар лақтыру»
Топқа бөлу
«жыл мезгіл
дерімен»
«Ой қозғау»
« Елестету»
стратегиясы
Бейнеролик
тамашалау
«Өзен»
Топтық
жұмыс
«табиғат
көрінісінің
графикалық
органанайзері»
стратегиясы
(постер)
1.«Табиғат
және адам»,
2. « Табиғат менің өз
үйім»,
3.«Табиғатты
аялау, қорғау»,
4.«Табиғат –
менің досым».
Сергіту сәті
«Көңілді
балапан»
“Ментальді
карта “
«Тиісті
тақырып
астына өзіңіз
білетіннің
барлығын
жазыңыз»стра
тегияы
Рефлексия

Бұрын
оқылған
ақпараттар
ды жаңа
және
нақты
жағдайлар
да
мәселелер
ді шешу
үшін
қолдану;
Табиғатты
аялау
қажеттігін
түсінуге
бағыт
беру;
(төрттік
топпен)

Оқы
туда
кезде
сетін
кеде
ргіле
рді
жою

Оқу
нәти
же
лері

Сені
мді
қары
м–
қаты
наст
ың
болм
ауы;

Ыбыр
ай
Алты
н
сарин
шыға
рма
сыны
ң
мазмұ
нын
ашад
ы;

Оқу
шыла
рдың
мінез
дерін
ің
ерек
шеліг
інен;
Ішкі
уәжді
ң
болм
ауы;

Топт
ық
әңгім
еге
қауіп
сіз
орта
құры
лады;
Оқуш
ыларғ
а
әңгім
е
құруд
а, өз
бетін
ше
және
өзара
қолда
у
көрсе
тіледі
;
Білім
және
түсіні
к
негізі
н
бірле
сіп
құрад
ы;
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Бағалау,соның
ішінде оқыту
үшін бағалау

Ынталандыру:
-Жарайсың!
-Бәрекелді!
Рефлексия
«2 жұлдыз, 1
тілек».

Оқушыла
рдың
барлығын
сабаққа
қатыстыр
у
А
«Өзен»
туралы
эссе
жазып,өз
ойын
тиянақты
жеткізуге
тырысады;
В
Ы.Алтынс
арин
нің
өмірбаяны
жайлы
айтады;
С
бейнероли
ктен
көруі
бойынша
өзеннің
суретін
салады;

Негізгі
дереккөзд
ер мен
құралдар

Нұсқаулық
Оқулық
(Мерсер,
Сөздер
мен
Саналар,
2000)
Топ
ұстанымы
Интербелс
енді тақта;
Бейнероли
к
Флипчатта
р;
Таратпа
материалд
ар;
Бағалау
парақшала
ры;

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУЫ ЖӘНЕ
СЫНЫПТАСТАРЫНЫҢ БІРІН-БІРІ БАҒАЛАУЫ
Қарағанды облысы. Жезқазған қаласы. №11 орта мектебі.
Бастауыш сынып мұғалімі Байгабулова Зинагуль Жасынбековна. 3-деңгей
«Әлем өзгергендіктен, сіз өзгересіз, және қазіргі сәтте өзгеріссіз қалу өте қауіпті екенін білесіз. Сіз өзгересіз, себебі сіз
білім алғанды, білім бергенді жақсы көресіз, балаларды сүйесіз және олар мына жылдам өзгеретін әлемде бағыт
беріп отыратын сізді қажет ететіндігін білесіз, оны істеу үшін сізге алдымен өз жолыңызды табу қажет. Сондықтан сіз
де, олар да өзгеруі қажет» С Бич, 2012
Елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер білім саласына ықпал етті. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев
Қазақстан халқына жолдаған жолдауында білім мәселесіне нақты тоқталып, алдымызға міндеттер қойды. Дамыған
мемлекеттердің қатарынан көрінуіміз үшін біз сауаттылығы жоғары мамандар дайындаумыз керектігін айтты.
Еліміздің білім беру жүйесіндегі даму іс-әрекеті — білім мазмұны мен сапасын арттыру, білім беруде жаңаша педагогикалық
көзқарас қалыптастыру.
Ұлы қазақ педагогы Ы.Алтынсарин: «мұғалім — мектеп жүрегі болса, оның оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған
сыныптағы күнделікті жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу нәтижелеріне оң ықпал етеді» деп мұғалім ролін
ерекше бағалаған.
Назарбаев Зияткерлік мектебі мен Кембридж университетінің білім факультеті арасындағы бірлесіп жасаған үш айлық
бағдарламаның негізгі идеясы сындарлы оқыту теориясына негізделген. Сондықтан да оқушылардың ойлау қабілеті,
қалыптасатын білімдері жан-жақтан жинаған (мұғалімнен, достарынан, интернеттен, кітаптан, т.б.) ақпараттарына
негізделеді. Дәстүрлі оқыту кезінде оқушының алған білімдері механикалық түрде есте сақталынып, кейбір жерде ұтымды
пайдаланылады, бірақ, мәні терең меңгерілмегендіктен оқушылар оны өмірде тиімді пайдаланбайды. Сол себептен,
оқушылардың қалай оқу керектігіне, түсіну қабілетін дамытып, оны керек кезде пайдалана білетін, ойын нақты жеткізе
алатын, көзқарасы дамыған, жігерлі тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ету — аталмыш теорияның негізгі мақсаты.
Оқушыны қандай мақсатта, не үшін, қалай бағалаймыз? Бағалау кезінде мынадай мақсаттар болуы мүмкін: оқытудың
қиындықтарын анықтау, жетістікке жеткендегі кері байланыс, уәж, болжау, стандарттарды бақылау, бағдарламаның мазмұны
мен стилін бақылау. Бұл келтірілген барлық бағалаудың түрлерінде бақылау, интерпретациялау, қорытындылауды қамтиды.
«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулі білім беру, оқыту үдерісіндегі әдіс-тәсілдердің барлық түрлерімен
байланыста болады. Бұны меңгеру үшін қалған модульдердің мазмұнын игеру қажет, болжау, сұрыптау, бақылау, жоспарлау
әдістерін меңгеру керек. Оқушылардың алға қарай даму мақсатында жұмыс нәтижелерін, өз-өздерін бағалай білуі керек.
Оқуды бағалаудың мақсаты — оқушылардың оқып білгенін жинақтау. Бірақ, маңызды мәні бар тест жүйесі арқылы
оқушылардың білімін бағалау оқыту үдерісіне кері әсерін тигізуі мүмкін (Assesstment Reform Group, 2002 b.).
Мұғалімнің оқушыларды бағалауы — ол оның білімін топтау, белгілі бір шаблонмен салыстыру. Мұғалімнің іс-әрекеттеріне
қарай, шеберлігіне қарай оқушыларды бағалауда бірнеше әдістерін қолдана алады: жеке, жұптық, топтық, жиынтық, қателер
талдауын, салыстырмалы түрде, өздерін-өздері, кері байланыс, т.б. Оқушының мұғалімге деген сенімі артады, көзқарасы
өзгереді.
Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі бағдарламаның басқа модульдерімен тығыз байланысқан. Бұл модульді
пайдаланғанда барлық жаңа тәсілдердің мазмұнын дұрыс игеру керек, орынды пайдалану керек. Оқыту үшін бағалау мен
оқуды бағалау модулі оқушылардың білім деңгейін анықтауға, алдағы жұмыстарды қалай жоспарлау керектігі, алға қойған
мақсатқа жету алгоритмін құру керек. Барлық модульдер бір-бірімен өте тығыз байланысқан. Сабақ беру кезінде бір
модульді пайдаланға басқа модульдің міндетті түрде кірістірілетінін сеземіз. Екінші жағынан, кез келген модульді
пайдаланғанда оның нәтижесін біліуіміз керек, яғни қаншалықты сабақ беру кезінде таңдап алынған модульді
пайдаланғанымызды бағалауымыз тиіс.
Қазақстан Республикасының үшінші педагoг қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының үшінші (негізгі) деңгей
бағдарламасы бoйынша білім берудің жаңа әдіс – тәсілдерін қалай іске асыру керектігін жақсы түсіндім, онда өзара бірбірінен ажырамайтын жеті модуль қызмет атқарады. Соның ішіндегі 2 модуль «Oқыту үшін бағалау және oқуды бағалау»
мoдулі бойынша мәлімдеме жасауды таңдадым. Менің бұл модулді таңдау себебім: мектептегі тәжірибе кезеңіне келгенге
дейінгі 1 сынып оқушыларының бойында өзін ғана ойлайтын,сыныптастарынан асып озғысы келетін оқушылар бар болатын
және де ата-аналар арасынан да баласының бағасына келіспей жататындығы көптеп кездесетін. «Oқыту үшін бағалау және
oқуды бағалау» мoдулі негізінен екі түрде жүзеге асырылады.Oлар фoрмативті бағалау мен жиынтық бағалау. Фoрмативтік
бағалаулардың кейбіреулерін критерийлер арқылы жүзеге асырғандықтан критериалды бағалау деп те айтамыз.
«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» мoдулі оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауын саналы және
оймен қабылдауын қарастырады, «оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер» модулінде келтірілген әлеуметтік-сындарлы тәсілдерді
және түрлі жастағы балаларға білім берудің сараланған тәсілін қолдануды (5 және 6-модульдер) тұжырымдайды. Өзім ойға
алған бағалаудың мақсатын жүзеге асыру үшін «Оқытудың қиындықтарын анықтау, кері байланыс, уәж, болжау және
сұрыптау,стандарттарды бақылау және орындау, оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау»
арқылы өздерінің көзін жеткізетіндей,өз бағасына дәлел таба алатындай, өзін-өзі бағалайтын оқушылар дайындау болды.
Мектептегі тәжірибеде дүниетану пәнінен «Өсімдіктер» тарауы бойынша сабақтар өткізілді.Онда «Өсімдік топтары,
мүшелері және олардың атқаратын қызметі», «Көкөніс,тұқым,жеміс», «Өсімдіктердің көбеюі», «Өсімдіктердің жануарлар
тіршілігіндегі маңызы» тақырыптары қамтылды. Шағын топтарда оқушылар мәтінді оқып, мағынасын ашып, талдау
жұмысын жүргізді. Оқушылар бірін-бірі постерге түсірген суреттерін бағалайтын «Екі жұлдыз,бір тілек» стратегиясы
бойынша бағалады. Оқушы жауаптары: «Бірінші топтың салған суреттерінен өсімдіктің неше топқа бөлінетінін жақсы
көруге болады. Суретті әдемі салған және қайта-қайталанбаған. Өсімдік топтарының атын жазып қойса»-деген тілек
білдірсе.Екінші топтың мүшелері келесі топқа «Сурет салуға барлық оқушы қатысқаны көрінді.Постердегі өсімдіктер саны
көп. Бір-ақ ретсіз салынғандықтан олардың тобы анық емес»-деп формативті бағаларын ұсынды. Келесі топтың бағасы
«Өсімдік топтары,олардың мүшелері жақсы салынған. Тапсырманы әрқайсысы бөліп алғаны көрінді. Келесі де суретті бір
бағытта салсаңдар тіпті жақсы болатын еді» деген ұсыныстарды әр топ жақсы қабылдады. Өзімнің тарапымнан да постерді
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таныстырған спикерлерге де,бір-біріне формативтік бағалау берген оқушыларға да «Жарайсың!Бәрекелді!Топта сен ерекше
белсенділік таныттың!» формативтік бағалаулар берілді.
Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес.Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға қoю жолымен
бағалайды.Олар қолданатын кез келген нысанның артында oбъективті немесе жеткілікті дәрежеде объективті емес нoрмалар
мен стандарттар ғана емес,сондай-ақ баланың дамуы,oқуы және ынтасы туралы түсінік,сoнымен қатар өзін-өзі бағалау
қабілеттілік және күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады (Александер ,2001).
«Көкөніс,тұқым,жеміс» тақырыбы бойынша жүргізілген сабақта өзін-өзі бағалау кесте бойынша жүзеге асырылды. Онда
«Өсімдіктердің ұқсастығын анықтау.Мысал келтір» тапсырмасы берілген. Оқушылардың әрқайсысы өздерін
«білемін,білдім,білгім келеді?» кестесі бойынша бағалады.А оқушы өзінің кестесін «Біздің қалада өсетін көкөніс,жемістерді
білемін», «Көкөністердің тек бақшада өсетінін,ал жемістердің бауда өсетінін білдім», «Бізге таныс емес өсімдіктер туралы
білгім келеді?»-деп толтырған. В оқушы: «Жеміс түрлері ағаштарда өсетінін білетінмін», «Жеміс түрлерінің көпшілігі бұта
тобында кездесетінін енді білдім», «Өсімдік түрлерінің қайсысында адам өміріне көп пайда беретін дәрумендер бар екенін
білгім келеді?»-деген. С оқушы: «Өсімдіктерді білемін, олар тірі табиғатқа жатады», «Қауын,қарбыз көкөніске жататынын
білдім», «шөптесін тобына жататын жемістер бар ма екен?»-деп өздерінің білімін реттей бастағандарын көрсетті.
Барлық сабақтарда фoрмативті бағалау түрлері және әдіс- тәсілдері cыныптың психологиялық ахуалын қалыптасыру
кезінде және оқушылардың көңіл- күйлерін сұрау барысында, сонымен қатар сабақ кезеңдерінде оқушылардың
тапсырмаларды пікір алмаса отырып орындауында , талқылауында кеңінен қолданылды. Оқушылар нәтижеге жету үшін
күш жігерін жұмсап, жауап беруге ынталанады. Cабақтың әрі қарай кезеңдерінде де тапсырмаларды орындау барысында
критерийлер бойынша бағалау арқылы пікір алмасты, cыни тұрғыдан ойлауы , білімге деген құштарлығының артуы және
бір- бірінен білмегендерін үйренуі, сoнымен бірге басқа оқушылардың идеяларын құрметтеуі, білімдерін бағалауы диалог
арқылы жүзеге асырылып отырылды.
Өзара бағалау оқушыларға кері байланыс беруге көмектеседі, яғни бір-бірінен білім алуға және бір-біріне қолдау көрсетуге,
бір-бірімен талқылауға, әңгімелесуге, түсіндіруге және бірін-бірі сынауға мүмкіндік береді. Сапалы өзара бағалау өз
жұмысын бағалау сапасын жақсартуға ықпал етеді, нәтижесінде ол оқушылардың бойында өзінің алға дамуы үшін
жауапкершілігін арттыруға бағытталады.
«Баға қоюдан» басқа оқушыларды өзара бағалау үдерісіне тартудың көптеген тәсілі бар. Өзін-өзі бағалаудың барлық
стратегиясына ортақ нәрсе түрлі критерийлердің қолданылуы.
Жазбаша жұмысты өзара бағалауға келер болсақ, ол мұғалім жұмыстарды тексеруді толығымен тоқтатады деген сөз емес;
мұғалімге жұмыстарды қарап шығып, өзінің пікірлері мен ескертулерін айту қажеттігі сөзсіз. Жұмыстың белгілі-бір бөлігін
мұғалімнің бағалауына дейін өзара бағалау болады немесе кей кездері мұғалімнің тексеруінің орнына өзара бағалауды
қолдануға болады. Дегенмен де, бұл үдерістің мақсаты мұғалімді алмастыру емес, оқушыларды өз жұмысын жақсарту
жолдарын тануға көмектесу болып табылатындығын ұмытпау керек.
Қазіргі уақытта осы өзін-өзі реттейтін дарынды оқушы, яғни көшбасшылық танытып отырған оқушылар келешекте
сыныптастарын оқытуға және де С деңгейіндегі оқушылар көпіршелер арқылы оқуын жақсартуға жұмыс жасауға
бейімделуде. Жером Брунердің «Орманды өсіру» дегенін тұжырымын алсам біз, мұғалімдер, «рефлексивті агент» болсақ,
біздің өсіріп жатқан «орманымыз» – оқушыларымыз. Біз реттелетін болсақ, оқушыларымыз да өздігінен реттеледі деген ой
мені жиі мазалайды.Келешекте сабақты жүргізу барысында,сабақтан соң,өзіндік талдауды жүзеге асыру өте тиімді екенін
есте ұстаймын.
*****
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өңірлік мемлекеттік университеті, п.ғ.к. Елеусинова Гүлім. Қазақстан, Ақтөбе
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:МЕНІҢ ТУҒАН ЖЕРІМ. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы А.С. Пушкин
атындағы №1 мектеп - гимназия қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шалдарбекова Гульшат Беккеновна
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ОТБАСЫНЫҢ БЕРЕКЕСІ. Атырау облысы, Исатай ауданы, Жанбай ауылы Хамидолла
Наубетов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Махмутова Алия Серажиденқызы
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ШАБУЫЛҒА ШЫҒУДЫ ЖЕТІЛДІРУ. Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы №132
орта мектебінің Дене шынықтыру пән мұғалімі Жукенов Клыш Санашевич
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МӘТІН ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ. Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы №132 орта
мектебінің Бастауыш сынып мұғалімі Төлеутаева Аягөз Серікбайқызы. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Оразбаева
Жаңагүл Шөмшекбайқызы
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АКРОБАТИКАЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР. Ақмола облысы Атбасар ауданы Мариновка қазақ
орта мектебінің Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Байдилдаева Нұрбиби Канайбекқызы
ТАҚЫРЫБЫ: «ШОҚАН УӘЛИХАНОВ - ҚАЗАҚТЫҢ АСА КӨРНЕКТІ ҒАЛЫМЫ ӘРІ АҒАРТУШЫСЫ»
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Батыр ата елді мекені «І.Есенберлин атындағы жалпы орта мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жоғары санатты, тарих пәнінің мұғалімі Сүлейменова Гүлзакира Саққызы
АТА-АНАЛАР ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ЖОЛДАРЫ. ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ. САПА МЕНЕДЖМЕНТІ
ЖҮЙЕСІ. Оңтүстік Қазақстан облысы. Шардара қаласы. № 16 КОЛЛЕДЖ МКҚК. Математика – жаратылыстану
пәндер әдістемелік бірлестігі Автор: Қожахметова Күлімхан Әжібекқызы
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: Ш - ДЫБЫСЫ МЕН ӘРПІ. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Батыр ата
ауылы «І.Есенберлин атындағы жалпы орта мектебі»коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастауыш пәнің мұғалімі
Асанханова Жанзухра
ФИЗИКА ПӘНІНДЕ ҚАРАЕВ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНЫП ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН
АРТТЫРУ. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Батыр ата ауылы «І.Еенберлин атындағы жалпы орта
мектебі»коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Физика пәнінің мұғалімі Ахметова Жазира Оркеновна
САБАҚТЫҢ АТАУЫ: ТАҚЫРЫБЫ: «АЯЗ БИ» ЕРТЕГІСІ. ОҚО Ордабасы ауданы І Есенберлин атындағы жалпы
орта мектебі Медетова Гүлзира Жолдасқызы. ПШО Шымкент І деңгей
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АЙТЫС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ. Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданы
Шардара қаласы «Шардара» мектеп – лицейі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бапанова Акшагул
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ «АНАМА ХАТ» ӨЛЕҢІ. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы
ауданы Батыр ата ауылы «І.Есенберлин атындағы жалпы орта мектебі»коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазақ
тілі және әдебиет пәнің мұғалімі Бұралхиева Мөлдір Датқабекқызы
САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ:АЛҒЫРЛАР МЕН ТАПҚЫРЛАР . Ақтөбе облысы, Қобда ауданы Қобда мектеп-балабақша
комплексі бастауыш сынып мұғалімі Мадетхан Кулзат
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ«ПОГОВОРИМ О ДРУЖБЕ» Актюбинская область, Кобдинский район,
Кобдинский комплексный школа-сад учитель русского языка Тасмагамбетова Айгул Успановна
«ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯСЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ҮНЕМДЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ» Авторы: Зейнелқабдыл Марал. 7 «в»
сынып оқушысы. Жетекшісі: Ш.С Турашева биология пәні мұғалімі. «КММ» №22 жалпы орта білім беретін
мектеп. Семей қаласы
ӘДЕБИЕТ САБАҒЫНДА «САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ТАЛДАУ» ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘДІСТЕРІН
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ . Анар Арыстанғалиева Алтыбайқызы. Атырау облысы, Қызылқоға ауданы,
Миялы селосы, Х.Досмұхамедұлы атындағы орта мектебі
ТАҚЫРЫБЫ: БОС УАҚЫТТЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ . Атырау облысы, Исатай ауданы, Исатай селосы.
«Балбөбек»балабақшасы меңгерушісі Кайрова Сәуле Сатыбалдықызы
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ. Ержанова Сауле. СШ.№187 имени М. Шокая г. Кызылорда
БІЛІМНІҢ БАСТАУЫ - КІТАП . Атырау облысы Атырау қаласы №24 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Маева Гульжан
МОНШАҚТАРДАН ӘР ТҮРЛІ БҰЙЫМ ТОҚУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ШЕБЕРЛІКТЕРІН ДАМЫТУ . Қарағанды облысы, Осакаров ауданы «Осакаровка кентінің №1 орта мектебі»
КММ Технология пәнінің мұғалімі Тусупхан Манар
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДАҒЫ ОЙЫНДЫ БАСҚАРУ МІНДЕТТЕРІ. Атырау облысы, Исатай ауданы,
Исатай селосы, «Балбөбек» балабақшасының әдіскері Мұқанова Гүлсім Бақытқызы
СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: «ӨЗ ОЙЫНЫМЫЗ» ПӘНІ: ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП Құрастырған:
Нұрмағамбетова Камила Абдіғазықызы – Ақтөбе техникалық колледжінің қаржылық есеп пәні оқытушысы
ТАҚЫРЫБЫ: ҮЙ ҚҰСТАРЫ Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы №89 «Шамшырақ» бөбекжайбалабақшасы Нұршабаева Айжан Бекмаханқызы
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: § 25 КРЕМНИЙ, ПЕРИОДТЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ОРНЫ, АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ,
ҚАСИЕТТЕРІ. §26 КРЕМНИЙДІҢ ОТТЕКТІ ҚОСЫЛЫСТАРЫ. КРЕМНИЙ ОКСИДІ. СИЛИКАТ ӨНДІРІСІ.
Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат поселкесі Хамза Санбаев атындағы орта мектептің химия пәнінің мұғалімі
Құсайын Ардақ Ұзақбайқызы
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ «СЕГІЗ АЯҚ» Ақмола облысы Атбасар ауданы Мариновка
қазақ орта мектебінің Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Тонтакаева Қаламқас Қайыркенқызы
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ САБАҚТЫҢ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ (БАЯНДАМА) Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім
беретін №221 Аққұм мектебі Информатика пәнінің мұғалімі Садыбаева Назкен Жақсылыққызы
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28. ТАҚЫРЫБЫ: НАН ҚАЙДАН ШЫҒАДЫ? Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім
беретін №221 Аққұм мектебі Бастауыш сынып мұғалімі Әбдиева Қалия
29. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МҮШЕЛЕР ЖӘНЕ МҮШЕЛЕР ЖҮЙЕЛЕРІ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
Аққұм бекеті Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі Химия-биология пәнінің мұғалімі Айтөреева Ақмарал
Бақытқызы
30. WOULD YOU LIKE TO ORDER ? СІЗ ТАПСЫРЫС БЕРЕСІЗ БЕ? Алдабергенова Акмарал Абдинабиевна
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы Негізгі білім беретін № 221 Аққұм мектебі
31. ЕУРАЗИЯ МАТЕРИГІН ҚАЙТАЛАУ САБАҒЫ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім
беретін №221 Аққұм мектебінің тарих-география пәндерінің мұғалімі Байдулла Мөлдір Ерманқызы
32. ҰСТАЗЫМ- МӘҢГІЛІК, ЖАДЫМДА ҚАЛАР ЖАҢҒЫРЫП! Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Негізгі білім
беретін №221 Аққұм мектебінің тәлімгері Жанасбаева Назым Көпірбайқызы
33. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті
Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі Физика пәнінің мұғалімі Жиембаева Гүлмира Іскендірқызы
34. НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ. Қызылода облысы, Жаңақорған ауданы,Аққұм бекеті Негізгі білім
беретін №221 Аққұм мектебі Оқу ісінің меңгерушісі Жоланов Батырхан
35. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ДОС СӨЗІ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім беретін
№221 Аққұм мектебі Бастауыш сынып мұғалімі Каимова Жанар Әзімханқызы
36. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АС ҚОРЫТУ МҮШЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ. Қызылорда облысы
Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі Бастауыш сынып мұғалімі
Нысанбаев Бақберсін Ізбасарұлы
37. БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ БЕЙІМДЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Сейтова Гүлзада Пернебекқызы.
Педагог-психолог Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі
38. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ТОЛҒАУ ТАРЛАНЫ-БАЗАР ЖЫРАУ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм
бекеті Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебі Музыка пәнінің мұғалімі Серібаева Баян Төлепбергенқызы
39. ТӘРБИЕ САҒАТЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: КЕШІРІМДІ БАЛА - КІШІПЕЙІЛ БАЛА. Қызылорда облысы, Жаңақорған
ауданы, Аққұм бекеті Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ташимова Жанна
Нұрбайқызы
40. ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КІТАП ОҚУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДА МЕКТЕП
КІТАПХАНАСЫНЫҢ РОЛІ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім беретін №221
Аққұм мектебі Мектеп кітапханашысы Төлекбаева Бибіхан
41. ЖАҢАША ОҚЫТУ- ЖЕТІСТІК КӨЗІ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім беретін
№221 Аққұм мектебі Бастауыш сынып мұғалімі Төлекова Гүлзира Аятбекқызы
42. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҮСТЕУ. Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Үсенова Баян Алдабергенқызы
43. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҚЫСҚАША КӨБЕЙТУ ФОРМУЛАЛАРЫН ҚОЛДАНЫП ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ.
Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы негізгі білім беретін №221Аққұм мектебінің математика пәнінің мұғалімі
Шораева Нәзігай Оразқызы
44. ТАҚЫРЫБЫ: ҚОЗҒАЛЫСТА ОҢҒА, СОЛҒА БҰРЫЛУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ. Қызылорда облысы Жаңақорған
ауданы Аққұм бекеті Негізгі білім беретін №221 Аққұм мектебінің денешынықтыру пәнінің мұғалімі Қожатаев
Алмат Оразкелдіұлы
45. САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: СИНОНИМ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Аққұм бекеті. Негізгі білім беретін
№221 Аққұм мектебінің Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бердіқожаева Меруерт Өмірзаққызы
46. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ДОМБЫРА СЫРЫ. Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы «№3 жалпы білім беретін
мектеп-кешен» КММ Бастауыш сынып мұғалімі Божканова Лаура Бейбыткалиевна
47. МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ. Павлодар облысы, Екібастұз
қаласы №11 жалпы орта білім беретін мектебі математика пәні мұғалімі Архабаева Жұпар Көпбайқызы
48. ТАҚЫРЫБЫ: Ч Ч ДЫБЫСЫМЕН ӘРПІ Елемесова Алмагүл Ғабділмәлікқызы Астана қаласы №53 мектеп-лицей
Бастауыш сынып мұғалімі
49. СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ.
Екібастұз қаласы №26 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Кояганова Бақыт Зиятаевна
50. «АДАМ БОЛАМ ДЕСЕҢІЗ» АБАЙ. ЗАТТЫҢ АТЫН БІЛДІРЕТІН СӨЗДЕР. АНА ТІЛІ (1-СЫНЫП) Павлодар
облысы, Ертіс ауданы, Ертіс ауылы №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебі бастауыш сынып мұғалімі
Калиякбарова Мадина Төлеутайқызы
51. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СӘЙКЕС БІЛІМ БЕРУ АРҚЫЛЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРДІ САБАҚТА
ҚОЛДАНУ. Маңғыстау облысы. Бейнеу ауданы. Боранқұл селосы. Опорный орта мектебі бастауыш сынып
мұғалімі Қосымбаева Гулшат
52. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: КЕСТЕЛЕР. КЕСТЕЛЕР ҚҰРУ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы,
Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің І-ші санатты информатика пән мұғалімі Тусупкалиева Майра
53. D ЭЛЕМЕНТІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы
қазақ орта мектебінің биология-химия пәнінің мұғалімі Гумарова Светлана Амантаевна
54. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНЫ. ҚОНЫСТАНУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы,
Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Каменова Алтын
55. ТАҚЫРЫБЫ: 39. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІН ЖАРИЯЛАУ ЖӘНЕ ТМД-НЫҢ
ҚҰРЫЛУЫ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің
тарих пәнінің мұғалімі Гилажева Жаннат
56. ТАҚЫРЫБЫ: 27+7, 33-7 ТҮРІНДЕГІ ҚОСУ ЖӘНЕ АЗАЙТУ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы,
Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Князова Жанаргүл
57. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: М. ШАХАНОВ «ОТЫРАР» Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы.
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Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Рысқалиева Фамила Тарихқызы
58. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН ӨЛЕҢДЕРІ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін
селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Ажмеденова Гаухар
Тасқалиқызы
59. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: М.ӘУЕЗОВТІҢ «ҚАРАШ-ҚАРАШ ОҚИҒАСЫ» ХИКАЯТЫНАН ҮЗІНДІ. Атырау
облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен
әдебиеті пән мұғалімі Қаржауова Арайлым Жасенқызы
60. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: «МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР» Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы.
Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Садихова Алма Садихқызы
61. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АБАЙДЫҢ ОТЫЗ БІРІНШІ ҚАРА СӨЗІ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін
селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Таласова Алмагүл
Жұмағазықызы
62. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: “ҚАЗАҚ ТІЛІ – ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ТІЛІ” Атырау облысы, Құрманғазы
ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі
Кайрова Гулжан Өтеуішқызы
63. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:ҚАРАПАЙЫМ ГРАФИКАЛЫҚ РЕДАКТОРЫ. СУРЕТТІ АШУ, САҚТАУ. Атырау
облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің информатика пән
мұғалімі Зинуллина Пакиза Амангелдіқызы
64. CАБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ. Атырау облысы, Құрманғазы
ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің биология пән мұғалімі Абсатырова Сауле
Сайыпқызы
65. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА ЖАҒАЛАУЫНДАҒЫ МҰХИТТАР. АШЫЛУ ЖӘНЕ
ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта
мектебінің география пән мұғалімі Жардемова Ляззат Марданқызы
66. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЛОГИКАЛЫҚ АМАЛДАРҒА ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ. Атырау облысы, Құрманғазы
ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің математика және информатика пән мұғалімі
Нұрғалиева Айсұлу Сағындықызы
67. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: БЕСІК ЖЫРЫ М. ЖҰМАБАЕВ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы,
Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Еркебаева Мейрамгүл
68. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: АБАЙДЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНА ИЛЛЮСТРАЦИЯ. Атырау облысы, Құрманғазы
ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің бейнелеу, сызу пәнінің мұғалімі Сайыпов
Болатбек Сайыпұлы
69. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:АБАЙ. «КҮЗ» Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин
атындағы қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Исаева Тұраргүл Салауатқызы
70. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҚАСЫМ АМАНЖОЛОВ. КӨКТЕМ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін
селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жұмашева Қазима
Төлепбергенқызы
71. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКАНЫҢ ІШКІ СУЛАРЫ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы,
Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің география пән мұғалімі Тулегенов Ерген Ержанұлы
72. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ӘЛ –ФАРАБИ – ШЫҒЫСТЫҢ ҒҰЛАМА ҒАЛЫМЫ. Атырау облысы, Құрманғазы
ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің тарих және құқық пән мұғалімі Губашев
Әділжан Хиысұлы
73. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: III ТАРАУ. ӨСІМДІКТЕРДІҢ КӨБЕЮ ( ГЕНЕРАТИВТІ) МҮШЕЛЕРІ. ГҮЛДІҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің
биология пән мұғалімі Изтелеуова Зурият Абуқызы
74. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ ҚАСИЕТІ. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы,
Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің физика пән мұғалімі Бралиева Галина
Мухамбетжановна
75. ТАҚЫРЫБЫ: «LES MÉTIERS ET LES PROFESSIONS» Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы.
Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің француз және неміс тілдері пән мұғалімі Ешекеева Қазима
Ысқаққызы
76. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ XVI-XVIIҒ ДАМУЫ ТАРАУЫН ҚАЙТАЛАУ. Атырау
облысы, Құрманғазы ауданы, Дәшін селосы, Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің тарих пән мұғалімі
Абуғалиева Айнұр Жүсіпқызы
77. ТЕМА УРОКА: ВЕСНА. Г. Шымкент. № 52 общеобразовательная средняя школа Бегеева Углай Абировна –
учительница русского языка и литературы
78. ТАҚЫРЫБЫ: АДАМ АҒЗАСЫ – БІРТҰТАС ҚҰРЫЛЫМ. Шымкент қаласы. №52 жалпы орта мектеп, биология
пәні мұғалімі Құраметова Матлюба
79. ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ "АНТОНИМЫ" 5 КЛ. Адильбаева Саида Сафарбаевна учительница
русского языка и литературы школы- лицея№249 кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
80. САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: МҰХТАР ӘУЕЗОВ. ӘБІЛМАНСҰР. Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Луговой
ауылы, Т. Рысқұлов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ержанова Атира Жолдасовна
81. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: 2-НІ ҚОСУ ЖӘНЕ АЗАЙТУ ТӘСІЛДЕРІ. Хакимова Алия Джумагалиевна, №1
Майқайың жалпы орта білім беру мектебі Баянауыл ауданы Павлодар облысы
82. СЫНЫПТАН ТЫС ШАРА. Аленова Арайлым Амангелдиевна Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің музыка пәнінің
мұғалімі
83. «ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ НА 2 И 3 » 2 КЛАСС. Мендигалиева Арайлым Амангельдиевна
учитель начальных классов. СШ №19 г. Актобе
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84. ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА. «РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА
ОБЩЕНИЯ» ДЛЯ 5-6-ЫХ КЛАССОВ С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ Алиева Бекзада Жалгаскызы
учитель русского языка и литературы Бозойской средней школы Шалкарский район, обл. Актобе
85. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ГҮЛДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. Садирова Акзат Сейлхановна Ақтөбе қаласы, №19 орта
мектебінің биология пәнінің мұғалімі
86. THEME: HOLIDAYS. Неталина Эльмира Бакытжановна учитель английского языкаСШ №19 г. Актобе
87. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: САН ЕСІМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ (ҚАЙТАЛАУ САБАҒЫ) Нугиманова Акблек
Сейлхановна Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
88. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР Елюбаева Жанаргуль Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің математика пәнінің
мұғалімі
89. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Серикбаева Гулшара Кнашевна учитель русского
языка и литературы СШ №19 г. Актобе
90. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ХV-ХVІІІ Ғ. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ МӘДЕНИ ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫ. Муканова Асел
Боранбаевна Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі
91. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІ. Рахметова Сауле Жанабиловна Ақтөбе
қаласы, №19 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
92. ТАҚЫРЫБЫ: «ҚЫРАН ҚАНАТТЫ ҚАСЫМ АҚЫН» Дәулетова Жансәуле Дәулетқызы Ақтөбе қаласы, №19 орта
мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
93. ТЕМА: К.ПАУСТОВСКИЙ «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО» Гатауова Ш.Т. учитель начальных классов СШ №19 г.
Актобе
94. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЕЛІКТЕУ СӨЗ. Искакова Шолппан Ақынтайқызы Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
95. ТЕМА: ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ. Турсумбаева Аккенже Слемгалиевна СШ №19 г. Актобе
96. ТЕМА УРОКА: «АРНАУ-ПОСВЯЩЕНИЕ» Турсумбаева Ильмира Казымовна СШ №19 г. Актобе
97. САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: ҰШҚАН ҰЯ. Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Екпетал мектеп-балабақшасының бастауыш
сынып мұғалімі Хайруллина Тлектес Фазылбековна
98. ТЕМА: «СУММА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА» Жанбиршиева Алма Хамитовна учитель
математикиСШ №19 г. Актобе
99. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Тишбаева Гульнар Газизовна. учитель русского
языка и литературы СШ №5, г. Жем, обл. Актобе
100. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ДЕҢГЕЙЛЕРI. Сатыбалдина Камшат Маратовна Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
информатика пәнінің мұғалімі
101. САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: ТОЛЫҚТАУЫШТЫҚ ҚАТЫНАС. Абдыкадирова Гулиза Сарсембаевна Ақтөбе облысы,
Мәртөк ауданы, №4 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
102. КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН ПО ПОЗНАНИЮ МИРА 3 «Г» КЛАСС. Копущу Эльвира Шаухатовна учитель
начальных классов СШ №19 г. Актобе
103. ТЕМА: ПО МОТИВАМ СКАЗКИ-СТИХОТВОРЕНИЯ «ФЕДОРИНО ГОРЕ» Жумырова Камшат Муратовна,
учитель русского языка и литературы, СШ№5 г.Жем, обл. Актобе
104. ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРҒА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТҰРҒЫДАН ТӘРБИЕ БЕРУ.
Құлбатырова Баян Наурызғалиевна Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы,Ы.Мұхамеджанов атындағы негізгі
мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
105. ШАХМАТ ҮЙІРМЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ. Жанғанашова Нұржамал Қасымханқызы Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы,
№6 қазақ орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
106. САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: АРХИМЕД ЗАҢЫ. Андыбаева Жұпар Асқарқызы Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің
физика пәнінің мұғалімі
107. САБАҚ ТАҚЫРЫБЫ: СӨЙЛЕМДЕГІ СӨЗДЕРДІҢ БАЙЛАНЫСЫ. Манашова Жанаргүл Қалдымұратқызы
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің бастауыш класс мұғалімі
108. ТАҚЫРЫБЫ: ТӘКАППАР (МЫСАЛ) Ш. СМАХАНҰЛЫ. Ашикбаева Биғайша Балағұлқызы Ақтөбе қаласы,
№19 орта мектептің бастауыш класс мұғалімі
109. СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІҢ САНДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ. Альжанова Жансауле Серикбаевна
Ақтөбе қаласы, №19 орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі
110. БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДАҒЫ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ МАҢЫЗЫ. Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы Бозой орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Андақұлова Жанат Демесінқызы
111. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ. Махамбетияр Жайнагүл
Данағұлқызы Ақтөбе облыстық арнаулы (түзетім) есту қабілеті бұзылған балалар мектеп-интернат-колледжі
112. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ТАҢБАЛАРЫ ӘРТҮРЛІ ЕКІ САНДЫ ҚОСУ. Ақтөбе облысы. Ырғыз ауданы.
Жайсаңбай ауылы Ө.Қанахин атындағы орта мектеп Математика пәнінің мұғалімі Тоғжанова Ләйлаш
Тұхметқызы
113. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:ТІРШІЛІК ҮШІН КҮРЕС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ. Кинорежиссер А.Шәжімбаев
атындағы №3 Явленка орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Таирова Алтынгүл Хамитқызы, бірінші санаты
ұстаз
114. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАР. АҢДАР. БУЫН. Шығыс Қазақстан облысы. Үржар ауданы.
Көлденең ауылы «Көлденең орта мектебі және балабақша» КММ Бастауыш сынып мұғалімі Икласова Ляйля
Мергазыевна
115. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: МАҚАЛ МЕН МӘТЕЛДІҢ ҰҚСАСТЫҒЫ МЕН ӨЗГЕШЕЛІГІ. ОҚО, Мақтарал
ауданы, «Жаңа жол» жалпы орта мектебі КММ Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Абубакирова Сауле
Нурбергеновна
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116. ТЕМА УРОКА: ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. город Шымкент. №52 общеобразовательная средняя школа
Учительница русского языка и литературы Шамансурова Мазлума Шарабеддиновна
117. «АРА БАЛЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫ» Қызылорда облысы. Жаңадария ауылы №203 орта мектеп Авторы: 5-сынып
оқушысы Тұрақ Аружан Жетекшісі: Тұрмаханова Әсия Сапабекқызы
118. МЕКТЕП КІТАПХАНАСЫНЫҢ ОҚЫРМАНДАРҒА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ РОЛІ.
Муханова Айнұр Лұқпанқызы Атырау қаласы №35 мектеп-гимназиясының I-ші санатты кітапхана меңгерушісі
119. МЫҢ БІР МАҚАЛ, ЖҮЗ БІР ЖҰМБАҚ. Ақтөбе облысы. Шалқар ауданы. Бозой орта мектебінің Мектеп алды
даярлық тобының тәрбиешісі Алданазарова Ғалия
120. САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: 1931-1933 ЖЫЛДАРДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ. Ақтөбе облысы. Шалқар ауданы. Бозой
орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Нұртаева Айнұр Жаңайқызы
121. «DAS DEUTSCHLAND» 7. KLASSE. Жулдузгалиева Г.А. «№19 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ Сәтбаев
қаласы
122. ОҚУШЫЛАРДЫҢ КЕДЕРГІЛЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ. Қарағанды облысы. Жезқазған қаласы. №11
орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі Сердалинова Гульмира Химиевна. 3-деңгей
123. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУЫ ЖӘНЕ СЫНЫПТАСТАРЫНЫҢ БІРІН-БІРІ БАҒАЛАУЫ. Қарағанды
облысы. Жезқазған қаласы. №11 орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі Байгабулова Зинагуль Жасынбековна. 3деңгей
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