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АЛТЫН КҮЗ 
                                                         

Муратов  Рауан Азаматұлы 
4- сынып оқушысы

«Сарыадыр негізгі мектебі» КММ 
Жетекшісі: Тюлегенова

 Ботагоз Амангелдыевна
бастауыш сынып ұстазы

Міне,  қабағын  түйіп    күз  де  келіп  қалды.
Жапырақтар  сарғайып,  жерге  түсіп  жатыр.  Жерге  сары  кілем
төсеп  қойғандай  жұп-жұмсақ  болып  тұр.Күз  мезгілін  «Aлтын
күз»деп айтатын себебіміз айналаның бәрі сары түске айналады.
Күз  мезгілінде  бидай,  тары,  арпа,  сұлы  дақылдары  піседі.
Егіншілер  астығын  жинап  алды.  Маса,  шыбын,  құрт-құмырсқа
жоқ  болып  кетіпті,  құстар  да  жылы   жаққа  ұшып  кетті.  Күн
қысқарып,  түн ұзарды.   Аспаннан бұлттар   қаптап,сіркіреп жиі
жаңбыр жауады.   Інім екеуіміз орман ішіне тал жинауға бардық.
Түс  мезгілі  болса  да  орман  іші  түнеріп  тұр.  «Бр-р»  деген  бір
дыбыс  естілді.Он  бойымыз  әлденеге  діріл  қағып  ,өзімізді
жаурағандай сезіндік «Ух қандай суық  » деді інім .Сәлден соң күн
де  ашылды.  Орман  іші  сары  болуға  малынып  тұр,тып-тыныш.
Құстардың  әсем  үні  естілмейді.  Тек  табан  астында  жатқан
жапырақтар сықыр-сықыр етеді. Інім сары жапырақты алақанына
алып «Қап ,тесіліп қалыпты»деп аяп тұр. Кенет аяқ астында күн
батыстан  суық  жел  соқты.Ағаш жапырақтар  ұша  жөнелді.  Ауа
зілдене түсті.  Әуелі  ірі-ірі  тамшылар батылсыз тамды да,  кейін
үдеп кетті. Біз алтындай сап-сары жапырақтардан гүл шоқтарын
жасап алып, үйге қарай жүгірдік. Адамдар оны «жаңбырлы күз»
«суық күз» дейді, ал біз оны «Aлтын күз дейміз» 

 
«ГҮЛ-ҒАЖАЙЫП

ДҮНИЕ»

Батыс Қазақстан облысы
Орал қаласы №35

«Шұғыла» бөбекжайы
МКҚК тәрбиешісі
Баданова Нурслу

Наримановна

     №35 «Шұғыла» бөбекжайында   жобалық жұмыс  алдыңғы
қатарға қойылған. Ондағы мақсатымыз: бүгінгі қоғам мүддесіне
лайықты,жан-жақты  дамыған,  бойында  ұлттық  сана  мен
психология  қалыптасқан  жан-жақты  құзыретті  тұлға
қалыптастыру. 
Осы  мақсатты  негізге  ала  отырып  2014  жылдан  бері
«Балбұлақ»тобында  «Әдемі гүлдер»атты жобамен жұмыстанып
келемін.  Жобалық   жұмыс  нәтижесінде  балалар  ой
қорытындысын  жасауда   сөйлем  құрауды,  әңгімелеуді,
өсімдіктерді  құрметтеуді,  әдемілікті,  әсемдікті   үйренді  және де
осы жоба аясында тек балалармен емес отбасы мүшелерімен де
тығыз  жұмыс  жасалып,  ата-аналардың  да  қызығушылықтарын
тудыра білді.

  «Гүл өссе жердің
көркі, Қыз өссе елдің
көркі», дегендей бала

санасына жалпы
өсімдік атаулыны

қадірлеу, құрметтеу
сияқты  қасиеттерді
ерте жастан сіңіре

білсек  нұр үстіне нұр
болары сөзсіз.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО  И

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сакаева А.Н., зав. кафедрой
«Управления и качества образования»

Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК
ПР по Карагандинской области, 
кандидат педагогических наук

На  сегодняшний  день  система
среднего  образования  Республики
Казахстан претерпевает значительные изменения. Педагогической
общественностью и родителями школьников активно обсуждается
множество дискуссионных вопросов. Одни из самых актуальных:
где  должны  учиться  дети  с  особыми  образовательными
потребностями – в специальных организациях образования или в
общеобразовательной школе? Как сделать общеобразовательную
школу по-настоящему инклюзивной – единой школой для разных
детей? Как привнести в специальную школу лучшие достижения
мирового и отечественного опыта образования? Обсуждению этих
вопросов  был  посвящен  областной  вебинар  «Лучшие  практики
специального и инклюзивного образования»,  который прошел в
сентябре  2016 года на базе  филиала  АО «Национальный центр
повышения  квалификации  «Өрлеу»  Институт  повышения
квалификации  педагогических  работников  по  Карагандинской
области.  В  работе  вебинара  приняли  участие  более  60
организаций  образования  Карагандинской  области  Республики
Казахстан.

Первым  докладчиком  выступила  Ержолова  Жанар
Аскарбековна,  председатель  Карагандинской  областной
психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). ПМПК
является начальным и связующим звеном между организациями
общего и специального образования, играет значительную роль в
развитии системы инклюзивного образования и включению детей
с особыми потребностями в общеобразовательный процесс. Это
ориентирует специалистов ПМПК сфокусировать свое внимание
на  связи  результатов  диагностики  состояния  ребенка  с
рекомендациями  по  преодолению  проблем  в  развитии,
поэтапному  включению  ребенка  в  общеобразовательное
учреждение и в социокультурное пространство в целом. Большой
интерес участников вебинара вызвали статистические данные по
выявляемости детей с особыми потребностями в регионе. Так, в
Карагандинской  области  по  состоянию  на  декабрь  2015  года
выявлено  10808  детей  с  ограниченными  возможностями  в
развитии (ОВР),  из  них школьного  возраста  -  7602.  На момент
завершения  2015  года  в  школах  по  месту  жительства  с
рекомендацией  на  обучение  по  специальным  учебным
программам обучалось  5666  детей  с  ОВР.  Как  видно,  большая
часть  детей  с  ОВР  обучается  в  средних  общеобразовательных
школах  по  месту  жительства.  Это  обязывает  школы  создавать
специальные  условия  для  качественного  обучения  «особых»
учеников. 

Логическим  продолжением  вебинара  стало  выступление
Даупбаевой Клары Токеновны, директора СОШ №27 г.Караганды,
которая представила уникальный опыт своей школы по обучению
и воспитанию детей с особыми потребностями. На сегодняшний
день  СОШ  №27  является  республиканской  экспериментальной
площадкой и ресурсным центром инклюзивного образования.  В
школе  действует  служба  психолого-педагогического
сопровождения  в  составе  координатора  инклюзивного
образования,  учителей-дефектологов,  логопеда,  психолога,
социального педагога, врача-психиатра. Постоянно действующей
формой  взаимодействия  специалистов  службы  является
психолого-медико-педагогический  консилиум.  Сегодня  в  школе

---1 --

29 қыркүйек 2016 ж | № 16 (166) 

ИНДЕКС: 64470



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті –29 қыркүйек 2016 ж | № 16 (166)   

функционируют 5 специальных классов, в том числе специальный
класс  предшкольной  подготовки,  24  инклюзивных класса,  3
лицейских класса,  в  том числе  1  инклюзивный класс.  Открыта
школа надомного обучения, в которой обучается 16 детей, в том
числе  12  учащихся  с  ранним  детским  аутизмом. Школьники
обеспечены  коррекционной  и  психолого-педагогической
поддержкой в форме индивидуальных коррекционных занятия с
учителем-дефектологом, логопедом, психологом. В школе созданы
все  условия  для  включения  всех  учащихся  в  систему
дополнительного  образования  для  развития  их  творческого  и
интеллектуального  потенциала. С  этой  целью  реализуются
социально-педагогические проекты: «Школа родителей», «Школа
креативного  мышления»,  «Школа  тьюторства»,  «Школа  юного
исследователя»,  «Школа  надомного  обучения».  Таким  образом,
стратегия  развития  школы  «От  адаптивной  школы  к  школе
успеха»  направлена  на  удовлетворение  образовательных  и
социокультурных потребностей всех учащихся, а не только детей
с особыми потребностями. 

Инновационным  опытом  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями  поделился  Дәулетқали  Алтынбек,
сертифицированный  учитель  3-го  базового  уровня,  учитель
технологии КГУ СШИ №3 для детей с ОВР г.Караганды. Являясь
сертифицированным  педагогом,  Дәулетқали  Алтынбек
адаптировал  идеи  семи  модулей  уровневой  Программы  АОО
«Назарбаев  Интеллектуальные  школы»  для  работы  с  детьми  с
интеллектуальной  недостаточностью  на  уроках  технологии.
Алтынбек отметил, что обучение на уровневых курсах повышения
квалфикации полностью изменило его взгляды на то, как учатся
дети и собственную профессиональную деятельность. Алтынбек
уверен,  что  учитель  призван  совершать  чудеса,  даже  если  его
ученики такие особенные и непростые.  И это происходит,  если
смоделировать  такие  условия,  при  которых  личность  ребёнка
получает  наибольшее  развитие.  Использование  Дәулетқали  А.
инновационных подходов преподавания и обучения шаг за шагом
показывает  положительные  результаты:  на  уроках  технологии
деловая  и  демократичная  обстановка,  ребята  стали  более
инициативные,  научились  работать  в  группах,  учиться  друг  у
друга, уважать и ценить мнение одноклассников.

В  заключение  вебинара  докладчики  ответили  на
многочисленные  вопросы  педагогов  общеобразовательных  и
специальных  школ  Карагандинской  области.  Подводя  итоги
вебинара,  участники отметили его значимость  для  дальнейшего
развития их профессиональной компетентности в работе с детьми
с особыми образовательными потребностями.

Участники вебинара «Лучшие практики 
специального и инклюзивного образования»

---------------------------------------------------------------------------------
«ҒАЖАЙЫП БІЛІМ ӘЛЕМІ » (АШЫҚ САБАҚ)

Мұғалжар ауданы Жем қаласы «Балбөбек» балабақша МКҚК
тәрбиешісі Алдашева Жанар Бақытжанқызы

Балалар қараңдаршы, бізге қонақтар келіпті, қане алдымен 
сәлемдесіп алайық.
Балалар шаттық шеңбер құрып амандасады
Бәріміз енді тұрайық,
Үлкен шеңбер құрайық
Жақсы – жақсы сөздерді,

Қонақтарға сыйлайық!
 Табиғат біздің анамыз,
Табиғатқа баламыз.
Иіліп сәлем береміз,

Біз әдепті баламыз.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, менің 
қолымнан не көріп тұрсыңдар?
Балалар : Жүрек
Тәрбиеші: Қане, балалар  жүрегімізден 
шығарып жылы сөздер айтайықшы.
Балалар: Аспанымыз ашық болсын
                 Күніміз жарқын болсын
                 Еліміз тыныш болсын
                 Ауырмайық , денсаулық болсын
                 Нанымыз көп болсын
                 Ата- анамыз аман болсын
                 Бейбітшілік болсын

                 Балабақша гүлдене берсін!
                Апайлар аман болсын
Қане балалар, осы айтқан жылы лебіздерімізді апайларға 
сыйлайықшы
Тәрбиеші: Балалар сендер бір- біріңнің қолдарыңнан ұстап 
тұрғанда нені сезесіңдер?
Балалар: Жылулықты, мейірімділікті, достықты.
Тәрбиеші: Жақсы  балалар бүгінгі күнімізді мейіріммен, 
қуанышпен бастайық.
Тәрбиеші: Балалар қазір жылдың қандай мезгілі?
Балалар: Күз  мезгілі
Тәрбиеші: Күздің  қандай айы
Балалар: Қараша  айы
Тәрбиеші: Балалар күз  мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер 
болады?
Балалар: Күз мезгілінде күн суытып салқындайды, кейде жаңбыр 
жауады, жел соғады , жер балшық болады, құстар жылы жаққа  
ұшып кетеді, адамдар жылы киіне бастайды.
Тәрбиеші: Балалар біздер күзді неге алтын күз, жомарт күз деп 
атаймыз?
Балалар: Күзде өсімдіктер, астықтар піседі, көкөніс пен жеміс 
жидектер көп болады
Жарайсыңдар балалар , ал қараша айын неге қоңыр күз дейміз?
Жаңбыр жиі жауады, ауа- райы салқындайды, жапырақтар жерге 
түсіп, қурайды.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, олай болса күз  туралы  кім 
тақпақ  айтып береді, кім күз туралы тақпақ біледі?
Көктем қандай көңілді
Көктен жаңбыр төгілді,
Мөлдір аспан ашылып,
Күннің көзі көрінді.        Мерей
Көктем, көктем көктемде
Құстар келіп жеткенде
Қуанып бір қаламыз
Әнмен қарсы аламыз!    Дильназ
Тәрбиеші: Балалар енді «Қай ойыншық жоқ» ойынын ойнап 
жіберейік
Ойынның тәртібі: Ойыншықтар стол үстінде тұрады, балалар 
көздерін жұмады. 1,2,3, дегенде көздерін ашып , қай ойыншықтың
жоқ екенін тауып айтады.
Осы кезде есік қағылады. Балалар есік қағылған сияқты кім екен 
бұл?
Буратино: Саламатсыздар ма балалар
Балалар: Саламатсыз ба Буратино
Буратино:Балалар осы жер «Ғажайып білім әлемі ме»
Тәрбиеші: Жоқ Буратино, бұл жер балабақша
Буратино: Балалар мен алтын кілтімді жоғалтып алдым, кім алып 
кеткенін білмеймін. Маған көмектесіңдерші. Кілтімді іздеп келе 
жатып, жолда ақ тиінді көріп едім, кілтіңді «Ғажайып білім 
әлеміне» барсаң табасың деді. Мен «Ғажайып білім әлеміне 
»қалай барсам екен баратын жолды таба алмай адасып, осы топқа 
кіріп кетіппін. Маған баратын жолды көрсетіп жібересіңдер ме?
Тәрбиеші: Еш уайымдама,  Буратино
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Қане балалар Буратиноға көмектесеміз бе 
Балалар: Иә, көмектесеміз
Тәрбиеші: Олай болса балалар Буратиноны ертіп, жол көрсетіп, 
«Ғажайып білім әлеміне» бізде саяхатқа шығып қайтайық. 
Саяхатқа шығамыз ба?
Тәрбиеші: Балалар саяхат кезінде бізге әртүрлі қиындықтар 
кездеседі, сол қиындықтарды бірге жеңе білейік. Ол үшін бір- 
бірімізді сыйлап , тыңдауымыз керек. Балалар қане енді паровозға
мініп, жолға шығайық.
Тәрбиеші: балалар міне біз 1-ші аялдамаға да келіп қалыппыз
Бұл бірінші аялдама: «Математика» аялдамасы екен
 Бірінші аялдама бізге мынадай тапсырмалар тапсырыпты:
1-10 ға, дейін тура және кері санау
Геометриялық фигуралардың пішіндерін ажыратып, түстерін ата
Үйшіктің терезелерін  тауып жабыңдар
2-ші аялдама  бізге жұмбақтар жасырыпты
Екінші аялдама «Жұмбақтар» аялдамасы екен
Бой жаза алмай, ойнай алмай
Денең мұздап тоңады.
Бөбектерім айтыңдаршы
Бұл қай кезде болады?     (Күз)
Таңмен көзін ашады
Әлемге нұрын шашады.  (Күн)
Тырс- тырс тамады
Сайға қарай ағады.         (Жаңбыр)
Дидактикалық ойын: «Топтап жина»
Мақсаты:Балаларды топтай білуге және оларды санай білуге 
үйрету
Балаларды екі топқа бөліп суреттерді топтап жинауға үйрету 
Сергіту сәті: Орнымызда тұрамыз,
                        Дөңгелекті құрамыз
                        Қолымызбен шапалақтап,
                        Аяқпенен ұрамыз
3-ші аялдама  «Бау- бақша» аялдамасы . Бау- бақша аялдамасы 
көкөністер мен жемістерді араластырып қойыпты. Бақшаға барып
жемістер мен көкөністерді ажыратыңдар депті.
Қане балалар бақшаға барайық. Ой, балалар алдымызда көлшік 
жатыр ғой, одан қалай өтеміз? Аяғымызды ластамай, батпаққа 
батпай,көлшіктен ақырындап, абайлап  өту үшін не керек?  
Балалар: Көпір керек
Тәрбиеші: Балалар мына жерде таяқшалар жатыр екен, енді осы 
таяқшалардан көпір жасайық. Қане балалар мына таяқшалардың 
түсі қандай? Міне балалар бау- бақшаға да келіп қалдық.
Балалар жемістерді талға іледі, көкөністерді жерге отырғызады. 
4-ші аялдама «Мақал- мәтел» аялдамасы
Біздерге мақалдарды толықтыр депті. Қане кім айтады?
Аққуды атпа, досыңды сатпа
Жүз теңгең болғанша, жүз досың болсын
Ағаш тамырымен , адам бауырымен мықты
Білімі жоқ адам, тұзы жоқ тағам
Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ
Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Ақыл азбайды, білім тозбайды
5-ші аялдама  Дидактикалық ойын: «Кім жылдам, дұрыс 
құрастырады?»
Буратиноның кілтін құрастыру
Буратино : Алақай, алақай менің кілтім табылды. (Қақпаның 
аузында , Буратиноның алтын кілті тұрады.) Қақпаның үстіңгі 
жағында «Ғажайып білім әлемі» деген жазуы бар.
Тәрбиеші : Балалар қараңдаршы біз алтын қақпаға да келіп 
қалыппыз. «Ғажайып білім әлемі» деген осы жер балалар. 
«Ғажайып білім әлемі» бізге ең бастысы
білім сыйлады. Біз бәріміз бірігіп, қызықты тапсырмалар 
орындадық, Буратиноға кілтін табуға көмектестік.
Буратино: Балалар сендерге көп-көп рахмет. Сендер маған 
«Ғажайып білім әлеміне» баратын жолды көрсетіп, алтын кілтімді
табуға көмектестіңдер,  көптеген тапсырмалар 
орындадыңдар.Өмірде тек білімді емес, қайырымды балалар 
екендеріңді көрсеттіңдер. Мен осындай «Балбөбек» 
балабақшасының тапқыр, ақылды, білімді балаларының барына 

қуанып тұрмын.Мен сендерге және қонақ апайларға арнап гүл ала
келдім. Ол жәй гүл емес, әрқайсының ішінде сіздерге арналған 
өлең шумақтарым  бар.             
 (Буратино сыйлықтарын таратып кетіп қалады)
Тәрбиеші: Міне балалар Буратиноға көп көмек көрсеттіңдер. 
Кілтін табуға көмектестіңдер. Өздеріңнің ұшқыр ойларыңды , 
тапқырлықтарыңды, қиындықтан қорықпайтындарыңды 
көрсеттіңдер.Осымен «Ғажайып білім әлеміне» саяхатымыз 
аяқталды, енді өзіміздің тобымызға оралайық. 
Қорытындылау: Балалар сендерге саяхат ұнады ма?
Сендер саяхатқа қайда бардыңдар? Біздер кімге көмектестік?
Өте жақсы балалар, енді қол ұстасып, бір- біріміздің жүрек 
жылуымызды сезініп, бүгінгі саяхатымызды аяқтай отырып 
қонақтар мен қоштасайық

Қол ұстасып тұрайық
Шеңберді біз құрайық,
Көріскенше күн жақсы
Сау- саламат болайық.

Сау болыңыздар!
---------------------------------------------------------------------------------

Б. Қ.О, Сырым ауданы, Көздіғара ауылы.
Жалпы білім беретін Көздіғара негізгі мектебінің 

І санатты бастауыш сынып мұғалімі
Кушаева Алия Қадырқызы

Сабақтың тақырыбы: 17,18 сандарының құрамын пысықтау. 2-
сынып
Сабақтың мақсаты: 
Білімділігі: 17,18 сандарының құрамын пысықтау арқылы 
оқушылардың білімін, біліктілік дағдыларын тиянақтау және 
пысықтау.
Дамытушылығы: Оқушылардың ақыл-ойын, ой-өрісін дамыту. 
Ауызша есептеу дағдысын қалыптастыру. Пәнге деген 
қызығушылықтарын ояту.
Тәрбиелілігі: Өз бетімен жұмыс жасай отырып, өзінің де өзгенің 
де еңбегін қадірлей білуге, ұйымшылдыққа баулу. Туған жерін, 
елін сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу.
Түрі: Бекіту сабағы
Әдісі: Ойландыру, ойын, сұрақ-жауап.

Сабақтың барысы:
І Қызығушылығын ояту;
«Кім шапшаң?» ойыны

1.Қосу амалының компоненттерін ата?
2.Азайту амалының компоненттерін ата?
3.  7 мен 5-тің қосындысы?
4.Ұзындық бірліктерін ата?
5.Әрпі мен цифрының саны тең 3 таңбалы сан.
6. 1кг темір мен 1кг мақтаның қайсысы ауыр?

Үй тапсырмасын тексеру.
ІІ Мағынаны тану.

Мына кестеден қандай ереже шығаруға болады? Тұжырым жаса.

Қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні 
өзгермейді. Қосындының мәнінен 1-ші қосылғышты азайтсақ 2-
ші қосылғыш шығады. Бұлар өзара кері амалдар.
Оқулықпен жұмыс.
1 тапсырма бойынша ойын «Менің үйшігім қайда?» (Тақтаға 
сандар ілінеді) оқушылар сандардың мәнін 15-ке, 16-ға, 17-ге, 18-
ге тең болатын үйшіктерге орналастырады.
 2 тапсырма: Сурет бойынша ауызша есеп құрастыру және оны 
шығарту.
3 тапсырма: Дәптермен жұмыс.
1-күні-5с   Шешуі:   2-күні-?   6-артық 5+6=11
Жауабы: Айнұр 2-күні 11 сурет салды.
4-тапсырма: 
1-күні-6 бума 3-күні? сонша

---3 --

9+7=16

16-9=7

16-7=9

7+9=16
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2-күні-9 бума жауабы: 6+9=15. 
Шешуі: 3-күні-15 бума қағаз.
Сергіту сәті:
Бас бармақ, балаң үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, титтей 
бөбек. (5-саусақты қимылдату)
5-тапсырма:
Мына өрнектерді пайдаланып, теңсіздіктер құрастырып жазу.
    7+5    16-5 8+7     17-8       15-6      9+5
      12              11      15 14    9 9
75  +   5>16    -   5         8  +  7>9 +5       15  -  6 =17 -  8
 Мына өрнектерді пайдаланып теңдіктер құрастырып жаздыру.
А+В=В+А   6+В=В+6,   0+6=В+А,  С+0,  С-0
ІІІ. Ой толғаныс.
1.1кг темір мен 1кг мақтаның қайсысы жеңіл? (Тең)
2. 1-жұмыртқа 4 минутта піседі. Ал 5-жұмыртқа неше минутта 
піседі? (4 минут)
3. Үңгірде тиіннің 6-құйрығы көрініп тұр. Үңгірде неше тиін бар? 
(Тиінде құйрық біреу. Ендеше үңгірде 6-тиін бар)
4. Салтанат кітаптың 16 бетін ал, Азамат 10-бет оқылды. Салтанат
қанша бет артық оқыды? (6 бет)
«Сиқырлы шаршы» толықтыр. 
Бағалау.

Үйге тапсырма: Сабақ аяқталды.
---------------------------------------------------------------------------------

ТИІМДІ ӘДІС- ТӘСІЛДЕР- САПАЛЫ САБАҚ КЕПІЛІ

Павлодар облысы Баянауыл ауданы 
№1 Майқайың жалпы орта білім беру мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 
Адабекова Рысты Амантауқызы

   Қазақстан  Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі
басты міндеттерінің бірі – жастарға терең білім беру.  Ал, оның
негізі жалпы білім беретін мектептердің оқыту үрдісін жақсартуға
білім саласына жаңа технологияларды енгізу болып табылады.
  Оқу – тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс тәсілдерді енгізу
оқушылардың  білімге  деген  қызығушылығын,  талпынысын
арттырып  өз  бетімен  ізденуге  шығармашылық  еңбек  етуге  жол
салады.  Пәндерді  оқытуда  тиімді  әдіс  –  тәсілдерді  пайдалана
отырып,  сабақты  қызғылықты  да  тартымды  өткізу  мұғалімнің
шеберлігіне байланысты екені баршамызға мәлім.
 Ол  бүгінгі  білім  беру  кеңістігіндегі  ауадай  қажет  жаңару
оқытушының  қажымас  ізденімпаздығы  мен  шығармашылық
жемісімен  келмек.  Сондықтан  да  әрбір  оқушының  қабілетіне
қарай  білім  беруді,  оны  дербестікке,  ізденімпаздыққа,
шығармашылыққа  тәрбиелеуді  жүзеге  асыратын  жаңартылған
педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы
қажет.  Өйткені  мемлекеттік  білім  стандарты  деңгейінде  оқу
үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді
міндеттейді.
       Ертеңгі  күннің  бүгінгі  күннен  асып  түсуіне  ықпал  етіп,
адамзат                                               қоғамын алға қарай жетелеуші
құдіретті күш тек білімге ғана тіреледі. Білім беруге заман талабы
тұрғысынан   жеке  тұлғаны дамытудағы қоғамның рухани  және
адамгершілік  құндылықтарын  қалыптастыруда  білім  беру
саласына – баса назар аударарлық мәселе. Баланың қызығушылық
қабілеттерін  дамыту  «қабілет»  ұғымының  мәнін  терең  түсініп
алуды  талап  етеді.  Қазіргі  кезде  бұрын  тәжірибеде  болмаған
жаңаша  оқытудың  тиімді  тәсілдерін  қолданып,  жетістікке  қол
жеткізіп,оқушының сабаққа  деген  қызығушылығы артып,   келе
жатқанына көз жеткіздім.
Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаевтың  Қазақстанды одан әрі  дамыту
бағытында «100 нақты қадамды» белгілеп бергені мәлім. Соның
ішінде  елдегі  білім  беру  саласына  да  ерекше  көңіл  бөлінген.
Мысалы,  76-қадамда  «ЭЫДҰ елдері  стандарттарының негізінде
адам капиталының сапасын көтеру, 12 жылдық білім беруді кезең-
кезеңмен  енгізу,  функциялық  сауаттылықты  дамыту  үшін
мектептегі  оқыту  стандарттарын  жаңарту.  Жоғары  сыныптарда
жанбасылық  қаржыландыруды  енгізу,  табысты  мектептерді
ынталандыру жүйесін құру» делінген.

12 жылдық білім беруге көшу – неше жылдан бері ел арасында
айтылып  келе  жатқан  күрмеу  қиын  мәселе  еді.  «Енді  осынша
жылдан кейін  12  жылдық  оқуға  көшеді  екенбіз,  оның осындай
ерекшеліктері  бар  екен»  деп  жүргенде  біздің   №1  Майқайың
жалпы  орта  білім  беру  мектебі  де  Республика  көлеміндегі  30
пилоттық  мектептердің  қатарына  енді.  Күнделікті  тәжірибеде
жүйелі  түрде  жүргізілетін  оқулықтың  талдауы,  қосымша
құралдардың  сараптамасы  сияқты  толып  жатқан  жұмыс
барысындағы іс-шаралар  арқасында  12  жылдық  эксперименттік
байыбына  бара  бастадық.  Оның пайдасы  мен  қажеттілігін  біле
бастадық. 
Біз  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  дербес  білім  беру
ұйымының оқулықтары арқылы оқу бағдарламасын апробациядан
өткізудеміз.  Сыныптарда  20 оқушыдан  білім алуда.  Мектепке
дейін оқушылар мектепалды даярлық топтарда,  балабақшаларда
білім  алған.  Сол  себепті  қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарын
құрастыру барысында оқушылардың жас ерекшеліктеріне басты
назарды аударамын. Мысалы, «Өрмекшінің өрмегі»,  «Планшет»,
«Қораптағы  сұрақ»,  «Серпілген  сауал»  әдіс-тәсілдерін  қолдану
барысында  оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылықтарының
арттатындығын  аңғардым.   Сабақ  барысында  ресурстарды
молынан  қолдануға  тырысамын.  Мәселен,  «Сандық
заңдылықтар» тақырыбымен таныстыруда жұмыртқа қорабы мен
қызыл, көк кішкене шарларды қолдану арқылы  оқу мақсаттарына
жеттім.  Осы  ресурстарды   «Ондықтар  мен  бірліктер»
тақырыбында  да  қолдандым.  Яғни,  қолжетімді  ресурстарды
дұрыс, әрі ұтымды пайдалану тиімді. 
«Планшет» әдісін көбінде «Блиц-турнир» өткізгенде қолданамын.
«Блиц-турнирді» сабақтың  қорытынды бөлімінде  жиі  өткіземін.
Сұрақтар  қою  арқылы  оқушының  тақырыпты  қалайша
меңгергендігін анықтаймын.
     Әрине,  тәжірибе  барысында  осы  аталған  әдіс-тәсілдермен
шектеліп қалмаймын.  Семинарларда,  коучинг сабақтарда  алған
тиімді әдіс-тәсілдерді тәжірибемде қолданамын. 
Сондай –ақ іс- тәжірибемде сабақ барысында  кеңінен қолданатын
тиімді  әдіс-  тәсілдердің  бірі,  ол  «Сыртқы  және  ішкі  шеңбер
әдісі» уақыт үнемдеуге өте тиімді.  Үй тапсырмасын тексеруде 4-5
минут  уақыт жұмсауға болады.
      «Ысқыру  диктанты» тәсілін  өз  тәжірибиемде  көп
қолданамын.  Оқушылардың  логикалық  ойлау  қабілеттерін
артырады.
      «Құрылысшы ойыны» өте тиімді тәсіл . Мәтін бөліктерін тез
жинау.
Оқу  шапшандығын  ,  және  өз  ойын  еркін  жеткізу  қабілетін
дамытудағы үлесі зор екендігіне көз жеткіздім. 
      «SVOT» әдісі оқушының өзін және өзге топты бағалауына өте
тиімді.
Әдебиет   сабағында  кейіпкерлерге  мінездеме  беру,олардың
жақсы-жаман қылықтарын ажырата білу дағдыларын арттырады.
«Көршіңмен сырлас». 
    Бұл әдіс оқушылардың өз ойын ауызша білдіруіне үйретеді.
Сұрақ  қойып,  ойлануына  уақыт  беріңіз.   Өз  ойын  көршісімен
бөлісіп, ақылдасуын сұраңыз.
    « Температура өлшеу әдісі ».  
      Бұл әдіс топтық жұмыс барысында мұғалім топ жұмысын
бақылау үшін «біз не істеп жатырмыз?» деген сұрақ қою арқылы
оқушылардың жұмысы нәтижелі болу үшін бағыт береді. 
    «Сұраққа жылдам жауап». 
Тақырыпты  терең  түсіну  және  оқушылардың  назарын  сабаққа
аударып,ой-өрісін  дамыту   мақсатында  төмен  дәрежелі
сұрақтарға толық жауап қайтару тапсырыңыз.
Мысалы, «Мадина, Болаттың  жауабы дұрыс деп ойлайсың ба?»
«Болат,Әсемнің жауабын қалай толықтыруға болады?»
«Марат, айтылған барлық жауаптарды қалай біріктіруге болады?» 
     «Сюжеттік кесте» 
Оқушылардың  мәтінді  қаншалықты  меңгергенін  бақылау  үшін
сұрақтарға  сәйкес  төрт  сөзден  тұратын  сөйлем  құруды
тапсырыңыз. 
    «Бес сатылы эссе жазу» 
 Тақырып бойынша негізгі идеяларды анықтап алу;
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 Кірпарақпен жұмыс;
 Жұптық жұмыс. Қателерді анықтау;
 Жіберілген  қателерді  есепке  ала  отырып,  қалыпқа
келтіру жұмысын жүргізу;
 Сынып алдында жұмысын жариялау. 
     «Алфавит тізбегі» 
Оқушылар өткен тақырып бойынша алған білімдерін алфавиттегі
әріптерден басталатын сөздерді кезекпен атап шығу керек.
Мысалы тақырыбыңыз «Қазақстан» болса,
               А- Астана
               Ә-әскер
               Б-бидай
               В-валюта 
               Г-газ 
               Ғ- ғимараттар 
    «Сұрақты тауып ал»  бірнеше сөйлем бір сұрақтың жауабы
болады.
   «Мұғалімге хат жазу» 
Сабақ аяғында оқушылар өтілген тақырып бойынша сұрақ қояды
немесе  түсінбеген,  түсініксіз  сұрақтар  бойынша  ұсыныстарын
жазады. 
   « Эссе жазу» 
3 минут ішінде өтілген тақырып бойынша не түсінгенін жазады.
Сабақты қорытындылауға өте тиімді әдіс- тәсілдің бірі. 
   «Сұхбат алу» 
Ортаға үш оқушы шақырылады. Екі оқушы бір-бірімен тақырып
бойынша сұхбат құрады. Үшінші оқушы түсінгенін әңгімелейді. 
    «Қалың және жұқа сұрақтар» әдісі 
Бұл әдіс топ жұмысы барысында оқушыларға тақырып бойынша
сұрақтар құру тапсырылады.
   «Логикалық тізбекті ажырату»  
Бұл  әдісті  сабақ  қорытындысын  шығару  кезінде  қолданған
тиімді.Оқушыларға  тақырыпқа  сәйкес  негізгі  сөздер  тізбегін
жүйелілікке келтіру тапсырылады. 
    «Ақпаратпен бөлісу» 
1-ші  оқушыда  ақпараттың  50%  бар.  2-ші  оқушыда  ақпараттың
50% бар.
Жұптар  бір-бірінің  ақпараттарын  толықтырады.   Жұптар
сыныппен жұмыс жасайды. 
   «Шырша немесе фишбон»
Бұл  стратегия  оқушыларды  көлемі  үлкен  тақырыпты  бірнеше
себебі  мен  дәлелдемесі  келтірілген  шағын  тақырыпшаларға
бөлуді үйретеді. 
     Осындай  әдіс-тәжірибиелерді  сабақта  қолдану  үлкен
жетістіктерге жеткізеді , бала  дамуында  үлкен нәтиже береді. 
    Сабағымның бірінші күнінен бастап парталарымды топтарға
бөліп орналастырып қойдым. Оқушыларым сабаққа келген кезде
парталардың  өзгергенін  көріп  таңқалды.  Сол  күннен  бастап
сабақтарымды  қызықты  әрі  оқушыларға  жан-  жақты  жұмыс
жасауға  тиімді жақтарын қарастырдым.  Әсіресе топпен жұмыс
жасағанда  жаңа әдіс-тәсілдерді басшылыққа ала отыра көптеген
жұмыс  түрлерін  ұйымдастырдым.  Мысалы,  топтық  жұмыс,  топ
ішіндегі жұптық жұмыс, жеке дара жұмыс.
    Менің  пікірімше сабақтың тиімділігі: оқушы шығармашылық
деңгейге мұғалім арқылы емес, өз іс-әрекеті арқылы жетті. Жаңа
әдіс-тәсілдердің  ұтымдылығы  да  осында.  Технологияны
пайдалану шығармашылық тұлға қалыптастыруға алып келеді. Біз
сабақтың  басында  мақсат  қойғанда  да  осындай  нәтиже  күткен
едік.  Дәстүрлі  өткізіп  жүрген  сабақтарды  салыстыра  отырып,
жаңаша  тәсілде  өткен  сабақтан  мынадай  айырмашылықтарды
таптым.
Дәстүрлі  сабақ  үрдісінде  -  өзімнің  әдістерім,  яғни,  мұғалім
әрекеті.
1.Тақырыпты түсіндіремін.
2. Кейіпкерлер туралы мінездеме бере отырып меңгертемін.
3. Шығарманың идеясын анықтап беремін, талдаймын.
4. Шығарма жазуды тапсырамын
Оқушының әрекеті : 
1.Мазмұнын айтып береді.
2. Кейіпкерлерге мінездеме береді.

3.Тақырып  бойынша мұғалімнің түсіндіргенімен байланыстырып 
айтады.
4. Тақырып бойынша шығарма жазады.
     
     Жаңа оқыту технологиясы негізінде өткізілген сабақ 
үрдісінде    өзімнің іс-әрекетім.
1.Топқа бөліп, ой қозғадым.
2. Тақырыпқа қызықтырып бағыттадым.
3.Шығармаға қатысты мақал-мәтелдер жинақтауды ұсындым. 
4.Шығарманы талдауға пікірталас ұйымдастырдым.
5.Оқиғадағы өзекті мәселелерге оқушы көзқарасын анықтадым.
6.Шынайы өмірмен байланыстыру арқылы баға беруге 
бағыттадым.
Оқушы белсенділігі: 
1.Топтарда жұмыс жасады.
2. Мәтінмен өздері танысты.
3. Әр түрлі әдістер арқылы шығарманы саралады. 
4. Жеке кейіпкерлерді талдады, олардың іс-әрекетін зерттеді.
5. Ой қорытып, оны қағаз бетіне түсірді.
         Мен осы бағытта жұмыс  жасап келемін. Сол 
жұмыстарымның бірі мектепшілік ашық  сабақтар, аудандық 
семинарларда  өткіздім. Сонымен қатар Халықаралық, 
республикалық, облыстық интернет конференцияларға жиі 
қатысып қатысушы куәліктерінде алып жүрмін.
    Осындай жаңа технологияларды тиімді қолданып құрылған 
жаңа форматтағы сабақтарым  республикалық  «Бастауыш 
сынып», «Бастауыш білім», «Педагогика мәселелері», «Бастауыш 
сыныпта барлық пәндер бойынша оқыту», «Бастауыш сыныпта 
оқыту» атты журналдарға сабақтарым мен баяндамаларымды 
жарияладым.
    Осындай жаңа әдіс-тәсілдерді жаңа форматта жоспарлап, жаңа 
технологияларын тиімді пайдаланып, сабақ беріп, ұстаздар 
арасында іс-тәжірибені бөлісіп жүрген, жаңашылға бет бұрған, 
ұстаздардың бірімін деп ойлаймын.

---------------------------------------------------------------------------------
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ҰРПАҚ» МӘДЕНИ-БІЛІМ  ЖОБАСЫ

АЯСЫНДА  «АУҒАН ЕСТЕЛІКТЕРІ» АТТЫ АУҒАН
АРДАГЕРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСУ-КЕШІ

Мұратова Нұргүл Жамбылқызы
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы
Мектептен тыс жұмыс орталығының 

қосымша білім беру педагогы
Мақсаты: 

• өз Отанына  шексіз берілген, патриоттық рухы жоғары, 
қайсар  жауынгер ағалар ерлігін үлгі ету;

• Ауған соғысы туралы көбірек мәлімет беру;
• Ауған соғысында опат болғандардың рухына тағзым 

етуге, есімдерін    қастерлеуге тәрбиелеу;
• Республикалық «Ұрпақ» мәдени-білім жобасын жүзеге 

асыру.
Көрнекіліктер: «Балалар бейбітшілікті суреттейді»  сурет 
плакаттар көрмесі, интерактивті тақтада көрсетілетін слайдтар, 
деректі бейне фильм
Барысы:

«Афганистан» бейне фильм жіберіледі.
1-жүргізуші: Қайырлы күн, қымбатты достар, қонақтар! Сіздерді 
бүгін Мәншүк Мәметова мұражайының қабырғасында 
көргенімізге қуаныштымыз!
2-жүргізуші: Мы приветствуем, дорогих гостей ветеранов войны 
в Афганистане, уважаемых педагогов и воспитанников Центра 
внешкольной работы!
1 –жүргізуші: 1979 жылы желтоқсан айында Кеңес үкіметінің 
ұйғаруымен Ауғаныстан жеріне Кеңес әскерлерін енгізу туралы 
шешім қабылданды. Соғыс – зұлымдық. Жазықсыз төгілген қан. 
Тарих жылнамасынан өзінің қаралы, нәубет жылдарымен орын 
алған зұлматтың бірі – Ауған соғысы.
2 – жүргізуші:  Афганская война... Как много и мало мы о ней 
знаем. Она ушла в историю и за десять лет унесла многие тысячи 
жизней воинов-интернационалистов. Это война своим черным 
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крылом коснулась многих наших семей, принеся с собой 
цинковые гробы, безногих, безруких, слепых, тяжелобольных 
молодых людей. Война в Афганистане – это горе, прежде всего, 
тех, кто непосредственно в ней участвовал. Для остальных она 
далекая, чужая, непонятная, хотя и ближе по времени. Для тех, 
кто сражался в Афганистане, война не закончилась по сей день.
1 - Жүргізуші   - Құрметті қонақтар, сол кезде қатерге бел буып, 
батырлықпен қайсарлықтың үлгісін көрсетіп, қаһармандық 
танытқан, өздерінің Отан алдындағы парызына адал болған Ауған
соғыс ардагерлеріне арналған кездесу кешімізді ашық деп 
жариялаймыз!

ҚР  Мемлекеттік   әнұраны  орындалады.
2 – жүргізуші: 
Наш вечер сегодня мы посвящаем Вам  - дорогие наши ветераны 
Афганской войны, всем кто потерял своих близких и родных на 
этой страшной войне. И всем тем, кто помнит и ценит подвиг 
наших  воинов, выполнивших свой воинский интернациональный 
долг в далеком горном Афганистане.
1 – жүргізуші:  Осындай ауыр аманат арқалап, өмір мен өлім 
белдескен қанды шайқасқа қатысып, батылдық пен ерліктің ерен 
үлгісін көрсеткен қаһарман жерлестеріміз біздің ортамызда. 
Бүгінгі кешке қатысушы қонақтарымызбен таныстырайық.
1. Пимонов Олег Викторович – БҚО «Ауғанстан ардагерлер 
одағы»қоғамдық бірлестігінің төрағасы;
2. Нурканов  Мирлан Аманжолұлы- – БҚО «Ауғанстан ардагерлер
одағы»қоғамдық бірлестігінің төраға орынбасары, қалалық білім 
бөлімінің әдіскері;
3.  Есбулатов Мұхтар Жоламанұлы- «Қызыл жұлдыз»ордені 
иегері,№22 мектеп әскери жетекшісі.;
5. Қодаров Нуржан Жаксылықұлы - №32 мектептің, әскери 
жетекшісі.
6. Бектенова Светлана Саржановна- М.Маметова атындағы 
мемориалдық мұражай директоры.

Ардагерлерге гүл шоқтарын ұсыну
Мақсат Тұяқ «Ақберен» жас  ақындар мектебінің шәкірті  

«Жауынгер рухымен» өзі шығарған өлеңін оқиды.
 1-жүргізуші : Азаматтық алу, бейбіт өмірге қол жеткізу қай 
халыққа да оңай түспеген. Өткен әрбір соғыс мыңдаған, 
миллиондаған адам шығынын әкеліп, қаншама мемлекетті 
күйретумен тарихта таңба болып қалды. 
Ауған соғысы туралы бейнефильмге назар аударайық!
Ауған соғысы, БҚО қаза тапқан батыр жауынгерлер жөнінде 
бейне фильм ұсынылады.
2  –  жүргізуші: Нет,  не  забыть,  нашим  воинам  -
интернационалистам бои и походы,  могилы погибших друзей и
товарищей.  Не  забыть  их  тем,  кому  посчастливилось  остаться
живыми  и  здоровыми,  а  уж  тем  более  искалеченным.  До
последних дней не забыть им нравственной, а то и физической
боли.  Годы  скорби  вдов,  родителей,  братьев  и  сестер  воинов,
пошибших на афганской земле.  Но жизнь продолжается. Жизнь
берет свое... 

Воспитанница вокальной студии «Октава» Дарья Белова
исполнит для вас песню «Баллада о матери».

1-жүргізуші: Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың ауған соғысы туралы:
« Ауған соғысында қыруар қаржы шығындадық, мыңдаған өмір
қиылды, бәрібір кеңес әскеріне бұл елді тастап шығуға тура келді.
Халық үшін бұдан асқан қасірет бар ма?» - деген ойлы сөзі бар .
Биыл Ауған соғысының аяқталғанына 27 жыл толып отырғанда
бұл  соғыстың  қалай  басталғанына  тағы  да  бір  зер  сала,
сараласақ....
1978 жылы Ауғанстанда сәуір айында төңкеріс болып, оның арты
аяқталмас соғысқа айналды. Бұл қасірет елдің тек өз ішінде ғана
емес, оған сырт мемлекеттердің қатысуымен де ұзаққа созылды.
1979 жылы кеңес әскерлерінің шектеулі контингент Ауғанстанға
кіріп,  10 жылға жуық соғыс жүргізді.  Оған әр елден, сондай-ақ
22-  мың  қазақстандық  қатысты.  Ауған  соғысы-  КСРО  Қарулы
Куштердің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол сұғуы
салдарынан тұтанған соғыс.
2  –  жүргізуші:  Советские  войска  в  Афганистане   охраняли
автомобильные  дороги,  электростанции,  аэродромы  и  другие

объекты. Содействовали укреплению органов власти,  провозили
колонны с военными и хозяйственными грузами для своих нужд в
интересах  Республики  Афганистан.  Совместно  с  афганскими
подразделениями вели боевые действия различного масштаба по
разгрому  вооруженных  отрядов  и  групп  оппозиции,  а  также
борьбу  с  караванами,  доставлявшими  оружие  и  боеприпасы  в
Афганистан из Пакистана и Ирана. Таким образом, введенные в
Афганистан  советские  войска  оказались  вовлеченными  во
внутренний конфликт на стороне правительства. Всего за период с
25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся
на территории Афганистана, прошло военную службу 620 тысяч
военнослужащих.
1-жүргізуші: «Ерлік — жан дүниенің ұлы қасиеті» деген екен бір
дана  қария.  Өмірінің  өлшеулі  бір  бөлігі,  жауқазын  жастық

шағының  сүбелі  үлесін  оқ  пен  от  астында  өткізіп,  тағдырдың
жазуымен  елге  аман  –  сау  оралып,  туған  жерімен  қауышқан
майдангер  ағаларымызбен  кездесіп,  бүгінгідей  сұхбат  жүргізіп,
естеліктерін тыңдау – біз үшін бір ғанибет. Құрметті ағалар, сол
бір  сұрапыл  соғыстың  естеліктерін  ортаға  салып  үзінді  айтып
берсеңіздер. 
Ардагерлер өз бастарынан кешкен естеліктерін айтып береді.

2 – жүргізуші: Что же касается Республики Казахстан, то потери
были  следующими:  из  22  тысяч  наших  земляков,  прошедших
через  Афганистан,  761  человек  погибли  и  похоронены  на
казахстанской  земле.  Более  20  человек  пропали  без  вести.   По
Западно-Казахстанской  области  –  27  человек  погибло  и  один
пропал без вести.    
2 – жүргізуші:  Светлая память всем тем, кто не вернулся с 
войны,
Кто стал частичкой тишины, кто лег в горах и не проснулся
От необъявленной войны.
На  долю  матерей,  жен,  подруг,  тех,  кто  воевал  в  Афганистане
выпали ожидание и вера, надежда и любовь. Земной поклон вам,
женщины,  за  вашу  любовь  и  верность.  Вы  храните  в  своих
сердцах живую память о тех, кто не вернулся с поля боя. И мы
должны передавать из поколения в поколение эту память, должны
помнить  о  них.  Земной  поклон  отцам,  воспитавшим  сыновей,
которые отдали свою жизнь за мир. 
1-жүргізуші: Ауған соғысында қаза тапқан батыр ағаларымызды 
орнымыздан тұрып  1 минут  үнсіздікпен еске алуларыңызды 
сұраймыз!

Видео с минутой молчания
1-жүргізуші:  Ауғанстаннан  Кеңес  әскерлерінің  шығарылғанына
27 жыл өтсе де, сол кездегі жауынгерлер бүгінгі бейбіт өмірдің
еңбеккерлері  соғыс  жарасынан  айыға  алмай  келеді.  Бүгін
өзімізбен  бірге  Жайық  елінің  көсегесін  көтеруге  атсалысып
жүрген ауғандық ардагерлер жауынгерлерді қадірлеп-құрметтеу –
біздің борышымыз. 
2 – жүргізуші:  Какие бы события не потрясали мир, 15 февраля
мы чтим память воинов - ветеранов войны в Афганистане, тех кто
не вернулся с поля боя. Стало доброй традицией собираться всем
афганцам в этот памятный день вместе.  Для наших казахстанских
солдат война в Афганистане была последней. Многие с той войны
вернулись окрепшими, возмужавшими, их грудь украсили ордена
и медали. Награды за мужество, отвагу и честь. 
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1-жүргізуші: Өтер жылдар, артып тағы алыстап,
                         Тағдыр талай тауқыметін табыстар.
                         Өздеріңді жырлап өтер ұрпағың,
                         Ауғандағы азап шеккен арыстар  — деп ақын 
жырлағандай, өмір тоқтамады, ерлік өлмеді, замандарға жалғаса 
берді. Бұған дәлел бүгінгі ортамызда жүрген ауғандық 
жауынгерлеріміз, бейбіт өмірдегі жарқын істері, қоғамдық 
жұмыстарға белсенділіктері, түрлі кәсіпті игерудегі ерен 
еңбектері ұмытылмақ емес.
2  –  жүргізуші: Немало  полегло  совсем  юных  мальчишек  на
каменистой афганской земле, среди них и наши земляки, многим
не суждено было вернуться к родному порогу.
1-жүргізуші: Отан алдындағы борышты адал атқарып, өзге 
мемлекеттің аумағына тәуекелге бел буып барып келген сол 
кездегі жалынды жастар, қазіргі таңда жігіт ағасы болған сіздер 
қандай құрметке болса да лайықсыздар. Сіздердің Отан 
алдындағы жауапкершіліктеріңіз кейінгі ұрпаққа үлгі болсын.

№25 ЖОБМ-ның 1 сынып оқушысы Темірғали Аржанның
орындауында «Ақжайықтың ұландары» әнін қабыл

алыңыздар.
2  –  жүргізуші:  Пройдут  годы.  Многое  конечно,  со  временем
позабудется.  Но войны останутся в народе ничем неизгладимой
трагической  меткой.  Останутся  песни  и  стихи,  рожденные  на
войне,  рассказывающие  о  силе  духа  и  мужестве  солдатов.  Мы
убеждены,  что  наша  святая  обязанность-знать  и  помнить  о
героическом прошлом всех ветеранов боевых действий, хранить
память о погибших,  как верных сыновьях,  выполнивших ценой
собственной жизни долг защитника Родины.

«Октава» вокал үйірмесінің тәрбиеленушісі Айнур
Рамазанованың орындауында «Салем, саған туған ел»әнін

қабыл алыңыздар!
2 – жүргізуші:  Насадим память нашу на штыки,

И будем вечно помнить, как когда-то,
На пулеметы шли не штрафники,

А мирные и честные ребята!
Пусть двадцать или много лет пройдет,

И время врачевать умеет раны,
Давайте помнить тех, кто не придет,

Давайте помнить воинов Афгана!
1-жүргізуші:  Құрметті қонақтар, әрбір минуты қымбат мына

заманда алтын уақыттарыңызды қиып, шақырғанымызға
келгендеріңізге көп — көп рақмет! Оның өзі сіздердің антқа берік,
жауапкершілігі жоғары адам екендіктеріңіздің дәлелі. Бұл кездесу

оқушылар үшін үлкен тәрбиелік мәні зор мағыналы іс — шара
болды деп есептейміз. Бейбіт өмірдің баға жетпес бақытты

күндерінде амандықпен дидарласайық! 
Келесі кездескенше қош сау болыңыздар!

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

3- АЙЛЫҚ КУРСТЫҢ
 САБАҚ ҮЛГІСІ

Алматы облысы, Қарасай ауданы, 
Береке ауылы, М.Бейсебаев атындағы
орта мектеп, ағылшын тілі мұғалімі
Ещанова Сара Джарылкасыновна

Сабақтың 
тақырыбы:

Where is Great Britain?

Жалпы 
мақсаты:

Ұлыбритания туралы сөйлеуге үйрету.  Жаңа 
мәтінмен жұмыс істеу.
 Тілін оқып жатқан мемлекетті құрметтеуге 
үйрету.Есте сақтау қабілетін дамыту.
Тапсырмалар орындау барысында 
оқушылардың  дағдысы мен қабілетіндегі өз 
бетімен жасай алмайтын тапсырмалардың 
айқындалуы.

Оқыту 
нәтижесі:

Тапсырмалардың өзгергенің түсінеді.

Тапсырмаларды орындауға арналған 

ережелерді айтып қолдана біледі.

Дарынды оқушылар топтық жұмыста 
белсенділік көрсетеді.

Кері байланыс орната біледі, өз ара әрекет 
арқылы бір бірімен кеңеседі, осы тақырып 
бойынша түсініктерін айталады
 Топтар өз жауаптарын бағалауға 
мүмкіндік алады.

Түйінді 
идеялар:

Маршрут парағымен жұмыс ұйымдастыру
Өзін-өзі бағалауға үйрету.
Сыни тұрғысынан ойлау әдісін қолдану.

Уақыт Мұғалімнің іс-
әрекетті

Оқушының іс-әрекетті

5min To learn pupils to 
ask and answer this 
question. To learn 
the letters ABCD, 
learn new words.

Pupils should have pens, 
pencils, books, diaries on 
the desk.

Pupils try to remember
what do they know about

this question
Listen to these letters and

try to remember them
10min Where is the Great 

Britain?
Is it in the west of 
Europe?
Where is Scotland?
Where is Wales?
What city is 
London?
Where is Ireland?

1.
Топтағы жұмыс

2.
Топтағы жұмыс

ережелері
Картамен жұмыс
 Listen and read
Great  Britain  is  in  the
Atlantic  Ocean.  The
countries  in  this  part  of
the  world  are  cold  in
winter,  but  Great  Britain
has  a  warm  climate.
Warm ocean  water  keeps
the British Isles warm and
green.
There  are  four  countries
in Great Britain. Scotland,
Wales and England are on
one  island.  Ireland  is  on
another  island  across  the
Irish Sea.

15 min

10 min

2Тапсырма: Жаңа 
сөздермен постерді
толтыру.
3Тапсырма:  
Exercise 4True or 
False
        Great Britain is 
in the Atlantic 
Ocean.                      
— —
 Great 
Britain has a warm 
climate. — —
 This water 
keeps the British 
Isles warm. —

—
 There are 3 
countries in Great 
Britain. — —
 London is a 
large city. —

—

Сұрақ-жауап жұмысы
Where is the Great 
Britain?
Is it in the west of 
Europe?
Where is Scotland?
Where is Wales?
What city is London?
Where is Ireland?
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 Scotland has
wild rivers, hills and 
mountains. —

—
 Life in 
Ireland isn't quiet 
and slow. —

—

3min Бағалау критериилері:


Өздігінше мысалдар келтіре ала ма?


Диалог реттінде сөйлей ала ма?
2min

Homework
7-10 жаттығу

          
Біржанова Ақмарал  Әбдіғалиқызы

    Білімі:  жоғары
    Жұмыс орны:  №57 орта мектеп
    Сынып: 3 "ә"

Сынып: 3 "ә"
Пәні: Дүниетану
Сабақтың 
тақырыбы:

Денелер. Заттар.

Негізгі түйінді 
идея:

Денелер мен заттардың айырмашылығы

Оқу мақсаты: Денелер мен заттарды ажырата білу
Сабақ түрі: Кіріктірілген сабақ. (дүниетану, химия)

Табыс критерийлері
Барлық оқушылар: Көпшілік 

оқушылар
:

Жекелеген 
оқушылар:

а) денелерді, заттарды 
біледі
ә) 
б) 

а) табиғи, 
жасанды 
денелерді 
ажырата 
алады
ә)  
б) 

а) заттар мен 
денелердің 
қасиетімен таныс
ә)
б)

Уа
қы
ты

Кезе
ңдері

Тапсырма Мақс
аты

Мұға
лім 
не 
істей
ді

Оқушыл
ар не 
істейді 

Ресу
рста
р

5 
ми
нут

(йым
даст
ыру

Топқ
а 
біріг
у

 Шеңбер 
құрып 
тұрып, бір-
біріне гүл 
сыйлау. 
"Жылы 
жүрек-
сәттілік 
тілегі"

"күн, 
бұлт,жаңбы
р,қар"
Бағалау 
парақшалар
ын тарату

Ынты
мақта
стық 
атмос
ферас
ын 
құру

Топқа
бірігу

Оқу
шыл
арды 
шеңб
ерге 
тұрғ
ызад
ы. 
Бір-
бірін
е 
тілек
терін
айта
ды.

Таби
ғат 
құбы

Шеңбер
ге 
тұрып, 
тілектер 
айтады

Өздері 
таңдаған
табиғат 
құбылыс
тарыны
ң 
суреттер
ін алып, 
сол 
бойынш
а топқа 
бірігеді

Гүлд
ер

Таби
ғат 
құбы
лыст
арын
ың 
суре
ттері

лыст
арын
ың 
сурет
тері 
бойы
нша 
топқ
а 
бірік
тіру

2 
ми
н

Үй 
тапс
ырма
сын 
тексе
ру

Жеке  
жұмыс:
Тестік 
тапсырмала
р орындау

Үй 
тапсы
рмас
ын 
тексе
ру 
мақса
тында

Әр 
топқ
а 
топт
ық 
тапс
ырма
лар 
беру

Берілген
сұрақты 
талқыла
п, оны 
қорғау

5 
ми
н

Мағ
ынан
ы 
тану

Сөзжұмбақ
тар шешу

Тақы
рыпт
ы 
ашу 
мақса
тында

  

Жұм
бақта
р 
оқид
ы

Жұмбақ
тарды 
шешу 
арқылы 
тақырып
ты 
ашады

сөзж
ұмба
қ

  
10 
ми
н

Денелер, 
заттар 
туралы 
ауызша 
түсінік 
беру.
Үстел 
үстіне 
тас,шар, 
стакандағы 
су қою . 
Денелердің 
қатты, 
сұйық, газ 
күйінде 
кездесетінін
түсіндіру.
Тақтаға 
бірнеше 
суреттер 
қойы, 
олардың 
табиғи, 
жасанды 
екенін 
ажырату. 
Химия 
пәнінің 
мұғалімі 
қатты, 
сұйық, газ 
тәрізді 
денелердің 
қасиетімен 
таныстыры
п өтеді

Тақы
рыпт
ы 
түсін
діру

Үсте
л 
үстін
дегі 
затта
р 
арқы
лы 
тақы
рыпт
ы 
қысқ
аша 
түсін
діру

Денелер
, заттар 
туралы 
түсінік 
алады

Тас, 
шар, 
стака
ндағ
ы су, 
шар

3 
ми
н

Оқул
ықпе
н 

Тақырыпты
оқып шығу

Мәтін
мен 
таныс

Бағы
т 
бере

Мәтінні
ң 
мазмұны

оқул
ық

---8 --
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жұм
ыс

у ді мен 
танысад
ы

2 
ми
н

Дәпт
ерме
н 
жұм
ыс

Жұптық 
жұмыс:
Дәптердегі 
тапсырман
ы орындау

Дәпте
рмен 
жұмы
с

түсін
діред
і

орындай
ды

дәпт
ер

2  
ми
н

Серг
іту 
сәті

Ауа райы Дема
лу 

көрс
етеді

Мұғалім
мен 
бірге 
орындай
ды

2  
ми
н

Дәпт
ерме
н 
жұм
ыс

Жұптық 
жұмыс
Дәптердегі 
тапсырман
ы орындау

Жұп 
болы
п бір-
бірін 
бағал
ау

түсін
діред
і

Тапсырм
аны 
орындай
ды

дәпт
ер

10 
ми
н

Ой 
толға
у

Топтық 
жұмыс:
1-топ: 
Семантикал
ық карта
2-
топ:табиғи, 
жасанды 
заттарды 
ажырату
3-топ: 
ғаламторда
н заттар, 
денелер 
туралы 
мәлімет 
табу
4-топ: өлең 
құрастыру
Формативті 
бағалау.
( стикер 
арқылы)

Түсін
генде
рін 
топты
қ 
жұмы
стар 
арқыл
ы 
дәлел
деу

түсін
діред
і

Берілген
тапсырм
аларды 
орындай
ды

Кест
елер,
ғала
мтор

2 
ми
н

Рефл
екси
я

Мен 
үйрендім: 
Мені 
таңқалдырд
ы:
Мен білгім 
келеді:

Сабақ
ты 
түсінг
ендер
ін  
байқа
у

Стик
ерлер
тарат
ады

Өз 
ойларын
жазады

стик
ер

2 
ми
н

Баға
лау

Бағалау 
парақшалар
ы арқылы 
бағалау

бағал
ау

Баға
лау 
пара
қшал
ары 
арқы
лы 
бағал
ау

Топ 
басшыс
ы өз 
тобын 
бағалай
ды

1 
ми
н

Үйге
тапс
ырма

Мәтінді 
оқып, 
мазмұндау

Сабақтан кейінгі ойланатын сұрақтар:
Не сәтті 
болды?

Кіріктірілген сабақ түрінде өткені сәтті 
болды. Оқушылар "Денелер, заттар" 
тақырыбын жоғары сыныптарда 
тереңдетіп оқитынын түсінді. Осы орайда 
химия пәнінің мұғалімі терең түсінік беріп 
өтті.

Не сәтті 
болмады?

Дәптермен жұмыс кезінде оқушылар 
жұптарымен алмасып орындаған кезде 
жұптық жұмыс орындалар еді. 

Нені 
жақсартуға 
болады?

Оқушылардың сыни ойлауын жақсарту

Мен өз 
дағдыларымды
нені дамыта 
алдым?

Топтық жұмыс кезінде оқушылар еңбекті 
бөліп алып орындады.

Нені өзгертуге 
болады?

№14 мектеп-гимназияның химия пәні мұғалімі  
Сексенбиева  Зинат  Канатовна

8 сынып 
Сабақтың 
тақырыбы:

Д.И.Менделеевтің  периодтық  заңы.   (1 
сағат)

Сілтеме: Оқулық 8 сынып химия, 
ғаламторhtt//www.Google  сайтынан  
тақырыпқа  сай  іздену.  

Жалпы  
мақсаты:

Қазақтың  салт-дәстүрлерінен  ұлттық
ойындарымен  байланыстыра  отырып,  жаңа
тықырып  Д.И.Менделеевтің  еңбектерінің
маңызын  аша  түсу,  периодтық  жүйедегі
элементтерді  орналасқан  орнына  қарай
анықтай  білу,  соған  орай  химиялық
қасиеттерін оқып, үйрену.

Міндеттері: 1. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы 
туралы түсіну;
2. Атомдық құрылыс теориясы 
тұрғысынан Д.И.Менделеев жасаған химиялық
элементтердің периодтық жүйесін танып білу;
3. Жаңа химиялық элементтердің 
ашылуы туралы мәліметтер алу;
4. Қазақтың салт-дәстүрлерін еске 
түсіру;
5. Оқушылар өз бетінше ізденуге, өз 
ойын ашық айтуға және еркін пікір алмасуға 
үйренеді.

Оқу  
нәтижесі:

  Оқушылар  Д.И.Менделеев  ұсынған
периодтық  заңның  ережесін  айтып, нақты
мысалдар  келтіре  отырып,  жеке-жеке
элементке  және  оның  қосылыстарына
сипаттама  бере  білуі  қажет.   Окушылар
элемент  және  оның  қосылыстарының
қасиеттерін  период  бойынша  талдай  білуге
үйренеді. 

Түйінді  
идеялар:

Периодтық жүйе.  Периодтар.  Топтар. Сілтілік
металдар.  Салғырт  газдар.  Атомдық  масса.
Металдық қасиет. Бейметалдық қасиет. 

Тапсырма  
көздері:

1. Балалар әр адамның, жан-
жануардың тіпті өсімдіктердің 
өздерінің мекен ететін орны, жері 
болады, осыған байланысты 
мысалдар келтіріңдерші? (мысалы:
Жандос Мәскеу көшесінде тұрады,
ақ аюлар солтүстік полюсте 
мекендейді, бамбук ағашы 
африкада өседі т.б.)
2. Ал енді химиялық 

Тақырып
ты ашу

---9 --
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элементтердің мекендейтін 
жерлеріне назар аударайық, әр 
элементтің табиғатта кездесуі әр 
алуан болғанымен барлығы бір-
біріне көрші болып қайда тұрады? 
(периодтық кестеде)

Жаттығулар: Оқулықтағы §52 тақырыбымен 
жұмыс, «Алтын сақа» ойыны, 
«Сақина салу» ойыны, «Айтыс» 
сайысы. 

Топтық
жұмыс   
Қосымш

а.
Сергіту  сәті: «Қара жорға» биін билету.
Оқуға 
арналған 
тапсырмалар
:

§52 оқу, 142-143 беттердегі №1-8. 

Сабақ
жүрісі

І. Ұйымдастыру  кезеңі.
Амандасып, сынып реттілігін тексеру.
ІІ. Өткен тақырыпты қайталау. 
Сұрақтар: Химиялық элементтер неше топқа 
бөлінеді? (металдар мен бейметалдар)
Екідайлы қасиет қандай заттарға тән? 
Әр қайсысың мына реакция теңдеуін аяқтап, 
жаза қойыңдар:   ВеО + НСІ → ;                          
Ве(ОН)2 + НСІ → .   

ІІІ. Тақырыпты ашу тапсырмасы.
Балалар әр адамның, жан-жануардың тіпті өсімдіктердің 
өздерінің мекен ететін орны, жері болады, осыған байланысты 
мысалдар келтіріңдерші? (мысалы: Жандос Мәскеу көшесінде 
тұрады, ақ аюлар солтүстік полюсте мекендейді, бамбук ағашы 
африкада өседі т.б.)
Ал енді химиялық элементтердің мекендейтін жерлеріне назар 
аударайық, әр элементтің табиғатта кездесуі әр алуан 
болғанымен барлығы бір-біріне көрші болып қайда тұрады? 
(периодтық кестеде)
ІV. Сыныпты 5 топқа бөлу (түрлі-түсті конфеттер бойынша 
топтасу), жереби бойынша таңдап алған тақырыпшаларына 
анықтама береді:
1-топ: «Периодтық жүйе»
2-топ: «Периодтар. Топтар»
3-топ: «Сілтілік металдар. Салғырт газдар»
4-топ: «Атомдық масса»
5-топ: «Металдық қасиет. Бейметалдық қасиет»
V.Сергіту  сәті.
VІ. Сабақты бекіту. Сынып екі топқа бөлінеді (қыздар мен 
ұлдар).
І-топ: «Сарбаздар»  ІІ-топ: «Арулар»
А. «Алтын сақа» ойыны.  (1-қосымша)
     Ойынның шарты: жиырма асыққа элементтердің таңбасы 
жазылады. Асықтар қоржынға салынады.  
а) Екі ауылдан екі оқушы шығып металл, бейметалл, амфотерлі
элементтерінің таңбасын ажыратып беру керек. Кім жылдам?
ә) Арнайы қағазға рим цифрімен жазылған валенттіліктердің 
үстіне сәйкес элемент таңбасы жазылған асықты қою. 
Ә. «Сақина салу».     Ойынның шарты: екі топтан бір-бір 
оқушы шығып қолындағы сақинасын қарама-қарсы топтағы бір
оқушыға ұстатады, сол оқушыға сұрақ қойылады.
а) Элементтердің реттік номері өскен сайын периодтағы 
бейметалдардың бейметалдық қасиеттері ...... (күшейеді).
ә) Қышқылдармен де, негіздермен де су және тұз түзе 
әрекеттенетін оксидтер .... деп аталады (амфотерлі).
Б. «Айтыс».  (2-қосымша)
     «Химиялық элементтерге» қысқаша мінездеме. Әр топқа 
бірнеше элементтердің мінездемелері беріледі, сол арқылы 
айтысады.
«Сарбаздар» тобы:  Мен – күкіртпін. Менің дезинфекциялық 
қасиетім бар екенін халық ертеде білген. Мені жын – 
шайтаннан аластауға қолданған.
«Арулар» тобы: Мен алтынмын. Күкірт, сенің нашар жақтарың 
бар. Құмсары экологиясын бұзып отырған сенің қосылысың – 

күкірт сутегі. Ал мені халық жақсы көреді. Менен әшекей 
бұйымдар жасайды.
«Сарбаздар» тобы:  Мен – күміспін. Алтын, сен үшін қан 
төгілген, саған таласып соғыс болған.  Менің де қасиетім сенен
кем түспейді, менен де әшекей бұйымдар, теңгелер жасалған.
«Арулар» тобы: Мен – темірмін. Менен балға, орақ, айыр, қару 
– жарақ жасаған. Мектеп мұражайында тұрған құман табақ 
менің құймам жезден жасалған.
«Сарбаздар» тобы:  Мен қорғасынмын, «қойдың сүті – 
қорғасын, қойды соққан оңбасын» - деп, мені мәтелге қосқан. 
Қорыққан адамға менен қорытқы құйған, оқ – дәрі жасаған.
Бағалау. 
Үйге  тапсырма.
Рефлексия.

РОБОТОТЕХНИКА, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В КЛАССАХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сыздыкова Асия Нугмановна
заместитель директора

ГУ «Школа-гимназия №14»  город Астана

В  современных  условиях  общественного
развития  школа  ориентирована  на
гуманистические  ценности  образования.
Приоритетным  направлением
государственной  политики  в  сфере
образования  является  обеспечение  учебной
успешности  каждого ребенка, независимо от

состояния его здоровья.
Среди  детей,  которым  следует  уделять  особое  внимание  при
обеспечении  равного  доступа  к  качественному  образованию,
более  уязвимой  категорией  являются  дети  с  ограниченными
возможностями. Для них нужны специальные условия обучения,
которые  реализуются  в  общеобразовательных  школах  через
открытие коррекционных классов, где наряду с общими задачами
решаются и задачи коррекции недостатков психического развития.
В  Государственной  программе  развития  образования  в  РК
представлен  комплекс  взаимоувязанных  по  ресурсам  и  срокам
мероприятий, способствующих  созданию  необходимой
организационной  основы  включения  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  в  общеобразовательный
процесс.  В  условиях  обновления  школьного  образования
усиливается  его  гуманистическая  направленность  в  целях
развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Процесс  интеграции  этих  детей  в  социальные  институты,
инклюзивное  обучение  в  массовой  школе  актуализируют  и
обостряют необходимость создания для учащихся с нарушениями
в  развитии  максимально  возможных  условий  для  коррекции  и
адаптации. Еще в середине прошлого века было установлено, что
уровень развития речи детей прямо зависит от сформированности
движений мелкой моторики рук. Если развитие движений пальцев
отстает,  то  задерживается  и  речевое  развитие,  хотя  общая
моторика при этом может быть выше нормы. Многочисленными
исследованиями педагогов  доказано,  что  движения пальцев  рук
стимулируют развитие центральной нервной системы и ускоряют
развитие речи ребенка. Таким образом, развивая мелкую моторику
у  ребенка,  и  тем  самым  стимулируя  соответствующие  отделы
мозга, а точнее его центры, отвечающих за движения пальцев рук
и речь, которые расположены очень близко друг к другу, педагог
активизирует  и  соседние  отделы,  отвечающие  за  речь.  В.А.
Сухомлинский  писал,  что  «истоки  способностей  и  дарований
детей  –  на  кончиках  их  пальцев.  Чем  больше  уверенности  в
движениях  детской  руки,  тем  тоньше  взаимодействие  руки  с
орудием  труда,  сложнее  движения,  ярче  творческая  стихия
детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем
ребенок умнее…».
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У школьников с нарушением интеллекта уровень развития мелкой
моторики  обусловливает  возможности  познавательной
деятельности и существенно влияет на эффективность обучения.
Развитие  тонкой моторики,  как  главное  условие  осуществления
познавательной  деятельности,  обеспечивает  возможности
успешного  обучения,  проводимого  с  помощью  не  только
традиционных  методов,  но  и  с  использованием  новых
информационных технологий.  Решение проблемы у учащихся с
задержкой  психического  развития   наиболее  успешно
осуществляется  в  разных  видах  деятельности,  среди  которых
особое место занимает конструирование.
 В школе-гимназии №14 открыты 6  коррекционных  классов  для
детей  с  задержкой  психического  развития, в  контексте  этого
одним  из   направлений    работы   является  реализация  идей
инклюзивного  образования  через  выработку  необходимых  и
достаточных условий эффективного  интегрированного  обучения
детей  с  задержкой  психического  развития,  внедрение  модели
комплексного  сопровождения  всех  категорий  детей  с  особыми
образовательными  потребностями,   внедрение  современных
технологий и новых форм профилактической и реабилитационной
работы с семьей и детьми.    
Учителя,  работающие  с  таким  контингентом  учащихся,
испытывают трудности, обусловленные рядом причин. 
Во-первых,  школьные  программы  и  сроки  их  прохождения,  в
целом,  являются  стандартными  как  для  учащихся
общеобразовательных, так и для коррекционных классов. И хотя
для  специальных  коррекционных  классов  предполагается
некоторая  вариативность  в  прохождении  программ (ее  объем  и
сроки), но на выходе общие требования к результатам обучения
остаются едиными. 
Во-вторых,  учащиеся,  попадающие  в  коррекционные  классы,
характеризуются  не  только  недостаточной  сформированностью
основных  психических  функций  (внимание,  слуховое  и
зрительное  восприятие,  пространственная  ориентация,  память),
но  и  ослабленным  здоровьем  из-за  постоянного  проявления
хронических  заболеваний.  Все  это  является  дополнительными
причинами, препятствующими успешности их обучения. 
В-третьих, к моменту изучения некоторых общеобразовательных
предметов у многих учащихся в ходе постоянного переживания
учебных неудач сформировывается негативное отношение, как к
школе, так и к самому процессу обучения.   
В-четвертых,  работа  в  данных  классах  не  вызывает  особого
воодушевления  у  учителей,  т.к.  она  сопровождается
дополнительной ответственностью, повышенным эмоциональным
напряжением и низкой результативностью. 
Вышеперечисленные проблемы обуславливают необходимость  в
выработке педагогических условий эффективного обучения детей
с  задержкой  психического  развития  в  условиях  обновления
содержания образования. 
Педагогический коллектив школы-гимназии №14 поставил перед
собой конкретные задачи, направленные на создание условий для
воспитания,  образования и интеллектуального развития детей  с
задержкой  психического  развития.  Учебно-воспитательный
процесс  направлен  на  коррекцию  недостатков  психического 
развития  и эмоционально-волевой сферы.
Актуальность  данной  проблемы  определили  в  школе-гимназии
№14  тему   инновационного   проекта   «Робототехника,  как
педагогическое  условие эффективного обучения детей в классах
коррекционно-развивающего  обучения  в  условиях  обновления
содержания образования». 
Целевой  ориентир: Создание  ситуации  успеха  в  классах
коррекционно-развивающего  обучения  посредством  внедрения
курса «Технология образовательной робототехники.
Проект направлен  на  моделирование  такой  педагогической
системы, которая бы отвечала тенденциям развития современного
общества  и  одновременно  позволила  бы  начать  подготовку
педагогов  и  школьников  к  реальному  участию  в  научно-
техническом  прогрессе  и  мотивировать  их  на  освоение
инженерно-технических  и  военно-технических  профессий,  а  в
классах  ЗПР  способствовать  социализации  личности  через

создание ситуации успеха. 
Актуальность включения  робототехники  в  образовательное
пространство  школы  определилась  возрастанием  следующих
противоречий:  социально-педагогического  характера –между
требованиями общества          к реализации идей инклюзивного
образования  и  недостаточно  развитой  социальной  и
педагогической базой для их реализации.
научно-теоретического  характера –  между требованиями  ГОСО
к   результатам  обученности  (личностным,  предметным,
метапредметным)  всех  категорий  учащихся  и  недостаточной
разработанностью  теоретических  основ  реализации
формирования универсальных учебных действий у обучающихся
с задержкой психического развития.
научно-методического характера – между большим потенциалом
курса робототехники для осуществления деятельностного подхода
в  образовании,  существующими  возможностями  организации
обучения детей в  коррекционных классах в  условиях ШГ №14
и  недостаточной  разработанностью  содержательно-
процессуального аспекта преподавания отдельных предметов для
данной категории учащихся
Цель  исследования: выявить  влияние  занятий  по
конструированию  на  уроках  «Технология  образовательной
робототехники»  на  развитие  мелкой  моторики  у  учащихся  с
задержкой  психического  развития.  Теоретическая  значимость
работы по данному направлению заключается в:

• определении  места  и  роли  робототехники  в
образовательном пространстве школы;

• обосновании  технологий,  форм  и  методов  обучения
основам робототехники;

• определении конкретных тем уроков  для встраивания в
тело урока образовательной робототехники.

Практическая  значимость  работы по  данному  направлению
заключается в:
- разработке   структуры  курса  «Технологии
образовательной  робототехники»  для  ее  внедрения  в
образовательное пространство школы;
- разработанных  методических  материалов,   для
внедрения робототехники в образовательное пространство школы,
которые могут быть использованы любой школой в работе.
- изучении  особенностей  развития  мелкой  моторики  и
разработке  рекомендаций  по  развитию  мелкой  моторики  у
школьников  с  задержкой  психического  развития  посредством
конструирования  и коррекции имеющихся недостатков
Главный  приоритет–  создание  системы  технологического
обучения  школьников,  через  индивидуальные  образовательные
траектории, направленные на промышленный сектор экономики г.
Астана.
Индивидуальные  образовательные  траектории  будут
прослеживаться  через  реализацию  разновозрастныхнаправлений
программы:
a. Начальная  школа  –  «Конструирование  и
фантазирование».
b. Основная  школа  –  «Погружение»  в  профессии,
основание для выбора.
c. Старшая школа – «Кузнец своего счастья»,  построение
индивидуальной  образовательной  программы  через
профессиональные пробы и профессиональные практики.
Значимую поддержку будут оказывать социальные партнеры. На
основе  договоров  с  социальными  партнерами  происходит
консолидация  сил  в  рамках  проекта  с  целью  привлечения
необходимых  дополнительных  ресурсов  для  достижения
поставленной  цели,  координации  вопросов  оснащения
современным  оборудованием  и  программным  обеспечением
участников образовательного процесса.
Внедрение курса «Технология образовательной робототехники» в
классах ЗПР позволит обеспечить:
1) доступ к качественному образованию всех детей;
2)  создание  специальных  условий  для  удовлетворения
образовательных  потребностей  всех  учащихся;   создание
«безбарьерной», доступной образовательной среды;
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3)  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка,
обеспечивающее  его  развитие  в  условиях  образовательного
процесса;
4) оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, в
том  числе  вспомогательным  техническим  оборудованием  и
программно-техническим  обеспечением  для  удовлетворения
особых образовательных потребностей учащихся;
5) консолидацию  образовательных  ресурсов  для  организации
учебного  и  коррекционно-развивающего  процессов,  а  также 
адаптации и модификации учебного материала к образовательным
потребностям учащихся;
6)  реализацию мер социальной  адаптации  учащихся  к  жизни  в
обществе, формирование трудовых и других жизненных навыков.
Внедрение  робототехники  в  классы  коррекции  –  средство  и
условие  социализации  детей.  Обучение  и  воспитание  должно
вестись в  атмосфере толерантности, дети будут имеют  равные
стартовые  возможности  для  выражения  своих  способностей.
Нестандартные уроки робототехники будут проводиться   в форме
игры,  с  элементами  новизны  и  занимательности,  приемами 
инновационных  технологий,  что  будет  повышать  интерес  к
предметам, активизировать  мыслительную деятельность 

Основной  принцип  обучения  «шаг  за  шагом»,  являющийся
ключевым  для  LEGO,  обеспечивает  учащемуся  возможность
работать в собственном темпе. 
Учитывая психофизиологические и познавательные особенности
ребенка  подбираются  следующие  упражнения  по  развитию
достаточности  руки,  кисти,  ручных  умений,  как  основы  для
формирования  графических  навыков  письма  обучающихся  с
задержкой психического развития, направленные:
-  на развитие и коррекцию глазодвигательной координации,  т.е.
согласованности действия глаза и руки;  на развитие подвижности
пальцев рук;
- на стимулирование развития рече двигательных центров;
- на развитие зрительно-пространственного восприятия;
-  на подготовку пальцев пук к правильному овладению ручкой,
карандашом;
– комплекс заданий, направленный на совершенствование
ручной умелости.

Ожидаемыми результатами работы над проектом являются:
Функционирование  педагогических  условий  эффективного
обучения  детей  с  задержкой  психического  развития  в  школе-
гимназии №14
Сформированность  компетенции  педагогических  кадров,
выраженной в способности и готовности к работе с учащимися с
задержкой  психического  развития  в  системе  интегрированного
образования.  Повышение  качества  обученности  учащихся
коррекционных  классов.  Т.о.,  внедрение  курса  «Технология
образовательной  робототехники»  выполняет  реализацию
социального   заказа   общества:  сформировать  личность,
способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
пути  их  реализации,  контролировать  и  оценивать  свои
достижения,  работать  с  разными  источниками  информации,
оценивать  их  и  на  этой  основе  формулировать  собственное
мнение, суждение, оценку. 
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