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ХИМИЯ ПӘНІ САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭЛЕМЕНТТЕРІН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Алматы облысы, Қарасай ауданы
«Л.Толстой атындағы орта мектебі» КММ

химия пәнінің мұғалімі Даулетбаева Райкуль Анварқызы

Химия  пәні  сабағында  жаңа  технология  элементтерін  тиімді
пайдалану  арқылы  оқушылардың  шығармашылығына  жол  ашу
менің өзекті мәселеме айналғалы талай жылдар болды. Мәселені
Ж. Қараевтың  “Деңгейлеп – саралап оқыту“  технологиясымен
шешуді қолға алдым. 
Мен  өзімнің  ұстаздық  іс  –  тәжірибемде  профессор  Жауынбай
Амантұрұлы  Қараевтың  “Деңгейлеп  –  саралап  оқыту  “
технологиясының  элементтерін  пайдалану  жас  ұрпақты  оқыту
мен тәрбиелеуде тигізетін пайдасы зор деп есептеймін. Себебі: әр
түрлі  деңгейлік  тапсырмаларды орындау арқылы оқушы таңдау
құқығына  ие  бола  алады,  танымдық  белсенділігі  жоғарылып,
өзінің білім деңгейіне сәйкес тапсырманы орындауға мүмкіндігі
туады, қабілетті оқушыларды ізденіске жетелейді. Ж. Қараевтың
педагогикалық   технологиясы  –  оқытуды  дифференциалауға
негізделген, оқу үрдісінде мұғалім мен оқушының іс – әрекетінің
байланысын қалыптастырады. 
     Ерекшелігі: 
Оқу үрдісінде толық нәтиже береді.
Оқушы білімі шынайы бағаланады. 
Оқушының шығармашылық қабілеті артады. 
Білім сапасының артуына ықпалын тигізеді. 
   Басты ерекшелігі оқушы бір сабақтың үстінде бірнеше деңгейде
тапсырма орындайды. 
  Бірінші  деңгей тапсырмалары мемлекеттік  стандарт талабына
сәйкес  келеді,сынып  оқушылары  толық  жұмыс
жүргізеді,тапсырма  көп  ойлануды  қажет  етпейді,сондықтан  да
оқушылар тез  орындайды. Яғни,  тапсырма жаттап алуға лайық,
алдыңғы  сабақта  жаңадан  меңгерілген  білімнің  өңін  өзгертпей,
қайтадан пысықтап берілуі тиіс. Тапсырмалар жаңа тақырып үшін
тиімді  және  жаңа  тақырыппен  байланысты  болуы  мүмкін.
Мысалы:  Д.И.  Менделеев  жасаған  химиялық  элементтердің
периодтық жүйесі  арқылы химиялық элементтерге тұрған орны
бойынша  сипаттама  беру,  энергетикалық  деңгейде  орналасқан
электрондардың сызбанұсқасы т.б.
   Екінші деңгей тапсырмалары күрделене түседі,  оны орындау
барысында  оқушылардың  ойлау,танымдық  қабілетттері
қалыптасады, өз бетінше ізденіп жұмыс жүргізеді. Екінші деңгей
тапсырмалары  өткен  материалдарды  реттеуге   және  жүйелеуге
берілген  тапсырмалар,  химия  сабағында  мұндай  талаптар  жаңа
тақырыпты  игеру  соңында  шығарған  есептерге  реакция
теңдеулеріне ұқсас тапсырмалар құру арқылы орындалады және
осындай тапсырмаларды орындау арқылы танымдық белсенділігі,
қызығуы артады. 
Үшінші  деңгей  тапсырмаларын  орындау барысында  оқушының
логикалық  ойлау  қабілеті  артады.  Өз  ісін  талдай  алады,
шығармашылыққа  деген  мотивтері  айқын  көріне  бастайды,
белсенділігі  жоғарылайды.  Эвристикалық  түріндегі
тапсырмаларды  өз  бетінше  орындайды.  Танымдық  –  іздену
түріндегі  тапсырмаларды  орындау  барысында  оқушы  жаңа
тақырып  бойынша  меңгерген  алғашқы  қарапайым  білімін
химиялық  анықтамалар  құрастыру  арқылы  жүзеге  асырады.
Күрделенген  тапсырмаларды  орындау  барысында  проблемалық
жағдай туындап, оқушы оны шешудің жолдарын іздестіреді. 
Төртінші  деңгей  –  шығармашылық  деңгей,  ізденгіш,  қабілетті,
ойы  ұшқыр,  өз  бетінше  идеяларды  жүзеге  асыра  алатын,
жауапкершілігі мол оқушылар жұмыс жүргізеді.
Іс  тәжірибемде  қолданып  жүрген  деңгейлік  тапсырмалардан
мысал келтірсем: 

I деңгей:
Оттекке жалпы сираттама беріңіз?
ә     Оттексіз тіршілік жоқ дегенді қалай түсінесіз?
б)     Глюкоза  С₆Н₁₂О₆ құрамында қанша пайыз оттек бар?
в)     Судағы  Н₂О құмдағы SiO₂ оттектің  массалық үлесі   (%)
қанша екенін есептеңіз.
г)      Алюминий  оксиді  табиғаттағы  боксит  құрамында  25%
мөлшерінде кездеседі. 1 т бокситтегі алюминийдің және оттектің
массалық үлесін (%)  есептеңіз.
II деңгей
Зертханалық  әдіспен  калий  перманганатынан  оттекті  алу  және
жинау.
Оттектің химиялық қасиетін сипаттайтын тәжірибе жасау.
а) Ағаш көмірдің кесегін қыздырып,шоқтанған көмірді  оттек бар
ыдысқа апарып өзгерісті бақылау;  жану тоқтаған соң ыдысқа әкті
су құйып, шайқап, неліктен лайланғанын түсіңдіріңіз.
ә)  Темір  ұнтағын  ауада  қыздырып  алып,  оттек  бар  ыдысқа
салғанда не байқауға болады? 
б)  Темір қасыққа салынған қызыл фосфордың аз бөлігін оттек
бар  ыдысқа  батырыңыз.  Не  байқадыңыз?  Фосфордың  жаңа
теңдеуін жазыңыз.
III деңгей 
Ағаш  көмірінің  фосфордың  темірдің  оттекте  жануы,  олардың
физикалық, химиялық қасиеттерін сипаттау.
Мөлшері  0,5  моль  фосфор  жанғанда  түзілетін  дифосфор
пентаоксидінің массасы қанша болады?
IV деңгей 
Оттектің химиялық таңбасы. 
Салыстырмалы атомдық массасы. 
Химиялық формуласы.
Салыстырмалы молекуалалық массасы.
Оттектің валенттілігі.
Оттектің табиғаттағы таралуы.
Тірі ағзадағы маңызы.
Ауаның құрамында оттек бар екенін зерттеген швед ғалымы кім?
Сынап  оксидін  ыдырату  нәтижесінже  оттекті  алған  ағылшын
ғалымы кім?
Зертханалық жағдайда оттекті қандай заттан алуға болады?
Барлық тапсырмалар орындалып біткеннен кейін оқушының жеке
ведомісі,  даму  мониторингісі  толтырылып,  қорытынды
бағалаулары шығады.

--------------------------------------------------------------------------
Қазақстан тарихы пәнінен білім берудің сапасын жетілдіруде

әр түрлі тапсырмаларды 
қолданудың тиімділігі

Алматы облысы, Қарасай ауданы
«Л.Толстой атындағы орта мектебі» КММ

тарих және география пәні мұғалімі
Есбатырова Молдир Махамбеталиевна

Қазіргі таңда жас ұрпаққа ХХІ ғасыр деңгейінде жан-жақты
білім беру күн тәртібінде тұрған өзекті  мәселе болып отыр.  Ел
Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  2005  жылғы  ақпан  айындағы
Қазақстан  халқына  Жолдауында:  «ХХІ  ғасырда  білімін  дамыта
алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Біз болашақтың жоғары
технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістері үшін кадрлар
қорын жасақтауға тиіспіз. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі
алысты барлап, кең ауқымды жаңаша ойлай білетін осы заманғы
басқарушыларсыз біз  инновациялық экономика құра алмаймыз»
делінген.  Елбасының  осы  сөзі,  біздің  ұстанатын  өмірлік
қағидамыз  болу керек.  Яғни  жас  ұрпақты тәрбиелеу мен білім
беруде мұғалімдер қауымына ерекше жауапкершілік  пен міндет
жүктеліп  отыр.  Соның  бірі  патриоттық  тәрбие  беру  мен
дүниетаным  қалыптастыруда  тарихшы  мұғалімдердің  орны
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ерекше. Тарих – мектептегі оқу пәні ретінде жалпы негізгі білім
беретін барлық гуманитарлық және қоғамтанушылық курстардың
негізін  құрайды.  Тарих  ұлттық  өзіндік  сана-сезімді  және
адамгершілік-этикалық  нормаларды  қалыптастыра  отырып,
оқытудың  дүниетанымдық  негізін  қалыптастырады.  Тарихтың
басқа пәндермен өзара байланысы талдау, жинақтау сияқты ортақ
логикалық таным әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы,
гуманитарлық  циклдағы  пәндермен  байланысы  картамен,
мәтінмен  жұмыс  істеу,  оқиғалар  мен  құбылыстардың
ерекшеліктерін  айқындау  сияқты  ортақ  әдіс-тәсілдері  негізінде
іске асады. Тарихи білім берудің басты мақсаты мен міндеттері
мынадай:
-  оқушылардың  адамзат  қоғамының  ежелгі  заманынан  бүгінгі
күнге  дейінгі  даму  тарихынан  жүйелі  білім  негіздерін
қалыптастыру;
-  бүкіл  адамзат  жасаған  құндылықтарды,  мәдени  тарихи
тәжірибенің  негізін  оқытып,  меңгерту;
-  оқушылардың  дүниеге  ғылыми  көзқарасын  қалыптастыру,
оларға  адамзат  жинаған  әлеуметтік  рухани,  адамгершілік
тәжірибесін меңгерту;
-  оқушыларды өз  халқы мен басқа халықтардың мәдениеті  мен
тарихын, бүкіл адамзаттың мәдени мұрасын сақтауға тәрбиелеу;
- оқушылардың бойында Қазақстандық патриотизм мен азаматтық
сезімді қалыптастыру;
– эстетикалық,  экономикалық  тәрбие  беру,  діннің
тарихтағы  қызметін  дұрыс  түсіне  білуге  тәрбиелеу.
Осы  міндеттер  мен  мақсаттарды  орындау  үшін  қазіргі
педагогиканың  жаңалықтарын,  оқу  әдістемелік  тәсілдің  тиімді
жолдарын  таңдау,  үздіксіз  ізденіс  пен  білім  сапасын  жақсарту
қажет. Тарихқа деген қызығушылығын арттыру үшін сапалы білім
берудің тиімді жолдарын таңдау, тарихи және мәдени мұралармен
таныстыру,  қосымша  элементтерді  пайдалану  мен  тарихи
деректерді  оқып үйренуге  дағдыландыру,  баяндама,  рефераттар,
хабарлама  жасату,  өз  бетінше  оқып  білім  алып
шығармашылықпен  айналысуына  жағдай  жасау  сияқты  жаңа
педагогикалық  технологиялар  мен  инновациялық  бағыттарды,
әдістер  мен  тәсілдерді  енгізу  және  т.б.  Осыған  орай,  біз  яғни
мұғалімдер  қауымы  орыстың  ұлы  педагогі  К.Ушинскийдің
«Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім,
оқуды  ізденуді  тоқтатысымен  оның  мұғалімдігі  де  жойылады»
деген сөзін әр уақытта естен шығармауымыз қажет.
–
Бүгінгі  таңда  сабақ  өткізудің  түрлері  көбеюде.  Түрлі  әдіс-
тәсілдерді пайдалана отырып, сапалы білім, саналы тәрбие беруде
сабақтың  тиімді  түрлерін  қолданып  келемін.  Осы  мақсатта
оқушылардың танымдық қызығушылығын, белсенділігін арттыру
үшін өз сабағымда пайдаланып жүрген әдіс-тәсілдерден мысалдар
келтіріп  кетуді  жөн көрдім.  5-6 сыныптарда ойын сабақтары,  9
сыныптарда сын тұрғысынан дамыту, ұжымдық оқыту, пікірталас,
семинар,  сынақ,  жарыс,  өзіндік  жұмыс,  т.б.  Тәсілдерді
қолданамын. Сурет-иллюстрациялар бойынша әңгіме құрастыру,
тірек  сигналдар,  тірек-сызбалар,  кластерлер,  хронологиялық
таблицалар  құрастыру,  тірек-конспектілер,  Венн  диаграммасы
арқылы  жұмыс  істеу  әдістері  де  қолданылады.  Тағы  бір
ерекшелік,  күнделікті  сабақпен  салыстырғанда  қайталау
сабақтарында  оқушылардың  өз  беттерінше  ойланып  жұмыс
істеуіне  едәуір  мүмкіндік  туады.  Тарихи  оқиғалар  мен
құбылыстарды  өз  бетінше  талдайды,  салыстырады,  қорытынды
жасайды,  баға  береді.
Соның ішінде 6-сынып оқушылары Абат Нұржігіт, Орынбай Арай
,  Орынтай  Майра  және  Жұбатхан  Бекзат  есімді  оқушылардың
тарих  пәніне  деген  қызығушылығы  басым.
Мысалы:  1.  «Қазақ  жүздеріне  сипаттама  бер»  жүздер
территориясы ұраны Жүздерге енетін тайпалар 
Ұлы жүз
Орта жүз
Кіші жүз 
Тас дәуірінің хронологиясы
2-тапсырма:  Кестемен жұмыс палеолит мезолит неолит энеолит
уақыт шеңбері ескерткіштері ерекшеліктері

4- Тақырып: Сақтардың саяси тарихы
3-тапсырма: Тарихи сынақхат
Алдарыңызда  тарихи  сынақхатқа  назар  аударыңыздар.  Көп
нүктенің  орнына  оқулықтағы кілт  сөздерді  қойып,  жазасыңдар.
Әр топтың басшысы тексеріп, тақтада ілінген бағаларды алып, өз
топтарыңды бағалайсыңдар. 
Тарихи сынақхат мәтіні
Кир  қайтыс  болғаннан  кейін  б.з.б.519  жылы  парсы
патшасы  .........................
Сақтарға  шабуыл  жасайды.  ............................  Есімді  бір  сақ
жауынгері  өзінің  денесін  жарақаттап,  .............................  Қашып
барып,  өзін  сақ  көсемдерінен  .........................  Көрген  етіп
көрсетеді.  Ол  парсы
әскерлерін  .............................  ,  ............................  Сусыз  шөлге
апарады.  «Мен сендерді  адастырып .........................  Ұшыраттым,
елімді  .......................... 
Алып  қалдым,  мен  дегеніме  жеттім.  Енді  ..............................
Келгендеріңді  істей  беріңдер»  деп,  ..............................  Көрсетіп,
парсылардан  Шырақ  кегін  алады.  Дарий  көптеген
әскерінен  ...............................  ,  еліне  ...........................  Мәжбүр
болады.  Шырақ  сияқты  жауынгердің  арқасында  сақтар
өз  .........................................  Сақтап  қалды.
4. Венн диаграммасын толтыру:
1783-1797  жж.  Сырым  Датұлы  бастаған  көтерілістің
ерекшеліктері

Көтерілістің  ортақ  белгілері  1837-1838  жж.  Ішкі  Ордадағы
шаруалар  көтерілісінің  ерекшеліктері
5.  «Портреттер  сөйлейді»  (көрсетілген  фотосуреттегі  адамның
аты-жөнін атап, өмірбаянына тоқталу)
Бақытжан Қаратаев Міржақып Дулатұлы 
6.  «Бұл  сөзді  кім  айтқан?»  (мәнерлеп  оқи  отырып,  карточкада
берілген жырдың кімнің сөзі екенін анықтау) т.с.с.
7.  «Сөзілгек» ойыны. Мұғалім сөзді бастайды, әрі қарай оқушы
сөзді  жалғастырып  кетеді.  Мысалы:
- 100 мың жыл бұрын егіншілік .....
- Саналы адам , епті адам .....
- Малды қолға үйрете бастады .....
- Алғашқы еңбек бөлнісі .....
– Ежелгі адам тұрағы .....

Міне,  осы  тәрізді  әдіс-тәсілдерді  білім  сапасын  арттыру
мақсатында  түрлендіре  отырып  қолданамын.  Бұл  жұмыстар
оқушылармен  тығыз  байланыста  болуға,  оқушы  бойындағы
табиғи мүмкіндіктерді ашуға, оқушының танымдық іс-әрекеттерін
қалыптастыруға,  оқушы  тарапынан  белсенділік  танытып,
дербестік  көрсетуіне,  өзіне  деген  сенімділігін  қалыптастыруға
көмектеседі. Оқушылардың алған білімдерін кеңейтіп, логикалық
ойлау  жүйесін  дамытып,  тиянақты  білім  алуына  жол  ашады.
Сабақта оқушының жеткен жетістігін баса көрсетіп, оның пәнге
деген  қызығушылығын  арттырып  отырамын.  Оқушыларды  өз
бетімен  ізденіп  жұмыс  істеуге  баули  отырып,  шығармашылық
қабілеттерін  шыңдаймын.  Бірақ  шамадан  тыс  тапсырмалар
беруден  сақтану керек,  ең  басты  оқиғалар  мен  фактілерді  ғана
білуі керектігін ескеріп, нақты тапсырмалар берген жөн.
Сондай-ақ, күнделікті сабақта оқушылардың білімін бағалауға да
тигізер  көмегі  көп.
Мұғалімнің  ой-өрісі  кең,  жан-жақты  білімді,  ізденімпаз  ғалым,
тынымсыз  еңбекқор,  кез-келген  ортаның  ұйтқысы,  оқушылары
алдында беделді, ұжым мүшелері мен ата-аналар арасында сыйлы
болуы  керектігін  ескере  отырып,  Отаны  мен  халқы  алдындағы
жауапкершілігін  сезіне  алатын  жас  ұрпақтың  азаматтық
ұстанымын  қалыптастыруға  өз  үлесімізді  қоса  білейік.  Себебі
халық бізге өз балаларын үлкен сеніммен тапсырып отыр емес пе?

--------------------------------------------------------------------------
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Павлодар облысы, Ертіс ауданы, Ынтымақ ауылы
бастауыш  сынып мұғалімі

Абайльдинова А. К.
Математика 4-сынып

Жалпы мақсаты Сандарды разрядтарға жіктеу арқылы 
салыстыру.Тура және жанама түрде 
тұжырымдалған есептерді шығаруға 
машықтандыру.

Оқыту 
нәтижелері

Сандарды разрядтық қосылғыштарға 
жіктеп  салыстыруды біледі.Тура және 
жанама түрде тұжырымдалған есептерді 
шығара алады.

Оқытуда 
қолданылатын 
әдіс-тәсілдер

«Ой қозғау», «Постер», «Миға 
шабуыл»,«Конверт-сұрақ», «Бес саусақ».

Негізгі 
дереккөздер, 
құрал-
жабдықтар

АКТ, А3, постер, маркер, бағалау 
парақшасы.

Сабақтың 
барысы

Мұғалімнің іс-
әрекеті

Оқушының іс-
әрекеті

Ұйымдастыру 
кезеңі

«Шаттық шеңбері» 
ұйымдастырылып, 
бір-біріне сәттілік 
тілеуді ұсынамын.
Екі топқа ойыншық 
түстері арқылы топқа
бөлінеді.
Бағалау парақшасын 
беремін.

Оқушылар бір-
бірінің қолдарын 
ұстап сәттілік 
тілейді.
Ойыншық түстері 
арқылы топқа 
бөлініп отырады.

Үй 
тапсырмасын 
сұрау кезеңі
Білу. Түсіну.

«Ой қозғау»
Мынадай сандарды 
ата:
1.Екінші кластың 40 
бірлігі және бірінші 
кластың 860 бірлігі 
бар;
2.Екінші кластың 6 
бірлігі және бірінші 
кластың 300 бірлігі 
бар;
3. Екінші кластың 9 
бірлігі және бірінші 
кластың 320 бірлігі 
бар;
4.Екінші кластың 50 
бірлігі және бірінші 
кластың 126 бірлігі 
бар.

Берілген сандарды 
кестеге  толтырып 
айтады.

Мыңдар 
класы
(екінші 
класс)

Бірл
ікте
р 
клас
ы
(бір
інші
клас
с)

Ж
ү
з
.
м
.

О
н
д
.
м
.

Б
і
р
.
м
.

Ж
ү
з
д
.

О
н
д
.

Қолдану «Постер»
1-топ №1. 2-топ №2 
Сандарды жаз.Сол 
сандардың 
әрқайсысын 
разрядтық 
қосылғыштарға 
жікте. Қандай 
қорытынды жасауға 
болады?

Сандарды жазып, 
разрядтық 
қосылғыштарға 
жіктейді. Топтық 
жұмысты 
қорғайды.
2 жұлдыз, бір 
ұсыныс.

Талдау «Миға шабуыл»
«Тапқыр болсаң, 
тауып, көр»
Сандардың 
цифрлармен 
жазылуын сөзбен, ал 

Мыңдар кл. Бірліктер 
кл.

840 048
... ...

сөзбен жазылуын 
цифрлармен 
алмастырып, кестені 
толтыр.

... ...

400 008
.... ....

Сергіту сәті Сергіту сәтін 
жасатамын.

Орындарынан 
тұрып сергіту сәтін
жасайды.

Жинақтау «Сұрақтар 
түймедағы»
Сандарды бір-бірімен
салыстыр.
Не байқадың?
Сандар қандай 
заңдылықпен 
жазылған? Заңдылық
бойынша  тағы 
қандай сандар жазуға
болады?

5293,  5239

7800, 7080

4610, 4160

3900, 3090

Кері байланыс «Бес  саусақ»
Бас бармақ: Не 
істедік?
Балан үйрек: Не 
білдік?
Ортан терек: Не 
ұнады?
Шүлдір шүмек: Не 
түсініксіз болды?
Кішкене бөбек: 
Кімнен көмек 
сұраймын?

Оқушылар 
сұрақтарға жауап 
жазады.

Бағалау Өзіңді бағала!
Үйге тапсырма:№6 
есеп

Бағалау 
парақшасын 
толтырып, 
қорытынды  баға 
шығарады.

Музыка сабағында дарынды балалардың шығармашылық
ізденістерін дамыту жолдары

ЖББ Жырақұдық орта мектебінің
музыка пәнінің мұғалімі

Анесова Гулбахша Жолдыгалиевна

Дарынды  ұрпақ - нұрлы болашақ
(Дарынды оқушылармен жүргізілетін  жұмыс моделі)
Ақпараттық құзыреттілік:  Адамзаттық құндылықтардың қадір 
– қасиетін түсінетін тәні, жаны таза, білімді, білікті, «рухы» биік, 
өрісі кең, кез-келген ақпаратты өңдеу,логикалы коперацияларды 
қолданушы ізгі ұрпақ
Коммуникативтік құзыреттілік: Мәдени және шығармашылық 
іс-әрекетке қатысу, тұлға мен қоғамды
қалыптастыратын мәдениеттің маңызды жақтары мен 
аспектілерін бағалау және түсіне білу даярлығы. Әр жақты 
дамыған шығармашыл, көп мәдениетті, бәсекеге
қабілетті әлеуметтенген жеке тұлға.
Проблеманы шешу құзыреттілігі: Жоғары деңгейдегі өнімді 
ойлау жүйесін, зерттеушілік қабілетін ұштауға, өзін- өзі 
білімдендіру,жаңа идеяларды жүзеге
асыруға және танымдық іс –әрекетін, даму аймағын кеңейту.

Дарындылықты  қалыптастырудың  негізгі міндеттері:
Қабілеті жан-жақты дамыған,     Оқушылардың ынта-      
Шығармашылық қабілетті                                       
   білімді әрі іскер азаматты          ықыласын, білімділігін         
белгіленген мақсатқа    қалыптастыру.                             тереңдету.  
қарай дамыту
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Рухани байлықты дамытуға       Ел ертеңіне сай  ұрпақ               
Дарындылықтың  жағдай жасау.  тәрбиелеуге жұмыстану.     "туа 
біткен" "келе-келе қалыптасқан" екі түрін                      
оқушы бойынан анықтау.
  Оқушы дарындылығын аңықтау жолдары:
 Оқушыға  шығармашылық әрекеттер орындату арқылы
 ішкі мүмкіндіктерін байқау.
Баланың қызығушылығы мен  бейімділігіне барынша сәйкес 
келетін қызмет  аясында баланың  іс-әрекетіне талдау жүргізу.
Баланың дарындылық белгісін, оның психикалық дамуының 
нақты  деңгейінде ғана емес, сондай-ақ оның
болашақтағы даму мүмкіндігін де есепке ала отырып бағалау.
 Оқушының дарындылық қабілетің шыңдау жолдары:
Бейнелі  түрде  ойлауды,ойлау үрдісінің  бастамашылдық 
бөліктерін  дамыту. Қиял мен елестетуді дамыту.

Оқу үрдісіне эмоциялық әр беру.
Пәндік олимпиадаларға , шығармашылық
сайыстарға, ғылыми жоба жарыстарына,

пікір сайыс ойындарына қатыстыру.

Дарынды балалармен жүргізілетін жоспар.
№        Жұмыс жоспары   Жүргізілетін жұмыс түрлері

1 Оқулық материалын толық 
игерту

1. Хронологиялық кесте
жасау

2. Тақырыптық жұмыстар
3. Музыкалық жұмыс

2 Музыкалық сауаттылық  Дауыс жаттықтыру
 Ән әуендерін  есте

сақтау,үйрену .
 Күй ұғына,тарта білу .

3 Тестпен жұмыс  Тақырыптық тест
 Тоқсандық тест

 Тапсырмаларға орай
арналған тест т.б.

4   Түрлі жарыстарға    
қатыстыру

1. Пәндік сайыстарға
2. Мектепішілік, аудандық

қалалық , облыстық жарыстар
3. Байқауларға  қатыстыру

4. Ғылыми жоба
жарыстары

5 Қосымша материалдармен 
жұмыс

1. Күй  шежіресі .
2. Музыка тарихы .

3. Өнер туындылары .
4. Ән әуендері .

               
Дарынды балаларды анықтау төмендегідей

ұстанымдармен  тұжырымдалады:
 1.Баланың шығармашылық қабілеттерін анықтау.
2.Сауалнамалар, музыкалық тапсырмалар,сиходиагностикалық 
тренингтерді өткізу.
3.Оқушының шығармашылықпен айналысуын мектепте, сабақ 
үстінде, үйде    
     қолайлы жағдай туғызу.
 4. Пәндік сайыстарға, ән айту сайыстарына, ғылыми  жоба 
жарыстарына,   
     шығармашылық ойындарына қатыстыру.
  Мұғалімге қойылатын талаптар :                            
          1.Дарынды баланы анықтау.
          2.Сабақты жаңа технологиямен өткізу.

3.Балаға шығармашылықпен жұмыс істеуі үшін жаңа, тың 
тапсырмалар беру.
4.Ата-анасымен мәдениетті педагог ретінде сөйлесе білу.
5.Оқушы жұмысын дұрыс бағалай білу.
6.Оқушыға жеке тапсырмаларды оқуға бергенде оның мүмкіндігін
біліп  
    отыру.
7.Тапсырманың орындалу дәрежесін қадағалау.

Дарындылық қабілетті дамыту үшін
төмендегідей талаптар орындалуы қажет:

       1.Ұстаз біліктілігі.
       2.Отбасының жағдайы, ата-анасының қолдауы.
       3.Оқушы мен ұстаз арасындағы қарым-қатынас.
       4.Мектептегі оқыту мен тәрбиенің деңгейі.
Дарынды балаларға қолдау көрсету жолдары :
           -Сынып ішінде психо-эмоционалды климатты 
қалыптастыру;
-Әлеуметтік жағдайы төмен отбасының дарынды балаларына 
мектеп тарапынан материалдық көмекпен қамтамасыз ету 
(мұражай, театр, қаланың көрнекті жерлеріне саяхат ұйымдастыру
т.б.)
   -Физиологиялық денсаулығын бақылап отыру,
   -Демалыс кезінде тегін сауықтыру орындарына жіберу;
   -Психологиялық қызмет қолдауы (психологиялық тұрғыда 
денсаулығын бақылау,консультация,
    профилактика, тренинг, қабілетіне қарай іс-шаралар 
ұйымдастыру, ақпараттандыру,жинақтау,тарату,т.б.)
-Қажетіне қарай жағдай туғызу
-Кітапханамен тығыз байланыс,қажетті материалдар қарастыру. 
Таңдап алған бағыттар:
 Күтілетін нәтиже :
Өзге  мектеп, регион балаларымен тәжірибе алмасу;
Шапшаң ойлау, тез нәтижеге жету, тез ілгерлеу ;
Мектеппен ғана шектелмей, жоғары оқу орындарымен байланыс 
жасау; 
Келешектегі кәсіби мамандық таңдауда өздері шешім 
қабылдайды. 

--------------------------------------------------------------------------
Павлодар облысы, Ертіс ауданы

Ынтымақ негізгі жалпы білім беру мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

Абайльдинова Атлас Кудайбергеновна

Тақырыбы: Жаңа жыл, жарылқа!                                                      
1.жүргізуші: Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар! Сіздерді Жаңа 
жыл мерекесімен құттықтаймыз. Құттықтау сөз мектеп директоры
Тлемисова Алма Сәдірқызына беріледі.                      
   Ән: «Жаңа жыл»  4-сынып оқушылары                                          
1.Жүргізуші:    Мерей:                                                                          
О, жараңдар, қараңдар                                                                           
Естімеген естіңдер,                                                                                
Көрмегендер көріңдер                                                                           
Тыңдамағандар тыңдаңдар.                                                                   
Қызықтаңдар, сайраңдаңдар,                                                                
Келді,  міне, сағындырып далама                                                         
Келді,  міне, Жаңа жыл аппақ болып                                                   
Ән салып, жұмбақ болып, тақпақ болып                                             
Кәне, кәне келіңіздер                                                                             
Бір би салып  беріңіздер!                                                                       
Маскарадым басталды,                                                                          
 Би билеп, ән салып                                                                                
Мейрамдаңдар, сайраңдаңдар                                                               
 Жаңа жылды қарсы алып.        
 2.Жүргізуші  Айсана:                                                                           
Жаңа жыл еңселеніп еніп тұр,                                                              
 Жаңа үмітпен, жақсылықпен келіп тұр!                                             
Бойындағы бар мейірім, қуанышын                                                     
Балдырғандар, өздеріңе  беріп тұр!                                                      
Жаңа жыл білім нұрын шашып тұр,                                                     
 Намыс, жігер, бақыт гүлін ашып тұр.                                                 
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Адамзаттың армандары асқақтап,                                                        
Тебіреніп от сезімі тасып тұр.                                                               
Ел байлығын, жер байлығын сақтаймыз,                                            
Бабалардың аманатын ақтаймыз.                                                         
Қазақстан мәртбесін көтеріп,                                                                
Адалдықты, алғырлықты жақтаймыз.                                                  
Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа жыр,                                                       
Ізгілік, бірлік дәнін ортаға ысыр.                                                         
Құт болып, береке бер халқымызға,                                                     
Мерейін, мәртебесін биікке асыр.                                                        
3.Жүргізуші:  Жазира:                                                                          
Қош келдіңіз бүгінгі  Жаңа жыл кешімізге,                                        
 Жаңа табыс тілейік ісімізге.                                                                 
Келе жатқан Жаңа жыл құт әкелсін,                                                     
Мына отырған барша жан бәрімізге.                                                    
Кел,  Жаңа жыл! Төрле-төрле жеріме,                                                 
 Құт- береке  көп келгейсің еліме!                                                        
Үміт артып армандарға аяулы,                                                             
Шаттығыңа бөлегейсің мені де.                                                            
4.Жүргізуші                                                                                            
Альфия:                                                                                                  
Армысың, аманбысың Жаңа жылым,                                                  
Жаңа жылым! О, менің Жаңа жырым!                                                 
Тауық жылы келгенде, сый ғып тартып,                                           
Ақтарайық әнменен көңіл сырын.
1- жүргізуші:
Бала, бала, балапан,                                                                               
Қаймықпа да сескенбе.                                                                          
Ортаға шық кәнекей,                                                                              
Өнеріңді көрсетші-деп өнерпаз биші балапандарымызды 
«Балапандар» биімен ортаға шақырамыз.
2-жүргізуші:
Сән –салтанат жасайық,                                                                        
Күй сандықты ашайық.                                                                         
 Бұл мереке бұл тойға,                                                                           
Әнмен шашу шашайық,-дей келе  «Ертегілер» әнімен 4-сынып 
оқушыларының орындауында қабыл алыңыздар.                              
3- жүргізуші: 
Біздің мектептің қыздары өнері асқан,                                                
Билейді мың бұралып бала жастан.                                                     
Қайда біздің өнерпаз қыздарымыз?                                                      
Ортаға шық тартынбастан –деп бишілеріміздің «Жұлдыздар 
әлемі» биімен өнерін тамашалайық.
 1.Жүргізуші:Ал балалар Аяз ата мен Ақшақарды шақыратын 
уақытта жетті.
-Аяз ата: Құтты болсын, балалар                                                        
Келген Жаңа жылдарың.                                                                       
Алаңдамай өсіңдер,                                                                                
Еркелеп қыз, ұлдарым.                                                                          
Өткен жылы келіп ем,                                                                            
Жыл өткізіп келем деп.                                                                          
Уәдемді беріп ем                                                                                    
Ойларың мен бойларың да,                                                                   
Бірдей өсіп қалдыңдар ма?                                                                    
Ал, мен кіммін айтыңдаршы,                                                                
Мені тани алдыңдар ма?                                                                       
Балалар: Аяз ата!
Мыстан кемпір: ха-ха, қараймын, мына кішкентай балаларда 
мереке екен ғой.Шыршаны безендіріп мәз мейрам боп жатыр 
ғой.Уф, ыстық.Мен сендерге көп сыйлық әкелдім.
Аяз ата: мыстан бұл сыйлығың жарамайды.
Мыстан кемпір: қазір өзіміздің адамсың ғой.Үйшігімді 
шақырайын.
Үйшігім оңға бұрыл, солға бұрыл, айналаға бір қара бізге сыйлық 
әкел.
Аяз ата: бұл тәттілер де аз, көп керек, балалар тәттілер жегісі 
келеді. Мыстан кемпір: бер тәттілерді, ата мен сіздермен бірге 
жаңа жылды қарсы алайыншы, балаларыңыз да мейірімді, мектеп 
те ұнап қалды.
Ақшақар: мыстан кемпір жолымды бөгеп, кешігіп қалдым ба? 

Сәлеметсіңдер ме, балалар.Жаңа жылдарың құтты болсын!
Сүйсіндірер маңайды,
Ақшақармын арайлы
Жалт-жұлт еткен жүзімнен
Күміс сәуле тарайды.
Ақшақармын аппақпын,
Қалай тыныш таппақпын.
Менсіз қыстың сәні жоқ
Әнмін, жырмын, тақпақпын.
Аяз ата:Ал балалар шырша шамын жағайық.
Ақшақар: Шыршы шамы жарқыра -3рет (шырша шамы жанады)
                             Қол ұстасып бәріміз
                       Шырша айналып ән салсақ
                       Мерекенің думаны
                       Арта бермек асқақтап!
«Шыршаға бардық» әні
Оқушылардың өлеңдері мен өнерлерін көріп, ойындар 
ойнатылады. 1.«Қозғалыссыз өмір жоқ, би сүймейтін бала жоқ»-
деп ақындарымыз жырлағандай билеп жүріп «Орныңды тап» 
ойыны.                                                  2. «Кім бірінші» алманы кім 
тез жейді?                                                                           3. 
«Сыйлықты қиып ал» 
Аяз ата: Ой, бәрекелді балаларым.Әсем ән шырқап, би билеп 
аталарыңды бір қуантып тастадыңдар.Көп-көп рахмет, өркендерің
өссін.Сыйлықтарыңды берейін, біздің сендермен қоштасатын 
уақыт та жетті.
 1- жүргізуші: -Иә, ата мына халқыңызға бата берер кезде келді.
Аяз ата: Уа!!! 
Мен батамды берейін,   үстем болсын мерейің.
Әрқашанда бұл елге, қуанышқа келейін.
Жақсылық елден кетпесін, жамандық, келіп жетпесін,
Қызыр болсын жолдасың, аруақтар қолдасын!
Қара ниет дұшпаның, бұл жалғанда оңбасын.
Аман болсың мал басың, адал болсын жолдасың,
Бейбітшілік заман болсын, ел іргесі аман болсын.
Осы айтқаным қабыл болып, батам менің тәмәм болсын!
Әумин!                 
1-жүргізуші:Осы жыл барлық отбасыларыңызға бақыт пен 
шаттық әкелсін!
2-жүргізуші:Жаңа 2017 жыл құтты болсын! Келесі кездескенше 
сау-саламатта болыңыздар!

--------------------------------------------------------------------------
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының маңызы

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы
Жанғабылов  мектебінің бастауыш сынып 

мұғалімі Сәуле Султанова

«Сын  тұрғысынан  ойлау»  деген  сөз  тіркесінде  қолданылатын
«сын  тұрғысынан  »деген  термин  ойдың  мәселені  немесе
проблеманы  шешу  үдерісіне  шоғырлануын  білдіреді.Бұл
тұрғыдан  алғанда  «сын  »сөзі   «мақұлдамау»немесе  «теріске
шығару »дегенді білдірмейді.
Сын  тұрғысынан  ойлау  «ойлау  туралы  ойлану»деп
сипатталған.Ол маңызды мәселелерді  талқылау және тәжірибені
ой елегінен өткізуді қамтиды.
     Әр мұғалім ,жеке тұлға күнделікті ізденіс арқылы барлық 
жаңалықтар мен өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 
тәжірибеге, жаңа ақпараттық технологияларға, 
әлеуметтік,тұлғалық және жеке құзіреттіліктерге ие болуы тиіс. 
Сын тұрғысынан ойлаудың ерекшеліктері-өсіп келе жатқан жеке 
тұлғаны жан-жақты дамыту.Иннвациялық білімді дамыту,өзгеріс 
енгізу,жаңа педагогикалық идеалар мен жаңалықтарды өмірге 
әкелу.Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы болса,ал қазіргі оқушы-
өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз
керек.
      Ендеше сын тұрғысынан ойлау-Қазақстандағы білім беруді 
дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі ең басты 
педагогикалық түсінік.Бұл модуль мұғалімнің де, оқушылардың 
да сын тұрғысынан ойлауды дамытуды саналы оймен қабылдауын
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көздейді.
       Сын тұрғысынан ойлауды дамытуды қолданғанда оқушы сын 
тұрғысынан ойлана отырып,дәлелдеуге тырысады,ой-өрісін 
кеңейтеді,еркін ойлай отырып,келе-келе мұғалімнің 
түсіндіргеніне қарағанда өз ісденісімен қызығу 
танытып,шығармашылық қабілеттері ұшталады.сонымен қатар 
жекелей жұмыстар,жұптық және топтық жұмыстар жүргізу 
арқылы өз ойларын ашықт айта алу,пікір айтуға үйрену ,пікір 
таластыру,ойланып жауап беру жолдастарының ойын тыңдау, 
және синтездеуде қолданылатын әдіс болып табылады,сонымен 
қатар ол әрекет жасауға негіз ,түрткі болуы да мүмкін.Сын 
тұрғысынан ойлау дағдылардың снегізгі тізбесінде 
қадағалау,интнрпретация,талдау,қорытынды 
жасау,бағалау,түсіндіру кіреді.
    Сын тұрғысынан ойлау біздің ,яғни мұғалімдердің көптеген 
тұйыққа тіркеліп қалған көптеген оқыту мәселелеріне көмектесе 
алады.Қазіргі таңда оқушылардың сабаққа қызығушылығы 
төмендеп бара жатыр.Неліктен?
-Берілген  тапсырмалар қызықтырмайды.
-Жаңа әдіс-тәсілдерді дұрыс пайдаланбаймыз.
-Шығармашылық жұмыстарға дұрыс бағыт берілмейді.
      Бұрын өзіміз білетін әдістерді пайдалаеу арқылы сабақты 
жүйелеп өткізетінбіз.Дегенмен басты нысана мұғалім мен оқулық 
болатын.Оқушы тек қабылдаушы ретінде танылды.Ал қазір тың 
әдістерді жиі пайдаланып,оқушылардың білімге деген ынтасын 
арттырып,таным деңгейін арттыру міндеті тұр.Оқушы мұғалімнің
сөзін жалыға еш ұқпай 
тыңдаушыдан,белсенді,ізденуші,ойланушы дәрежесіне көтерілуі 
керек. Мұғалім осы әрекетті ұйымдастырушы ,бағыттаушы, 
оқушы әр түрлі ақпарат көздеріне сусындап, өз түйінін айта білу 
керек.
    Сын тұрғысынан ойлауды пайдалана отырып өткізген 
сабақтардыңәсері мол.Бұл негізінен мұғалімдердің де 
,оқушылардың да алдына міндеттер қояды.Соның бірі  өзінің 
оқыту жүйесінде сын тұрғысынан ойлауды және өз бетімен білім 
алуға көмектесетін кестені қолдану,қызығушылықты ояту арқылы
сұрақтар қою керек.Мағынаны тану арқылы жауаптар 
іздеу,мәселені зерттеу болып табылады.Оқушылар жұмысты 
талдайды, берілген сұрақтар бойынша өзіндегі білімдерді еске 
түсіреді,белсенді түрде   жаңа мағұлматтарды іздеуге кіріседі.
    Өз сабақтарымда сын тұрғысынан ойлау мақсатында баланың 
шығармашылығын іске асыратын мынандай жұмыс түрлерін 
кеңінен қолдануға тырысамын.Мысалы әдебиеттік оқу сабағында 
«Түйе» деген тақырыпты өткенде «Түйенің пайдасын кім 
біледі?»деген сұраққа постер құрастыруға тапсырма беріп,түйе 
сүтінен әзірленетін тағамдар,түйе жүнінен істелетін 
бұйымдар,түйе терісінен істелетін  бұйымдар деп ілгері тарту 
мқсатында түрткі сұрақтар қою арқылы сын тұрғысынан ойлауға 
машықтандыруға тырысамын.Бұл бір ғана сабағымның дәлелі 
ғана. 
    Оқушылардың шығармашылығының дамуына ықпал ету 
мақсатында мәтін ,ертегі,әңгімен өз бетінше аяқтау жұмыстарын 
тапсырамын.Бұл сынды тапсырмалар оқушылардың бала қиялын 
дамытуына үлкен әсер ететіні сөзсіз.Жаңа тақырыпқа байланысты
сөздік жұмысын жүргізген кезде ,жаңа қолданылған сөздерге 
сөйлем ойлап жазумен бірге ,сол сөздерді қолданып, бес жолды 
өлең құрастыруға үйретемін.
   Қай жастағы бала болмасын ,табиғатынан сұраққа толы 
болады.Ерекше сұрақтар қойып өзгені таңқалдырып жататыны да 
бар.Бұрынғы ата-бабаларымыз да сын тұрғысынан ойлап мақал-
мәтелдер ойлап тапқан.Сын тұрғысынан ойлау моделі бұрыннан 
қалыптасқан ұрпақтан ұрпаққа,әкеден балаға жеткен ойлау 
жүйесінің мықтылығы деп білемін.
    Әлем әр секунд сайын  өзгергендіктен қазіргі сәтте өзгеріссіз 
қалу өте қауіптіекенін түсіне отырып,өз ойымды белгілі педагог 
Константин Ушинскийдің «Мұғалім-өзінің білімін үздіксіз 
көтеріп отырғанда ғана мұғалім.Оқуды ізденуді тоқтатысымен 
оның мұғалімдігі де жойылады»деген пікірмен аяқтауды жөн 
көрдім.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 
ПАЙДАЛАНУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы
Жаңғабылов мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі Сәуле Султанова

  Елбасымыз  Н.Ә.Назарбев  Қазақстан  халқына  арналған
Жолдауында: «Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді,
біздің  балаларымыз  бен  немерелеріміз  онымен  бірге  ер  жетеді.
Олар  қазақ,  ағылшын,  орыс  тілдерін  меңгереді,  күллі  әлемге
әйгілі,  әрі  сыйлы  өз  елінің  патриоты  болады»делінген.  Жас
мемлекетіміздің  болашағы  –бүгінгі  мектеп  оқушылары.Оларға
бірдей  талап  қойып,олардың  табиғи  қабілеттерін  ,нақты
мүмкіндіктерін  анықтап  ,соған  негіздеп  оқыту  –бүгінгі  күннің
өзекті мәселесі.
    Уақыт алға жылыжыған сайын мұғалімдерге қойыоатын 
талаптар да жоғары деңгейге көтеріліп келеді.Ұстаз қолында адам
тағдыры мен болашақ ел тағдыры тұрады,мұғалім өсіп,дамып 
келе жатқан ұрпақпен жұмыс істейді.Сол жас бүгінгі күннің 
жаңалығынан қалмай ізденісте болуы үшін заман талабына лайық
жаңа білім мен жаңа тәрбие керек.Өз кәсібін қадірлеген мұғалім 
ғана педагог мәртебесін биік ұстай алады.Мұғалім- жеке 
көзқарасы бар,соны қорғай білетін  жігерлі тұлға. Сондықтан 
зерттеушілік,ойшылдық,шығармашылық қасиеті бар әр оқушын 
осы қасиеттері арқылы өз бетінше оқытып,ізденіп кеңейтілген 
білім алуға үйрете алатын маман болу керек.Сонымен бірге оның 
ұлттық құндылықтарды меңгерген және әлемдік білімге сай  
мәдениеті жоғары жеке тұлға тәрбиелей алатын ұста болуы –
бүгінгі заман талабы.
 Жанғабылов орта мектебінде осы тұрғыда атқарылатын 
жұмыстардың негізі қаланған.Мектеп жұмысында инновациялық 
процесті жобалау және жаңа бағдарлы білім берудегі мақсатымыз-
шығармашылық ізденістегі ұстаздар қатарын толықтыру,білім 
беру мен оқыту әдістемесін жаңа технологиялармен байыту,жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті жеке тұлғасын 
тәрбиелеу мақсатын басшылыққа ала отырып жұмыс жасап 
келеді.Мұғалімдеріміз өздерінің алдында үлкен міндеттер 
тұрғанын жауапкершілікпен сезінеді және өздерінің басты 
міндеті-оқу мен тәрбие процесінде қазіргі талапқа сай дәрежеге 
жету жолында ізденіспен еңбек етуде.Осы орайда біздің де 
мектебімізде озық тәжірибені оқытып,үйретіп,жинақтап тарату 
жұмыстары жолға қойылған.Білім берудің жаңару жағдайында 
педагогикалық әрекетке инновациялық технологияны пайдалануда
мұғалімдердің арасында да түрлі жұмыстар 
жүргізілуде.Мектептегі жас мұғалімдердің бейімделуін жетілдіру 
мақсатында тәжірибелі ,озық мұғалімдерден құрылған тәлімгер 
ұстаздар жұмыс істейді.Олар өз білгендерін жас мамандарға 
үйретеді және көрсетеді.
Жаңа мазмұнға жаңа әдістер қажет деп ойлаймын.Мұғалімнің 
басты талабы-сабақтың сапасын арттыра отырып,сабақ түрлері 
мен әдістерін танымдылық,білімділікдеңгейге жеткізу болып 
табыдатыны сөзсіз.Сондықтан жаңартылған білім мазмұнына сай 
12 жылдық бағдарлама бойынша «Қазақстан Республикасы орта 
білім беру мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сынып пәндері 
бойынша » курстан өтіп, өз білімімді жетілдіріп, қазіргі таңда 
мектебімде осы мақсатта сабақта түрлі әдістерді қолданып,әр 
уақытта ізденісте болуына ерекше мән берудемін.Заман 
талабынан қалмай сабақтарымды жаңаша ұйымдастырып,ізденіп 
отырамын.Сабақтың жаңа түрлері де сабақтың 
мазмұнына,мақсатына,жүру барысына қарай интерактивті 
сабақтар ,интеллектуалды ойын сабақтар,панорамалық ,ертегі 
сабақтар өткізіп ,оқушылардан кері байланыс алып,критериалды 
бағалау бойынша  өз үлесімді қосып , әр түрлі әдіс-тәсілдерді 
пайдаланып келемін. Оқытудың сапалы болатындығы және ең 
бастысы ,оқушылардың пәнге деген жауапкершілігі ,қызығуы,өз 
бетінше жұмыс істеу ынтасы ,шығармашылық зерттеушілік 
әрекеттері артады.Демек, әрбір жаңашыл педагог оқу үдерісінде 
түрлі инновациялық және интерактивтік әдістемесін пайдалана 
білсе ,сабақ сапасы жақсара түсетіні сөзсіз. «Мектептің тілеуі де, 
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тірегі де оқыта білетін мұғалім »деп Ахмет Байтұрсынов 
айтқандай білім беру саласына оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше ,жас ұрпаққа заман талабына сай білім беру 
мүмкін емес.Инновациялық әдістеменің негізінде 
үйренушініңсдербес қабілетін ,белсенділігін қалыптастыру ,оқу 
материалдарын өзінше пайдалану арқылы танымдылық 
белсенділігін арттыру алға шығады.
   Қорыта келгенде айтаорым,қоғамымыздың экономикалық 
,саяси,мәдени дамуына үлес қосатын ,әлемдік талапқа сай келетін 
білімді,мәдениеттіазамат дайындап,тәрбиелеп шығару жолында 
оқыту мен тәрбиелеудің осы технологияларын сабақта жиі 
қолдансақ оң нәтиже береді деп ойлаймын.

ЖАҢА ФОРМАЦИЯДАҒЫ МҰҒАЛІМ МОДЕЛІ

ТЕҢІЗБАЙ Гүлдана Теңізбайқызы
№6  қазақ-орыс орта мектебінің  

бастауыш сынып мұғалімі

«Жаңа формация мұғалімі – рухани дамыған әрі әлеуметтік
тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін
шебер меңгерген білікті маман, өзін – өзі әрдайым жетілдіруге

ұмтылатын шығармашыл тұлға. 
Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту

үшін жауапты» Н.Ә.Назарбаев

 XXI ғасыр – білімділердің ғасыры, ақпараттандырылған қоғам,
технологияның  күн  санап  дамыған  дәуірі,  қоршаған  ортаға,
әлемдегі алпауыт мемлекеттердің алдына шығуды мақсат тұтқан
дәуір,  адамның денсаулығына көңіл бөліп,  кәсіби шеберліктерін
дамытатын  дәуір.  Осы  ойымызды  жүзеге  асыру үшін  дені  сау,
білімді  әрі  ой-өрісі  шыңдалған,  жеке  тұлға  болып қалыптасқан
жас ұрпақ тәрбиелеуді мемлекетіміз үлкен мәселелердің бірі етіп
көтеріп отыр, әрі қазіргі кездегі әлеуметтік қоғам өмірінің барлық
саласындағы түбегейлі өзгерістердің болуының арқасында, бізде
осындай  оқыту  білім  саласында  жұмыс  істеп  отырғандықтан,
жаңа  технологиялар  мен  әдістердің  жаңаруына  оң  көзқараспен
қарап, өзгеруіміз қажет.
Қaзipгi бiлiм бepy caлacындaғы бacты мiндeт – бiлiм мaзмұнынa
жaңaлық  eнгiзyдiң  тиiмдi  жaңa  әдicтepiн  iздecтipy  мeн  oлapды
жүзeгe acыpa бiлy. Жaһaндық дaмy үpдiciнe caй әлeмдiк ғылым-
бiлiм caлacы дa жaңa бeлecкe көтepiлyдe. [1] Oлaй бoлсa, ocындaй
жaн-жaқты  дaмығaн,  өз  oйын  aшық  epкiн  aйтa  aлaтын,  қaзipгi
зaмaн тaлaбынa caй құзыpeттi жeкe тұлғaлapды тәpбиeлeп шығy
мынa  бiздiң,  яғни,  ұстaздapдың қoлындa.  Oл  үшiн,  ұcтaздap  дa
өздepiн  әpi  қapaй  күндeлiктi  дaмытып  oтыpyы  кepeк.  Қoғaм
тaлaбынa caй жaңa әдicтepгe ayыcып, oқyшының бiлiм aлyғa дeгeн
құштapлығын, қызығyшылығын oятyымыз кepeк. 
Мектеп  жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін  өрістетудегі  негізгі
тұлға – мұғалім, [1] егеменді еліміздің алғы шарттары өркениетті
елдер  қатарына  көтерілуді  міндет,  өркениетке  жету  үшін  жан-
жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіруде ұстаздар қауымының
алдына  жаңа  міндеттер  қойылып  отыр.  Қазіргі  кездегі  оқыту
үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап
етеді. 
Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі,
жан- жақты дамыған маман – уақыт талабы. Кеше ғана көк туын
желбіретіп  шаңырақ  көтерген  егемен  елімізді  өркениетке
жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақ
бойына  білім  негізінің  мәңгілік  іргетасын  қалаушы  –  ұстаз
тұрады.  «Мұғалімдер  –  қоғамның  ең  білімді,  ең  отаншыл,
білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бөлігі болып табылады», - деп
Елбасы  Н.  Ә.  Назарбаев  бекер  айтпаса  керек.  Адам  қажырлы
еңбегімен табиғатты өзгертсе мұғалім жалпы жасампаз еңбегімен
жаңа  адамды  қалыптастырып,  дамытып,  жетілдіріп  өмірге
дайындайды.  Оқушыларын  тек  біліммен  қаруландырып  қана
қоймай,  назарын,  білгендерін  жадында  сақтауға,  қабілетін,
ойлауын,  тіл  шеберлігін  ұштауға,  дүниеге  деген  құштарлығын,
өмірге  деген  көзқарасын  дұрыс  қалыптастырып,  ықыласын,
сенімін,  төзімділігін,  іскерлігін,  ізденімпаздығын тағы басқадай
танымдық қасиеттерін жетілдіріп, адамгершілігі  мол азамат етіп

тәрбиелеуді өзінің өмірлік мақсаты, ізгілік мұраты деп санайды.
Адам баласы үшін шынайы өмірдің мәні ғылым-білімді игеруде
жатыр.  Ал,  өзінің  үйренген  нәрсесін  басқаларға  үйретуден  қол
үзгендер  –  тіршілік  етіп  жүрсе  де  жансыз  адам  деп  айтуға
тұрарлық. Неге десеңіз, адамның жаратылыс мақсаты –көріп білу,
үйренгенін  басқаларға  үйрету.  Сондықтан  Ғылым  –тура  жолға
салатын  маңызды  құрал.  Қазіргі  таңда  жаңалық  ашушылардың
емес  еліктеушілердің  қатары көбейіп  кетті.  Сол  себептен  бәрін
өзгертетін рухы қайсар жандар қажет. Ғылым игерудегі мақсат –
білімнің адам баласына жөн сілтеп, бағыт-бағдар көрсетуі, Адам
рухына сіңбеген ғылым –арам тер болып арқалаған ауыр жүкпен
бірдей  пайдасыз.  Ал  адамды  жоғарғы  мақсатқа  жетелемеген
таным-жүрек пен ойға артылған салмақ. Осы ұстаздар жайында
халқымыздың  ұлы  батыры  Бауыржан  Момышұлы  “Ұстаздық  -
ұлы құрмет.  Себебі,  ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді.  Болашақтың
басшысын да,  данасын  да,  ғалымын да,  еңбекқор  егіншісін  де,
кеншісін де ұстаз өсіреді... Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай
ардақтасақ,  сол  ұрпақты  тәрбиелейтін  ұстаздарды  да  сондай
ардақтауға  міндеттіміз”  деген.  Бала  бойына  ата-анадан  кейінгі
ақыл-ой,  адамгершілік,  әдептілік,  ар-  ұят,  ұлттық  сана-сезімді
сіңіруші адам – Мұғалім.  Ендеше өз  ісіне берілген,  жаңалықты
жатсынбай қабылдайтын,  шәкіртінің жанына нұр құйып,  өмірге
өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін
ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ  САБАҒЫНДАҒЫ

ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ

Свет Олег Григорьевич
Ақтөбе қаласы,  № 9 орта мектеп-гимназиясының

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Оқытудың негізгі формасы -  оқыту, білім беру үрдісінің негізгі
мақсаты  –  оқушының  білім,  дағды,  сын  тұрғысынан  ойлау
қабілетін,  оларды  оқыта  отырып  дамыту,  шығармашылық
іскерлігін  қалыптастыру,  өзін-өзі  реттей  білуге  үйрету,
оқушылардың таланты мен қабілетін ашу болып отыр. Кез келген
теориялық  білімнің  тәжірибесі  де  сабақта  талқыланып,
түсіндіріліп,  пысықталып,  балаға  берілетін  білім  негіздері
қалыптастырылады.  Соның  нәтижесінде,   қалай  оқу  керектігін
үйреніп, еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін,
ынталы,  сенімді,  сыни  пікір-көзқарастары  жүйелі  дамыған,
сандық технологияға құзырлылық танытатын оқушы қалыптасуы
керек.  Оқу  бала  өмірінің  бір  бөлігі,  оның  өмір  сүріп  жатқан
ортасы.
Мұғалім оқушының жан дүниесіне кіре отырып сабақ өткізуі тиіс.
Сонда ғана, сындарлы оқытудың негізінде оқушының пәнді терең
түсіну  қабілетін  дамыту,   алған  білімдерін  өмірде,  кез-келген
жағдайда  тиімді  пайдалану,  адамгершілік  қасиеті,
қызығушылығы, танымдылық деңгейі қалыптасады. Заман талабы
-  сабақта  мұғалім  мен  оқушы  арасында,  оқушы  мен  оқушы
арасында бір-біріне деген сенімділік, сыйластық, достық қарым-
қатынас  қалыптастыру.  Сонымен  қатар,  оқушылардың  ойлауын
дамыту  олардың  бұрынғы  алған  білімдері  мен  жаңа  немесе
сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және
достарынан  алған  білімдерімен  астастырыла  жүзеге  асуы  деп
тұжырым  жасауға  болады.  Ол  үшін  оқытудың  жаңа
технологияларын  жете  меңгеріп  қана  қоймай,  оқушы  білімін
бағалауда  да  тиімді  әдіс-тәсілдерді  пайдаланған жөн.   Оқытуда
жаңа  әдіс-тәсілдерді,  сыни тұрғыдан ойлауды, бағалау түрлерін
пайдалана отырып оқыту қажет. Сабақтың басында оқушылардың
сабақ  алдындағы  көңіл-күйлерін  анықтап  алып,  тренингтер
арқылы  көңілдерін  көтерулеріне  мүмкіндік  жасау  –  сабаққа
дайындық кезеңі.  Оқушылар бір-біріне күлімдеп қарай отырып,
күлкі  арқылы өзінің  де,  өзгенің де көңілін көтеруге  болатынын
байқайды. 
Ынтымақтастық қағидаты оқушылардың мұғалім берген білімге
сенім арту орнына жауапкершілік  сезімін,  өзара қолдау көрсету
сынды  қасиеттерді  дамытуға  арналған  өз  қызығушылықтарына
сай әр түрлі шараларды өздері таңдай алуына негізделген.
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Әңгімелесудің  түрлері бойынша тапсырмаларды орындау арқылы
сөздік  қоры молаяды,  әсіресе,  өз  ойын дәлелдеуге  дағдыланып,
қазақша  сөйлеу  тілі  дамиды.  Топ  өзара  «жақтаушылар»,
«даттаушылар» деп  екіге  бөліне  отырып жұмыстану кезінде  әр
жағдайдың  жағымды  –  жағымсыз  жақтарының  болатынын
байқап,  мәселені  тереңнен  шешуге  талпынады.  Олардың  ой-
пікірлерінде  үлкен  алшақтық  болады.  Суреттер  арқылы
топтастырып,   салыстыра  отырып,  талдауды  үйренеді.
Кумулятивтік  әңгімеде  оқушылар бір-бірінің  ойларын әрі  қарай
жалғастырады,  қайталанған  жауаптар  болады.  Топтағы
оқушылардың барлығы да өз әлінше араласып, өз ойларын айтып
қалып  отырады.   Зерттеушілік  әңгіме  барысында  оқушылар  өз
сыныптастарымен шағын топтарда жұмыс істейді. Оларда ортақ
проблема  болады,  бұл  мәселе  бойынша  бірлескен  түсінік
қалыптастырады;  идеялармен  пікір  алмасып,  бір-бірінің
идеяларын талқылайды, баға береді; ұжымдық білім мен түсінікті
қалыптастырады.  Басқаша  айтқанда,  оқушылар  бірге  ойланады.
Зерттеушілік  әңгімеге  тартылғанда  талқылау  кезінде  бір-бірін
тыңдап,  өз  жауаптарын  талдап,  бір-біріне  сұрақ  қояды  және
айтқандарын дәлелдеу арқылы тақырыптың маңызын анықтайды. 
Осы  стратегияны  қолданғанда  байқағаным:  бір  тақырыпты
мағынасын ескере отырып,  бірнеше бөліктерге бөліп,  әр топта
талдату арқылы уақытты үнемдеуге болады. Әр топтың міндеті әр
түрлі  болғандықтан  тапсырма  оқушылардың  қызығушылығын
тудырады. Басым көпшілігі белсенді болып, өздерінің пікірлерін
ұсынып, сұрақтарға жауап беруге тырысады.
Жұптық жұмыс - өзіне сенімі аздау балаларға жұмысқа қатысуға
септігін  тигізеді.  Бұл  стратегия  балаларға  әр  түрлі  жағдайда
пікірталас  кезінде,   әңгімеде  өздерінің  пікірлерін  жеткізуге
көмектесті. Әр топқа бөлініп берілген проблемалар, оларды шешу
үдерісі  оқушылардың  белсенділігін  тудырумен  қатар,  уақытпен
есептесу  қажеттігін  ұғындырып,  өзін-өзі  реттеуге  әсер  етті.
Әдеттегі  жұптық  талқылаусыз  бақылаумен  салыстырғанда,
жауаптардың  түрлерінде,  деңгейлерінде  үлкен  айырмашылық
болады. Бір-бірінің пікірін, ойын толықтыру арқылы оқушыларға
бір-бірін  оқытуға  мүмкіндік  туады.  Соның  негізінде  балаларға
басқа  оқушылардың  жауаптарын  тыңдау  өздерінің  ойларын
қалыптастыруына  көмектеседі.  Қойылған  міндеттерді  орындау,
қорларды  қолдану  және  күтілетін  нәтижені  болжауды  мұғалім
атқаратын  оқыту  түрімен  салыстырғанда,  ынтымақтастық
қағидатына  негізделген  оқыту  түрі  педагогикалық  үдерістің  әр
қатысушысы  ортақ  іске  өз  үлесін  қосу  есебінен  оқушылардың
жұмыс түрінің сан алуан түріне қол жеткізетінін білдіреді. Үнемі
сабаққа  селқос  қарайтын  оқушының  өзі  тобына  жаны  ашып,
жұмысты тез аяқтауға ат салысып, қиын сөздерді сөздік арқылы
тауып беріп отырды. Тапсырма біткеннен кейін топ белсенділері
бағалау  парағындағы  критерийлерін  толтырды.  Осындай  түрлі
жұмыстардың негізінде оқушылардың өз-өзіне деген сенімділігі
артты.
Барлық шешімдердің барлығын оқушылар бірлесіп қабылдайды,
мұғалім тек  қажетті  ақпарат  беріп  отырады.  Аталған қағидатты
жүзеге асыруда диалог аса маңызды рөл атқарады. Өзара диалог,
мұғалімдермен және басқа да адамдармен диалог орнату арқылы
оқушылар сөйлеу және ойлау қабілетін дамыта алады. Сынақтан
өткізуге арналған сұрақтар оқушыларға анағұрлым толық жауап
беруге,  өз  ойларын  анық  білдіруге,  өз  идеяларын  дамытуға
көмектесетіндей  етіп  құрылуы  қажет,  сондай-ақ  «Сіз  мысал
келтіре аласыз ба?» деген сияқты сұрақтар тапсырманы орындау
барысында оқушыға бағдар беріп отырады.
Өзінің  оқуында   балалар  құрдастарының  тапсырмаларынан
өзгеше  тапсырмаларды  қажет  етеді.  Бұл  «ынталандыратын»
немесе «күрделі» тапсырмалардың болуын көздейді. Сол мақсатта
мен  қысқа  мерзімдік  жоспарға  түрлі  сипаттағы  жұмыстарды
енгіздім. 
Оқушылар  өз  жұмыстарының  (топтық  таныстырылымдар:
ассосация,  тірек сызба т.б.)  нәтижелерін көргенде,  сондай-ақ өз
жауаптары  әрі  қарай  процесте  қолданылғанда,  жұмыстарының
басқалар  үшін  маңызды  екенін  түсінгенде,  критерийлерге
жауаптары сәйкес болғанда, мадақтау кезінде және сергіту сәтінде
өздерін ерекше көңілді сезінеді. Осы  орайда,  сабақ  негізінде

оқушылардың  бір-біріне  деген  көзқарастары  өзгереді.  Сабаққа
белсенді  оқушылардың  бойынан  көшбасшылық  қасиет  ерекше
көрінеді.   Бұрынырақ  сабаққа  енжар  қатысатын  оқушылардың
сабақ  барысында  жұмыс  істеуге   деген  талпынысы  көңіл
қуантарлықтай.  Осы  іс  тәжірибе  кезінде  оқушылардың  пәнге
деген  қызығушылығының  артқанын  байқалды.  Сонымен  қоса
оқушыларда  бір-біріне  көмек  беру,  білмегенін  үйрету,
шыншылдық, достық қарым-қатынас секілді ізгі қасиеттер пайда
бола  бастады.   Сабақ  барысында  оқушылардың қиын да  болса
қазақ тілінде сөйлеуге тырысатындығы көңілге қонымды еді.
Сабақ барысында  оқушыларға топта жұмыс істеу қызық болды.
Оқушылар  бір-бірін  бағалауда,  сурет  бойынша  әңгімелеуде
белсенділік  көрсетті.  Жаңа  үлгідегі  сабақ  оқушылардың  пәнге
деген қызығушылығын арттырды.
 Сыни  тұрғыдан  ойлау  бақылау  мен  тыңдау  арқылы  дәлелдер
жинастыру және шешім қабылдау үшін талапқа сай өлшемдерді
қолдану  сияқты  дағдыларды  дамытуды  қарастырады.  Сыни
тұрғыдан ойлаудың бұл дағдылары төмендегідей сипатталады:

бақылау; талдау; қорытынды; интерпретация.  
Мерсердің  зерттеуіне  сәйкес,әңгімелесу оқушылардың оқуының
ажырамас  бөлшегі  болып  табылады  және  әңгімелесудің  3  түрі
бар:әңгіме-дебат,топтық  әңгіме,зерттеушілік  әңгіме  (Мұғалімге
арналған нұсқаулық, 40-бет).
пікірталастық  әңгіме,  оқушылар  бәсекеге  қабілетті,  басқа
адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды;
акумулятивтік  әңгіме,  мұнда  оқушылар  бір-бірінің  үлесін
сынамайды және сындарлылыққа негізделеді;
зерттеушілік  әңгіме,  ұсыныстар  жайында  күмән  туып,   дау
айтылып,  негізделген  дәлел  мен  сыни  тұрғыдан  ойлау  арқылы
жалғасады (Мерсер,2000).
 Оқушыларды  сабақ  тақырыбы  мен  мақсатын  анықтауға
жұмылдыру  үшін  «Абай  кім?»  деген  сұрақ  бойынша  күн
шұғыласын  толтыру  арқылы  ассоциация  жасады.  Берілген
сөйлемдердегі  сөздердің  неліктен қарамен  жазылғанын анықтау
мақсатында  «Сен  қалай  ойлайсың?»  деп  өткен  тақырыпты
естеріне түсіруге тырыстым. 
 «Абай және оның 17 қарасөзі» тақырыбындағы сабақта 3 топқа
әңгімелесудің  аталған  түрлері  бойынша  тапсырмаларды  бөліп
бердім, мақсатын түсіндірдім. 1-топ «Ақын бұл шығарма арқылы
не айтқысы келген? » деген сұрақтың төңірегінде әңгіме-дебатқа,
2-топ «17 қарасөз не туралы?   тақырыбында топтық әңгімеге, 3-
топ  «Қарасөздегі  негізгі  кейіпкерлер  кімдер?  »  сұрағына  жауап
табу  үшін  зерттеушілік  әңгімеге  азат  жолдар  бойынша
дайындалды.
1-топ  өзара  «жақтаушылар»,  «даттаушылар» деп  екіге  бөлінген
болатын.Олардың  ой-пікірлерінде  үлкен  алшақтық  болды.
Жақтаушылар  «Бәрін  ақыл  мен  қайратқа  жеңгізу  керек»  десе,
«даттаушылар» тобы  «Жоқ тек жүректің әмірімен жүру керек»
деген жауаптары арқылы қабілеттіліктерін көрсете алды.
  2-топ  мүшелері  берілген    суреттер  арқылы  топтастырып,
салыстыра  отырып,  талдады.  Кумулятивтік  әңгімеде  оқушылар
бір-бірінің ойларын әрі қарай жалғастырды, қайталанған жауаптар
болды. 
Зерттеушілік  әңгіме  барысында  оқушылар өз  сыныптастарымен
шағын топтарда жұмыс істейді. Оларда ортақ проблема болады,
бұл  мәселе  бойынша  бірлескен  түсінік  қалыптастырады;
идеялармен  пікір  алмасып,бір-бірінің  идеяларын  талқылайды,
баға  береді;  ұжымдық  білім  мен  түсінікті  қалыптастырады.
Басқаша  айтқанда,   оқушылар  бірге  ойланады  (Мұғалімге
арналған нұсқаулық,40-бет).
3-топ  мүшелері  зерттеушілік  әңгімеге  тартылғанда  талқылау
кезінде бір-бірін тыңдап, өз жауаптарын талдады, бір-біріне сұрақ
қойды және айтқандарын дәлелдеу арқылы өнімдерінің маңызын
анықтады. Яғни, олар ақын шығармасындағы кейіпкерлерді жан-
жақты  зерттеуге  кірісті.  Тіпті,  сөздікті  пайдалана  отырып,
мінездеме де бере кетті.
Осы  стратегияны  қолданғанда  байқағаным:  бір  тақырыпты
мағынасын  ескере  отырып,азат  жолдар  бойынша  бірнеше
бөліктерге  бөліп,  әр  топта  талдату  арқылы  уақытты  үнемдеуге
болады.  Әр  топтың  міндеті  әр  түрлі  болғандықтан  тапсырма
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оқушылардың  қызығушылығын  тудырды.  Басым  көпшілігі
белсенді  болып,  өздерінің  пікірлерін  ұсынып,сұрақтарға  жауап
беруге қатысты.
«Шығарманың идеясын ашу» кезеңінде топқа ортақ сұрақ бердім:
«Адамға  негізгі  керегі  не?  Ақыл  ма?  Жүрек  пе?  Қайрат  па?».
Топтағы өз жұбында пікірлермен бөлісіп,  қойған сұраққа жауап
берулерін  сұрадым.  Бірінші  жұптасып  талқылаудан  кейінгі
жауаптардың деңгейі әр түрлі болды: толық, жеткілікті деңгейде,
толық емес және  бір жұп қана маңызын толық қамтыған. Барлық
жауаптар  тыңдалды  және  балаларға  басқа  оқушылардың
жауаптарын  қарастыруды  ұсындым.  Олардың  не  қосқылары
келетіндерін  шешу  үшін  тағы  да  жұп  болып  талқылауды
ұсындым.  Екінші  жұптасып  талқылаудан  кейінгі  жауаптардың
деңгейі,  әрине,  алғашқысымен  салыстырғанда  жоғары  болды.
Оқушылар тізімге барлық қосымша жауаптарды қосқан. Құрбы-
құрдастарының  да  уәждерін  ескере  отырып,  өз  жауаптарын
толықтырды.  Сондай-ақ,  балалар  сыни тұрғыда  ойлайтындарын
көрсетті:  «адам  баласы  ақылды,  қайратты  болуымен  қатар,
сезімтал  да  болуы  тиіс»десе,  екіншілері,  «мейірімділік,
адамгершілік ақылды, қайратты адамның белгісі» деген жауаптар
болды. Өздерінің жауаптарына негіздеме бере алды. 
Жұптық жұмыс өзіне сенімі  аздау балаларға жұмысқа қатысуға
септігін тигізді.
Бұл  стратегия  балаларға  әр  түрлі  жағдайда  пікірталас  кезінде,
топтық әңгімеде өздерінің пікірлерін жеткізуге көмектесті. Кейбір
оқушылардың айтқандары мені таңғалдырады. Әр топқа бөлініп
берілген  проблемалар,  оларды  шешу  үдерісі  оқушылардың
белсенділігін  тудырумен  қатар,  уақытпен  есептесу  қажеттігін
ұғындырып,  өзін-өзі  реттеуге  әсер  етті.  Жекелеген  оқушылар
қазақ тілінде жеткізе  алмаған жерін орысша  айтып қалып,   өз
ойын  жеткізуге  тырысты.  Олар  сөз  арасында  шығарманың
өміршеңдігі  туралы  да  сөз  қозғады.  Жекелеген  оқушылар
шығарма авторының идеясымен толықтай келісетінін де жеткізіп
жатты
 Сынақтан  өткізуге  арналған  сұрақтар  оқушыларға  анағұрлым
толық  жауап  беруге,өз  ойларын  анық  білдіруге,  өз  идеяларын
дамытуға  көмектесетіндей  етіп  құрылуы  қажет,  сондай-ақ  «Сіз
мысал  келтіре  аласыз  ба?»  деген  сияқты  сұрақтар  тапсырманы
орындау барысында оқушыға бағдар беріп отырады(1,41-бет)
Балалардың  ойлауын  жоғарырақ  деңгейде  дамыту  мақсатында
сұрақ  қоюға  қатысты  менің  көзқарасым:  алдын  ала  белгілі
жауапты табуға арналған сұрақтардан гөрі сабақта көп жағдайда
оқушылардың  барынша  ойластырылған  әрі  терең  жауап
беретіндей  сұрақтарға  басты  назар  аудару  керек.  Әрине,  кей
жағдайда  есте  сақтауға  арналған  тест  сұрақтарын  қайталауда
жабық  сұрақтар  орынды.  Дегенмен  оқушылардың  бар  назарын
осындай төмен дәрежелі сұрақтардың жауабын табуға аударсақ,
біз оқушылардың ақпаратты игеру үдерісін бақылаудан шығарып
аламыз.
Оқытуды диалогтік  тәсілмен дамытудағы сұрақтардың маңызын
қарастыратын болсақ,сұрақ қою арқылы мұғалім:

• Оқушыларды  тақырып  бойынша  және  сындарлы
сөйлеуге ынталандырады;

• Оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін
анықтайды;

• Білімге  құштарлықты  дамытады  және  зерттеуге
ынталандырады;

• Оқушыларға  білімін  қалыптастыруға  және
вербалдандыруға көмектеседі;

• Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етеді;
• Оқушылардың  бір-бірінен  үйренуіне,басқа

оқушылардың идеяларын құрметтеуіне және бағалауына
ықпал етеді;

• Әңгімелесу  және  ой  елегінен  өткізу  көмегімен  ойын
жинақтауға көмек береді,іс-әрекеттерін тереңдетеді және
шоғырландырады;

• Оқытудағы қиындықтар мен түсінбестіктерді анықтайды
(1, 41-42 бет).

Мағынаны тануда оқушыларға «Қалай ойлайсың?», «Өзің қалай
істер едің?»,  деген сұрақтар білу және түсіну үшін қойылды. Бұл
сұрақтарға  жауап  бергенде  оқушылар  сыни  тұрғыдан  ойлана
алатындықтарын  көрсетті.  Олар  оқылған  мәтіннің,  әңгіменің
негізгі  ойы мен идеясын ажырата алады. Негізгі мағынаны ашу
олар  үшін  мен  ойлағаннан  да  жеңілірек  екенін  байқадым.
Оқушыны  жауабының  негізінде  оны  бағалай  алдым,  себебі
айтылған,  талданған  ақпаратты  меңгермей,  жауап  беру  мүмкін
емес. 
Мұғалімдер  бастапқыда  қоятын  сұрақтар  ғана  емес,
оқушылардың  жауаптарымен  мұқият  танысқаннан  кейін
туындайтын  сұрақтардың  да  маңызы  зор.  Диалогтік  әңгімеде
мұғалім сұрақтары мен оларға берілген жауаптар, сонымен қатар
оқушылардың  да  сұрақтары  маңызды.  Мәселен,  тақырыпты
талдаған  кезде  оқушыларда  өзіндік  ой-пікір  қалыптасады.
Ойларының тереңдігі мен ұшқырлығына тәнті боласың. 
Мен  оқушыны  өзім  қойған  сұрақтарға  берген  жауаптарының
негізінде  бағалаймын.    Оқушылар  жауап  ретінде  тірек  сызба
құрып,  соның  негізінде  анықталған  сабақ  тақырыбын  дәптерге
жазып, сабақтың мақсат-міндеттерін атай алады. Мәтінмен жұмыс
жасау кезінде «Қандай жаңа ұғымдар кездесті?» сұрағы арқылы
оқушылардың  маңызды  мәселеге  назар  аударуына  бағыт  беріп,
оқушылар  анықтаған  жаңа  ұғымдармен  сөздік  жұмыс  жүргізу
тиімді.
Оқушылардың жауабын олардың білім деңгейлерін тексеру үшін
ғана  емес,  оларға  өз  ойларын  анық  жеткізуге,  дамытуға  және
кеңейтуге  мүмкіндік  беру  үшін  де  пайдалану  керек.  Мысалы,
сабақта  кері  байланыс  парағынан  «Нені  түсінбедім?»  бағаны
бойынша оқушылар тарапынан да жауаптар түседі. Келесі сабақта
бұл сұраққа сынып оқушылары бірге жауап береді. 
Оқушылардың  тақырыпты  түсінуіне  қол  жеткізу  үшін  төмен
дәрежелі  және  жоғары  дәрежелі  сұрақтарды  да  қолдандым.
Неғұрлым  жоғары  дәрежелі  сұрақтар  қойылғанда,  оқушылар
ақпаратты  белгілі  бір  жолдармен  қолдануға,  қайта  құруға,
кеңейтуге, бағалауға және талдауға ұмтылады.
Оқушылардың  білім  нәтижесін  қорытынды  талдау  –   үшін
уақыттың  шектелуі  әрбір  оқушыны  басқаға  алаңдамай,  тек  өз
тапсырмаларын орындауға міндеттейді, уақытты өз мүддесі үшін
қолдануға үйретеді. Тапсырмаға алдын-ала дайындалу кезінде аз-
аздап,  бөлшектеп  дайындалу  керек  екенін  түсінеді.  Шектеулі
уақыт оқушыны үздіксіз жұмыс істеуге итермелейді. 
Әр  оқушының  қабілетіне  сәйкес  білім  бере  отырып,  олардың
танымы мен сенімін арттыру менің негізгі міндетім деп білемін.
Осы іс-тәжірибе нәтижесінде білім мақсатын айқындайтын жеті
модуль  әдіс-тәсілдерін  сабаққа  енгізуде  оқушылардың  пәнге,
сабаққа деген қызығушылығының арта түскенін байқадым. Олар
сабақ  мақсатын  айқындаумен  қатар  жаңа  тақырыпты  мұғалім
көмегінсіз  түсініп,  бір-біріне  көмек  бере  отырып,  түсіндіре  де
біледі. Оларға еркіндік берілген сайын оқу да қызықты әрі оңай
болып  көрінеді.  Әйтсе  де  оқушылар  үшін  оқу  қиындық
тумайтындай етіп сабақ жоспарын құру – мұғалімнің міндеті. 

Қолданылған әдебиеттер:
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3. Әдебиет теориясы
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«МЕНІҢ ОТБАСЫМ» 
                              

Батыс Қазақстан облысы, 
Казталов ауданы, Казталов ауылы

 «Нұрбалапан» бөбекжай-балабақшасының
тәрбиешісі Ш.Е Нурманова

 Мақсаты: Балаларды өзінің отбасы, жақсы 
көретін адамдары, олардың жақсылығы мен 
қайырымдылығы туралы әңгімелеуге 

ынталандыру;
әңгімелесу барысында (амандасу, қоштасу, алғыс айту)әдептілік 
қарым-қатынас мәдениеті мен сыпайылыққа қатысты сөздерді 
қолдануға үйрету. Өзінің отбасы мүшелерінің бір-біріне қалай 
көмектесетіндері жайлы сұрақтарға жауап беруге, басқа 
балалардың да отбасы туралы айтқандарын тыңдап, түсіне білуге 
ынталандыру. Отбасы мүшелеріне құрметпен,сыйластық пен 
қарауға тәрбиелеу.
Алдын- ала жүргізілетін жұмыс: «Менің жанұям» тақырыбында
әңгіме жүргізу.
Әдіс- тәсілдері: Түсіндіру,көрсету,сұрақ-жауап,ойын.
Қажетті көрнекі құралдар: отбасы мүшелерінің суреті.
Билингвальдық компонент: ата-дедушка,әже-бабушка,әке-отец.
Мотивациялық-қозғаушы кезең.
-Сәлеметсіздер ме,балалар!
-Балалар бүгінгі көңіл- күйлерің қалай?
- Сәлеметсіз бе!    Жақсы.
Балалар өлең жолдарын тәрбиешімен бірге қайталап, орындарына 
жайғасады.
Ізденіс ұйымдастырушылық  кезең.
- Балалар бүгін ауа – райы қандай?
-Салқын болады.
-Балалар жылдың қай мезгілі?
- Қыс мезгілі
-Қыста күн қандай болады?
-Салқын, боранды, аяз ,қар жауады.
-Қыс мезгілінде неше ай бар?
-Желтоқсан, қаңтар, ақпан
- Қазір қыс мезгілінің нешінші айы?
-Бірінші айы.
Өлең тыңдаймыз. Е.Өтетілеуұлының «Біздің шаңырақ» өлеңін  
оқып берейін:
Атамнан басталар, Әжемнен қосталар.
Отбасым мыналар: Ең жақын адамдар
-Бәрекелді, балалар! Бұл өлең жолы кімдер туралы айтылған, 
сонда?
Балалар өз ойларын ортаға салады. -Отбасымыз.
-Балалар, бәріміздің отбасымыз бар ма? -Бар.
-Отбасы мүшелерін атап шығайықшы?
-ата, әже, апа, әке, ана, әпке, аға, іні, қарындас.
-Балалар, Отбасы дегеніміз- бір үйде тұратын адамдар тобы. 
Отбасы мүшелері: әке, ана және олардың балалары.
 Отбасының болуы- үлкен бақыт. 
Әр адамның өз үйі болады. Онда оның отбасы мүшелері тұрады. 
Балалар, сіздерден үлкендерді, ата – ананы 
тыңдап, кішкентайларға қамқорлық көрсету керек, отбасындағы 
үлкендерді тыңдап, бауырларыңмен тату болу керек.
Тәрбиешінің түсіндірмесін тыңдады.
Үлкендерді тыңдап, кішілерге қамқорлық көрсету керектігін 
түсінді.
Балалар «жарығым», «күнім», «ботақаным», «құлыным» деген  
жылы сөздерді кімдер айтады?
-Маған мұндай жылы сөздерді анам айтады.
-Иә,балалар сендерге жылы сөздерді аталарың, аналарың, 
әке,әжелерің айтады екен.
-Ал,осы адамдарды бір сөзбен кімдер деп айтамыз?
-Отбасы мүшелері туралы.
Билингвалдық компонент: ата-дедушка,әже-бабушка,әке-отец
Саусақ жаттығуы:
Бас бармағым – атам, Үйдің данасы,

Балан үйрек – әжем, Ошақ анасы.
Ортан терек – әкем, Отау панасы,
Шылдыр шүмек – анам, Шаңырақ ажары.
Титтей бөбек мен, Бәрінің гүл базары.
Аға деп отбасындағы үлкен ер баланы айтады.
Апа деп отбасындағы үлкен қыз баланы 
айтады. 
Іні деп отбасындағы кішкентай ер баланы айтады.
 Қарындас деп отбасындағы кішкентай қыз баланы айтады.
Сіңілі деп отбасындағы  үлкен қыз балалар өзінен кішкентай  қыз 
балаларды айтады.
Ойын: «Кім жоқ?» 
Қорытындылау: -Балалар отбасы мүшелері деп 
кімдерді айтамыз?
-Атамыз, әжеміз, әкеміз, анамызды айтамыз.
-Отбастарыңда кімдерге көмек бересіңдер?
-Барлығына көмектесеміз.
-Үлкендерге көмек бересіңдер ме? -Әрине.
Балаларды мадақтап, ұйымдастырылған оқу іс – әрекетін аяқтау.
Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: отбасы мүшелерін құрметтеп, сыйлауды   біледі.
Қандай түсініктерді игерді: жанұя мүшелерінің аттарын 
ажыратуды  игерді. 
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: туыстарын сүюді, 
құрметтеуді, мақтан етуді меңгерді.

-------------------------------------------------------------------------
Садыкова  Б  Р

Библиотекарь КГУ им.СШ   М Хамраева 
(Алматинская обл. Уйгурский р-н. Снло Чарын)

С дошкольным  мини центром с Чарын 

"А.С.Пушкин великий русский поэт!"
Цели:  Более широкое знакомство с творчеством А.С. Пушкина;
Развитие кругозора, речи, творческой активности;
Привитие любви к чтению, книге; выработка положительных 
моральных качеств.
Реквизит:  портрет А.С. Пушкина (репродукции картин О.А. 
Кипренского или В.А. Тропинина);
предметы и рисунки для проведения викторины;
надувные шары;
плакат "А.С. Пушкин – великий русский поэт";
запись музыкального сопровождения (музыка П.И. Чайковского 
"Марш Черномора" и др.);
элементы костюмов для инсценировки отрывков из сказок.
Подготовительная работа:
выставка книг – произведения А.С. Пушкина;
оформление стенда "По пушкинским местам";
выставка рисунков к произведениям А.С. Пушкина;
репетиции по инсценировке отрывков из сказок А.С. Пушкина;
оформление помещения для проведения литературного праздника.
Задание для детей:
выучить стихи или отрывки из стихов А.С. Пушкина;
нарисовать иллюстрацию к любимому произведению А.С. 
Пушкина;
подготовить инсценировку отрывка из "Сказки о попе и работнике
его Балде";
подготовить родителям инсценировку двух-трех небольших 
отрывков из произведений Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке", 
"Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", 
"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".
Время проведения литературного праздника: 45-50 минут.
Действующие лица: ученики 3-4-х классов, родители, ведущий  
заведующая школьной библиотекой.
(Участники праздника входят в класс под "Марш Черномора", 
подходят к выставке книг – произведений А.С. Пушкина.)
Ведущий: Сегодня мы проводим праздник, посвященный ко  дню 
рождения великого русского поэта и писателя Александра 
Сергеевича Пушкина. (Показывает на портрет поэта и писателя.) 
Наверное, вы уже достаточно хорошо знаете многие его 
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произведения. А что вам известно о самом поэте? Сегодня вы об 
этом расскажете и узнаете еще много нового и интересного.
(Начинается заранее подготовленное выступление учеников.)
1-й ученик: Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 г. 
в Москве. (Далее, обращаясь к портрету.) У него были кудрявые 
волосы каштанового цвета, ослепительно белые зубы, взгляд 
быстрый и пронзительный. Пушкин был небольшого роста, 
крепко сложен. Он любил много ходить, прекрасно фехтовал. 
Смех у него был громкий, заливистый и заразительный.
2-й ученик: Александр Сергеевич был очень образованным, знал 
французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, 
латинский, греческий и польский языки. Некоторыми из них он 
владел в совершенстве, другие постоянно изучал.
3-й ученик: Пушкин имел замечательную черту характера – 
дружелюбие, у него было много хороших друзей. С самых малых 
лет у поэта была замечательная подруга, спутница всей его 
жизни…
Ведущий: Кто догадался, о ком идет речь? (Ответы учащихся.) Да,
это няня поэта, простая крестьянка Арина Родионовна. Ей поэт 
посвятил стихотворение "Няне".
(3-й ученик читает стихотворение А.С. Пушкина "Няне".)
4-йученик: Кроме друзей неизменными спутниками жизни поэта 
были книги. Он любил их с детства и очень бережно относился к 
ним. Он всегда брал книги с собой в путешествие и очень 
переживал, что в дороге они могут "перебиться и потрепаться". 
Пушкин часто посещал книжные лавки и тратил на покупку книг 
значительные суммы денег. В его личной библиотеке 
насчитывалось 3560 томов, которые и сейчас бережно хранятся.
Заведующая школьной библиотекой: Александр Сергеевич 
Пушкин любил книги и сам создал очень много замечательных 
произведений. Какие из них вы читали? (Дети перечисляют 
произведения.) Когда вы были еще совсем маленькими и не умели
читать, стихи и сказки Пушкина читали вам мамы и бабушки. Его 
произведения каждый раз воспринимаются с интересом и 
радостью, будто знакомишься с ними впервые. Помимо сказок и 
стихотворений у Пушкина есть много серьезных произведений: 
рассказы, повести, поэмы, трагедии, роман в стихах "Евгений 
Онегин". Вы будете читать их в старших классах. (Начинается 
показ книг на выставке.)
5-й ученик: Много стихотворений Пушкин посвятил русской 
природе, потому что очень любил ее. Ребенком он бывал у 
бабушки в деревне Захарово и запомнил, как там цвели липа и 
черемуха, как колыхалась тень от березы, как 
"…ландыш белоснежный 
Сплелся с фиалкой нежной, 
И быстрый ручеек, 
В струях неся цветок, 
Невидимый для взора, 
Лепечет у забора".
Ведущий: В своих стихах Пушкин описал все четыре времени 
года, например весну, с ее ручейками, первыми пчелами, песней 
соловья. Расскажите стихотворение о весне. (Ученик читает 
наизусть стихотворение "Гонимы вешними лучами" или любое 
другое 
о весне.) Есть у Пушкина стихи о лете. (Один из учеников читает 
наизусть стихотворение "Румяной зарею покрылся восток…".) А 
какое время года больше всего любил Александр Сергеевич? 
(Ответы обучающихся.) Правильно, он очень любил осень и часто
описывал в стихах именно это время года. (Ученики читают 
наизусть стихотворения "Уж небо осенью дышало…", "Осень" и 
др.) copyright - http://sc-pr.ru А сейчас прозвучат стихи о зиме, с ее 
бодрящим холодом и красотой рассыпчатого снега. (Ученики 
читают наизусть стихи "Вот ветер, тучи нагоняя…" и"Опрятней 
модного паркета…".)
Что ж, стихи Александра Сергеевича Пушкина вы знаете хорошо, 
а как насчет сказок? Сейчас мы проведем викторину, в которой 
задавать вопросы будут ваши родители, и узнаем, кто лучше знает
сказки Пушкина, потому что много читает. За каждый правильный
ответ вы будете получать жетон, и в конце викторины мы выявим 
победителя.

Викторина
К началу викторины следует заранее приготовить предметы из 
сказок.
Задание 1. Кому принадлежат эти вещи? Из какой сказки эти 
предметы: веретено, зеркало, петух (игрушка или рисунок), 
корыто (рисунок), яблоко?
Задание 2. Из каких сказок эти герои (показ изображений): 
царевна Лебедь, царь Салтан, сварливая старуха, дядька 
Черномор?
Задание 3. А сейчас наша викторина продолжится в театре. Вы 
увидите небольшие инсценировки отрывков из сказок Александра
Сергеевича Пушкина (вниманию детей предлагаются две-три 
короткие инсценировки, заранее подготовленные родителями). 
Итак, к какой сказке относится каждый из эпизодов?
Задание 4. К каким сказкам ребята нарисовали эти иллюстрации? 
(Используются рисунки детей.)
Задание 5. Вы знаете, что Пушкин писал свои сказки в стихах. 
Сейчас мы с вами попадем в театр, где артисты – дети, и увидим 
отрывок из сказки, а вы должны узнать, из какой именно. (Дети 
показывают заранее подготовленную инсценировку из "Сказки о 
попе и работнике его Балде".)
(Подводятся итоги викторины, награждается победитель, 
отмечаются дети, подготовившие рисунки, стихи, инсценировки, а
также родители, принимавшие участие в подготовке 
литературного праздника.)
 Библиотекарь: Наш праздник подходит к концу. Наверное, все вы 
согласитесь с тем, что Александра Сергеевича Пушкина по праву 
называют "солнцем русской поэзии". Он оставил нам огромное 
наследие. Без Пушкина мы не представляем себе нашу поэзию. 
Его произведения учат нас добру, великой любви к народу и 
Родине. Люди ежегодно вспоминают поэта в пушкинских местах 
(обращение к выставке), где вновь и вновь звучат его 
произведения.
(Звучит музыка П.И. Чайковского, литературный праздник 
завершается.)
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ЫНТА БОЛСА АДАМДА, ҚИЫН ІС ЖОҚ ҒАЛАМДА

  Оқушылардың шығармашылық жұмыстары Ынтымақ НЖББМ

Аққу мен қоян және гүл жасаудың сызбасы арқылы қағазды қию, 
бүктеу әдістерін қолдану арқылы жасалған. 

Айсана        Мерей      Альфия

 

Кәмпит қағаздарын қиып тоқу.

Себет 4-сынып оқушылары: 

Еркін Айсана,Тулеубай Мерей, 

Жолдыбаева Альфия

Астана қаласы  №80 мектеп-гимназиясының
Бастауыш сынып мұғалімі

Толеуханова Шырын Болатбековна

Пәні: Дүниетану Сынып: 4 «В» сынып                     
Тақырыбы: Қазақстан жер бедерінің физикалық 

картада бейнеленуі
Сабақ мақсаты: Қазақстан жер бедерінің алуан 

түрлілігін талдайды, есте сақтайды, 
айырмашылықтарын көрсетеді. 
Қазақстанның физикалық 
картасымен жұмыс жүргізеді.

Күтілетін нәтижелер Барлық оқушы: Физикалық карта 
мен сұлбаға анықтама береді, 
айырмашылықтарын көрсетеді,  
масштабтарын салыстырады. 
Қазақстанның физикалық 
картасынан еліміздің шекарасының 
шартты белгілерін тауып, 
анықтайды.
Көпшілік оқушы: Физикалық карта
мен сұлбаға анықтама береді, 
айырмашылықтарын көрсетеді,  
масштабтарын салыстырады. 
Кейбір оқушы: 
Жергілікті жерде не барын карта 
арқылы көрсетіп түсініктеме 
береді.Қазақстанның биік тауларын 
картадан көрсетіп, көкжиек тұстары 
бойынша кескін картаға 
түсіреді.Сарыарқаның жер бедерін 
құрастырады.

Кезең Уақыт
Басы
Ынтымақтастық 
атмосферасы
Білімді өзектендіру
Үй тапсырмасын 
сұрау
Ортасы
Жаңа материалмен 
жұмыс
Сергіту сәті
Кітаппен жұмыс
Оқушылардың 
білімін бекіту
Рефлексия

2 мин
2 мин
3 мин

7 мин 

10 мин

7 мин
2 мин
5 мин
5 мин
2 мин
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