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НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ ОРДАСЫ

Екібастұз қаласы  № 36 мектеп-лицейі директоры
Сванқұлова Гүлнара Кеңесқызы

  Елбасының «Қазақстан -  2050» ұзақ мерзімді  стратегиялық жоспарын жүзеге асырып,  еліміз
тиімді  экономика  мен  әлеуметтік  табысты  мемлекет  құруда  айтарлықтай  жетістіктерге  қол
жеткізді. Сонымен қоса, мәңгілік еліміздің ертеңі – жастардың мектептен білімді, өмірге дайын
болып шығуына нақты қадамдар жасалып, білім саласында да айтарлықтай жаңалықтар серпін
алуда. 
  2016 жылдың қыркүйек айында көмірлі өлке – Екібастұз қаласында  сәнді де салтанатты білім
ордасы  - № 36 мектеп-лицейі шәкірттеріне өз есігін айқара ашты. Жүрегі қазақ деп соққан әр ата-
ана мен жұртшылықтың қуанышында шек болмады. 
 ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры болғандықтан, бүгінде заманына қарай зерделі, ой-өрісі жоғары,
жан-жақты  дамыған  жеке  тұлғаны  қалыптастыру  қоғамның,  білім  саласының,  оның  ішінде

ұстаздардың ерен еңбегінің арқасында қол жеткізетін дүние. Біздің мектеп-лицейіміз – білім алушылардың бейімділігі мен
қабілеттеріне сәйкес оларға кең ауқымда және тереңдете жаратылыстану - математикалық білім беруді қамтамасыз ететін
оқу  орны.  Мұнда  ұстазға  да,  оқушыға  да  жоғары  талап  қойылады.  Өйткені,  құзіретті  мұғалімнен  табысты  оқушы
тәрбиеленіп шығады. Жас ұрпақтың саналы да мәдениетті, білімінің бүгінгі заман талабына сай болуы, ертеңгі үлкен өмірге
дайын болып шығуы  да  ұлағатты ұстаздан екені баршаға аян. Жаңадан ашылған бұл білім ордасында бүгінде 50 мұғалім
шығармашылықпен жұмыс істеп,  шәкірттерді білім нәрімен сусындатуда. Заман талабына сай ұстаздарымызда білім беру
мазмұнына  жаңаша  көзқарас  қалыптасты.   35  ұстаз  авторлық  бағдарламалар  жасап,  тәжірибеден  өткізуде.
Шығармашылықпен  жұмыс  істейтін  ұстаздарымыздың  арасында   республикалық,  халықаралық  ғылыми-практикалық
конференция қатысушылары бар.    Бүгінде мектептің тәрбие моделі, оқу-тәрбие үрдісін психологиялық қолдау жұмысының
моделі,   дарынды балаларды анықтау мен бала дарындылығын арттыру моделі,  мектеп түлегінің моделі  жасалып,  іске
қосылды.
  Қазақстанның әлемнің 30 дамыған елінің қатарына қосылуының алғышарттарының бірі – бүгінгі мектеп оқушыларының
шет тілдерін еркін меңгеруі,   дарынды балалармен жұмыс жүйесінің жаңаша  құрылуы.   Мектебіміз 8 сыныпта физика
пәнін үш тілде оқыту бойынша облыстық эксперименталдық алаң болып табылады.  
  Ұлттық құндылықтар - тәрбиенің түп қазығы екенін жете түсінген ұжым мектептегі тәрбие жұмысына да ерекше мән
береді.   Күннің  екінші  жартысында  оқушылар  таңдауы  бойынша  студиялар,  клубтар,  үйірмелер,  секциялар  және
факультативтер жұмыс істейді. Сонымен қатар, үнемі  ұйымдастырылатын түрлі әлеуметтік жобалар, акциялар, байқаулар,
көрмелер, жарыстар, ғалымдармен кездесулер мектеп өмірін одан әрі жандандыра, қызықты ете түсуде.
           
  Мектебіміздің ерекшелігі - 1, 2 сынып оқушылары үшін ұзартылған күн топтарының ұйымдастырылуы.
  1 сыныптың барлық мұғалімдері білім мазмұнын жаңарту аясында ұйымдастырылған біліктілігін арттыру курстарынан
өтті.  16  мұғалім «Назарбаев  зияткерлік  мектептері»  ААҚ педагогикалық  шеберлік  орталықтарында  білімдерін  көтеріп,
сертификатталды. Барлығы қалалық сертификатталған мұғалімдер шығармашылық топтарының белді мүшелері. 
   Оқушының білім сапасына мектептің материалдық-техникалық базасының жабдықталуы, оқулықпен қамтамасыз ету көп
көмегін  тигізетіні  баршамызға  мәлім.   Мектепте  арнайы  жаңа  модификациялы  химия,  физика,  биология  кабинеттері
жабдықталған. Жаңа талапқа сай жабдықталған компьютер кластары жоғарғы жылдамдықтағы Интернет желісіне қосылған.
Әр қазақстандық оқушының бойында өз  ұлтына,  өз  мемлекетіне деген мақтаныш сезімін ұялатуда,  оларды патриоттық
рухта  тәрбиелеуде  мектебімізде  ашылып,  жабдықталған  Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш  Президенті  кабинетінің
берері  мол.  Жаңа  заманға  сай  жабдықталған  кітапханада  компьютерлер,  30  орындық  оқу  залы  бар,  Отау  телеарнасы
орнатылған.  Мектептегі оқу-тәрбие жұмысын  психологиялық жағынан қолдауға да ерекше мән беріліп, психолог, логопед,
әлеуметтік педагог кабинеттері оқушыларға жұмыс істеуде.  
   Салауатты өмір салты – өмір талабы. Жалпы көлемі 623,3 шаршы метр болатын үлкен спортзал, мектеп жанында футбол
алаңы,  волейбол,  баскетбол  алаңдары,  спорттық  ойындар  алаңқайлары,  жеңіл  атлетика  мен  гимнастика  алаңдары
жарақтандырылған.  Дене  шынықтыру  пәнінен  сабақ  беретін  мұғалімдер  спорттың  түрлі  салалары  бойынша  қалалық,
облыстық жарыстардың жеңімпаздары екенін айта кеткен жөн.  
   Мектеп жанында жылыжай, географиялық-метеорологиялық және оқу-тәжірибе алаңдары орналасқан. Мектеп оқушылары
биология, география сабақтарында алған теориялық білімдерін осында іс жүзінде пайдалана алатын болады.  
  Қазақстанның білімге негізделген тиімді даму жолы мен білім саласындағы саясат бүгінгі мектептің сапалы еңбегінен 
басталатынына көз жеткізе отыра, мен шәкірттерімнің  өмірге дайын, кәсіби бағдарланған, бәсекеге қабілетті болып 
қалыптасуына барлық жағдайды  жасауды түпкілікті мақсатым деп санаймын.
«Ел боламын десең, бесігіңді түзе!» деп қазақ атамыз бекер айтпаған. Болашақта осы тәуелсіз мемлекетіміздің тұтқасын 
ұстар азаматтардың тәрбиесі мен білімі біздердің мойнымызға артылған жүк және үлкен жауапкершілік пен  зор сенім 
екенін ұмытпайық!  Осындай Тәуелсіз Қазақстанымыз барда, елі үшін бар жақсылықты жасап жатқан Елбасымыз барда, 
елімізде тыныштық пен түсіністік барда  біздің әрқайсысымыз осыны ризашылықпен қабылдап, Отанымызды дамыту мен 
гүлдендіру жолында аянбай тер төгуіміз керек.
   Орта Азияның барысына айналған елдің байрағын биік ұстау, киелі еліміздің даңқты мемлекеттілігін әлемге паш ету – 
бүгінгі ұстаздардың, болашақ жастардың қолында.  
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖҮЙЕЛІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ 
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ БІРІ  –  LESSON STUDY

Екібастұз қаласы  №36 мектеп-лицейінің директордың 
 әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары

Әмірғалиева Гүлнар Рахымбайқызы 

 Бүгінгі  күні  білім беру мазмұнына,   оқушы  мен мұғалім тұлғасына  және  қызметіне  деген
көзқарастардың түбегейлі өзгеріске бет бұруы – білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге
өту қажеттілігін арттыруда. 
    Осыған  орай,   қазіргі  кезде  білім  саласында  жасалып  жатқан  соны  жаңалықтар  білім
мазмұнын жаңартуға бағытталып, тың серпіліс пен үздіксіз ізденістерге жол ашуда.
   Білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыруда   оқытудың  озық  әдіс-тәсілдерін  енгізу  және
жетілдіру,  ұстаздың  шығармашылық  ойлауын  дамыту,   кәсіби  шеберлігін  арттыруды
қамтамасыз ету ,  педагогикалық ұжымның ғылыми- әдістемелік  мүмкіндігін жетілдіру және
қолдау  көрсету  арқылы  кәсіптік  деңгейін   көтеру  –  нәтижеге  бағытталған  әдістемелік

жұмыстың түйінді идеясы болып табылады [1].
Өйткені мектеп жұмысы  мен оқушы жетістіктерін өрістетуде мұғалімнің кәсіптік мәдениетінің алар орны  зор. Мұғалімнің
кәсіптік деңгейін көтеру мектептің әдістемелік жұмысының негізгі міндеті болып табылады.
    Мазмұны жаңартылған білім беру жағдайында озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және насихаттау білім
беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етіп, мұғалімнің үздіксіз кәсіби өсуіне ықпал етеді.
    Сондықтан әдістемелік жұмыстың да мазмұнын жаңарту бүгінгі күн талабы болып отыр. Бұл өз кезегінде «Неліктен біз
білім жүйесін жаңартамыз?», «Біз бұны қалай істейміз?», «Біз мектепте әдістемелік жұмысты жетілдіру үшін не істеуіміз
керек?» деген сұрақтарды туындатып, жауап іздетеді.
   Мұғалімдердің педагогикалық құзыреттіліктерін  дамыту  барысында мектеп әкімшілігі мұғалімнің кәсіби біліктілігіне
байланысты әдістемелік,  нәтижелік және жетілдіру біліктіліктерін жүйелеуді басшылыққа  алады.
   ХХІ  ғасырдағы  табысты  адамның  білімі  мен  іскерлігі  дағдыларын  қалыптастыруға   бағытталған  оқыту  мен  оқу
тәжірибесіне енгізіле бастаған өзгерістерге ұйытқы болу үшін мектебіміздегі мұғалімдердің ресурстық-құзыреттілік  іс  -
әрекетіне  талдау  жасалынып,  мониторинг  шығарылды.  Мониторинг  мұғалімдердің  кәсіптік  деңгейін  анықтап,
қажеттіліктерін нақтылауға мүмкіндік берді және бағдарлы жұмысқа жол ашты. Мектептің әдістемелік жұмысын талдау
барысында  «Фишбоун  -  Балық  қаңқасы»  толтырылып,  SWOT  талдаудың  топтық  талқылауы  жүргізілді.  Осы  талдауда
оқушылардың алған  білімдерін керек жерінде қолдана алмаулары, сабақ үдерісінде белсенді іс-әрекетке тартылмауы және
сыни пікір - көзқарастарын дамыта түсу керектігі анықталып, одан шығу жолы мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіру
екендігін  бағамдадық.  Бұл  өз  кезегінде  әдістемелік  жұмыс  жүйесін  ғылыми,  әдістемелік  жаңалықтармен  толықтырып,
тиімді инновациялық тәжірибені мектепке ендіру қажеттілігін көрсетті.
   Бүгінгі күні оқыту жүйесін ғана емес, мұғалімнің ойлау образын да өзгерте отыра, педагогикалық тәжірибені жетілдіру
өзекті болып отыр.      Жаңашылдықты енгізу адамның кез келген кәсіби қызметіне тән дүние,  сол себепті де зерттеу
нысанасына  айналады.  Инновациялар  өздігінен  оқытудың  жаңа  стратегиялары  мен  тәсілдерін  қажет  етеді.  Олар
туындамайды, олар ғылыми ізденулердің , жекелеген мұғалімдер мен тұтастай ұжымдардың озық педагогикалық тәжірибесі
нәтижесінде пайда болады. Бұл үдеріс стихиялық бола алмайды, басқаруды, әдістемелік сүйемелдеуді қажет етеді. Оқыту
технологиясы сан алуан болғанымен, жетекші педагогикалық функцияларды жүзеге асыру мұғалімнің мойнында. Алайда,
кәсіби  шеберлікті  жетілдірудің  міндетті  шарты  атқарып  жатқан  істі  ұғу,   талдау,  ой  жүгірте  білу  екенін  естен
шығармауымыз қажет. 
    Біздің мектепте де білім беруді жаңарту жүйесіне бағытталған нақты қадамдар іске асуда. Соның бір жарқын мысалы –
Lesson Study тәсілі.
    Lesson Study – мұғалім тәжірибесін жақсарту мен жетілдіруді мақсат тұтқан , сабақтағы іс-әрекетті зерттеудің ерекше
үлгісі болып табылатын ынтымақтастық педагогикалық тәсіл. Lesson Study – мектептегі оқытуды жетілдірудің жапондық
тәсілі. 
    1970 жылдардан бастап «Lesson Study» барлық Жапон мектептерінде мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттырудың негізгі
тұғыры болып есептеле бастады. «Lesson Study» әдісі пәндік білімнің тереңдеуіне , оқушылардың білім көрсеткіштерінің
жақсаруына  зор ықпал ететіндігін байқаған американдық педагогтар бұл әдістемені  өз  елдеріндегі  білім беру жүйесіне
кеңінен  енгізді.  Қазіргі  уақытта  аталмыш  әдістеме  батыста  да  білім  беру  үдерісі  сапасын  арттыру  үшін  табысты
қолданылуда.
     Оқыту мен оқудың сапасын жақсарту және мұғалімдердің кәсіби шеберлігін көтеру мақсатында  Lesson Study тәжірибесі
бойынша  жұмыс жоспары жасалды.   Lesson Study-ге белгіленген шараны бірлесе жоспарлап, өткізетін,  қадағалайтын,
«оқушы  үнін»тыңдап,   оқыту мен оқуды  талдай отырып,   өз  қорытындыларын қағаз  бетіне  түсіретін  мұғалімдер тобы
қатысты. 
   Оқушылардың білім деңгейін көтеру және оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатында жүргізілетіндіктен «Lesson Study»
тобымен іс-әрекетті зерттеу барысында топ мүшелері міндеттерді бөлдік.  Lesson Study ережесі құрастырылды. Өткізілетін
сабақ  бірлесе  жоспарланды.  Топтың  бір  мүшесі  зерттеу  сабағын  өткізді,  ал  қалған  мүшелері  қадағалау  жұмыстарын
жүргізді. Сабақ аяқталған соң бүкіл топ мүшелері бірлесіп, зерттеу сабағының талдауын жүргізіп, талданды, яғни зерттеу
сабақтары арнайы цикл  бойынша  өткізіліп,  жоспарланып отырды.  Талдау сабақты одан әрі  жетілдіру,  жақсарту,  білім
сапасын  арттыру  мақсатында  атқарылатын  іс-әрекеттерден  тұрды.   Бақылаушы  топ  мүшелері  А,В,С  деңгейіндегі
оқушыларды бақылау парағын жүргізіп, әр сабақтан кейін сұхбат алып отырды. Lesson Study мүшелері сабақты бірлесіп
жоспарлап, оны өткізу барысында зерттелетін үш оқушыны, АВС деңгей оқушыларын бақылауға ала отырып, жаңа оқыту
тәсілдерін  оқыту  үдерісіне  енгізе  отырып,  жақсы  нәтижелерге  жетуге  талаптанды.   Lesson  Study  үдерісіне  қатысушы
мұғалімдер оқушылардың оқу үдерісіндегі іс-әрекетін зерделеді, таңдаған сыныптардағы тізбектелген сабақтар топтамасына
қатысып, АВС оқушыларын бақылау барысында нәтижелі жұмыс атқарды. 
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    Әдетте, мұғалімдер сабақты бақылаған кезде , оқушыларды емес, мұғалімге көбірек назар аударады. Бұл тиімді емес.
Мұғалімдер өздерінің бақылау дағдыларын дамытуда оқушыларға көбірек назар аударуы тиіс. Сол себепті, Lesson Study
тиімді тәжірибе болып табылады. Сөзіміз дәлелді болу үшін айта кетейік, пікір алмасу барысында сабақ соңынан өткізілетін
талқылау нысаны мұғалім емес, оқушы мен сабақта қолданылған әдіс-тәсілдер болды. Жалпы, сабақтағы сәтсіздік мұғалім
қателігі ретінде емес, алдағы сабақтарда жаңа әдіс-тәсілдер іздестірілетін проблема ретінде қарастырылуы тиіс екендігіне
көз жеткіздік.  Lesson Study барысында мұғалімдер Дж.Гиббс жасаған рефлексия айналымы, Смид бағдарламасы , Бортен
моделі бойынша ойтолғаныс жасауға бейімделді.
   Тіптен тәжірибелі мұғалім өткізген сабаққа талдау жасаудың өзі оны жетілдірудің  ықтимал жолдарын көрсетуі мүмкін.
Оқыту үдерісінде мұғалімнің қызығушылығы артып, жаңа жұмысқа ынтасы оянады. Қызметтің мұндай түрін ұйымдастыру
мұғалімдердің ғана емес, мектеп әкімшілігінің де белсенді қатысуын қажет етеді. Өзге мұғалімдермен тізе қосу арқылы
педагог  әртүрлі  көзден  алынған  оқыту  материалын  бейімдейді.  Lesson  Study  мүшелерінің  сабақты  бірлесе  жоспарлап,
жеткен  жетістік  пен  олқы  тұстарына  барлығы  бірдей  жауап  беретіндігі  топ  мүшелерін  ынтымақтаса  жұмыс  жасауға
жетеледі.
   Бүгінгі  күні  Lesson  Study  –  оқытудың  қуатты  да  кәсіби  тәсілі,  сондықтан  Lesson  Study  әдісімен  сабақты  зерттеу
тәжірибесін ұйымдастыру бірқатар артықшылыққа ие, атап айтар болсақ:
Мақсатты бағытталуы.
Мектепте  жүргізілетін  академиялық  зерттеулер  көбінесе  қазіргі  білім  беру үдерісіндегі  шынайылықтан  алшақтаған,  ал
сабақты зерттеу сол оқушылар мен мұғалімдер ұжымындағы сол сәттегі нақты жағдайдағы қалыпқа қанықтырады. 
Кәсіби даму тәсілдерінің бірі.
Кейіннен  талдай  отыра  қызметті  зерттеуді  жүргізу  педагогтың  өзі  атқарған  ісіне  сенімділігіне  ықпал  етеді.  Соның
арқасында мұғалімнің сабақты жоспарлау мен өткізу үдерісіне қарым-қатынасын елеулі өзгертеді, өйткені жүйелі жұмыс
проблемаға сын көзбен қаратады.
Әріптестермен ынтымақтастық іс-әрекет. 
Педагогикалық  процесстің  әлсіз  тұстарының  бірі-  мұғалімнің  оқшаулануы.  Ол  жаңа  технологияларды  әріптестермен
талқылауға  уақыттың  тапшылығынан  туындайды.  Ал  командада  жұмыс  істегенде  мұғалімдер  практикада  тиімділігін
көрсеткен тәжірибелер, идеялар және стратегиялармен бөлісуге, педагогикалық білікті жетілдіру мақсатында жаңа әдістерді
бейімдеуге мүмкіндік алады. 
Мұғалімдердің өз жұмысын зерделеуі. 
Сабақты зерттеуді  жүргізу кезінде  назардың мұғалімге  емес,  оқушылардың іс-әрекетіне  аударылатынын сезінгендіктен,
педагог сабаққа қатысып отырған әріптестері тарапынан қысымды сезінбейді. Сол себепті де үдеріске сыни көзбен қарау
әлдеқайда жеңіл.
Рефлексивтілігін дамыту. 
Мұғалімнің рефлексивті болуы -  оқыту мен оқу тәжірибесін жақсарту тәсілдерінің бірі екендігіне көз жетті. Рефлексия
бізден өз тәжірибеміз туралы ойлануды, артқа бір қадам жасап, жетекші сұрақтарды қоя отырып, өз ойымызды қарастыруды
талап етеді. Сонымен бірге тәжірибеде орын алған сәтті, сәтсіз тұстарды саралап, сындарлы қорытынды шығарып , алдағы
уақытқа жоспар жасауға оң әсер етеді. 
Іс- тәжірибе  алмасу,  тарату,  жариялау
Бірлесе , ынтымақтаса жұмыс істеу барысында тәжірибе алмасады. Мұғалімдердің пайдаға асырылмаған әлеуетіне қозғау
салады. Lesson Study әдісінің қорытындысымен жұртшылықты хабардар ету мақсатында баспа өнімі шығарылады. 
 Қызметтің  осындай  түрін  ұйымдастыруда  зерттеу  сырттан  шақырылған  құзіретті  тұлғалардың емес,  процеске  тікелей
қатысушылардың қатысуымен жүргізіледі. Дәл осы жағдай аталмыш тәсілдің тамаша ерекшелігі болып табылады.
Түйіндей  айтқанда,   мектептегі  әдістемелік  жұмыстарды  жүйелі  жүргізу  ,  жаңаша  жоспарлау,  мұғалімдерді
шығармашылыққа  рухтандыра  біліп,  серпіліс  тудыру  –   сабақтың  толыққанды  өтіп,  мұғалімдердің  шығармашылық
деңгейлерінің артуына көп септігін тигізетіндігі даусыз.
   Мұғалім – нәзік аспап, ол – адамзат қызметінің барлық бояуының реңкін бойына жинақтаған. Ол – әрі философ , әрі
дирижер, әрі ұйымдастырушы , әрі психолог, әрі артист, әрі тәрбиеші, әрі кеңесші, әрі үйлестіруші.  Сондықтан мұғалім
қызметіне сыйластықпен қарап, сүйемелдеп, осы аспаптың әдемі дыбысталуына, жарқырап ашылуына қолдау көрсетуіміз
керек. 

               

  Пайдаланған әдебиеттер:
1.Оқу- әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
18.01.2016№40 бұйрығы
2.Пит Дадли, Lesson Study: нұсқаулық.
3.Білім беру ұйымының әдіскері.- 2015.-№3,5.
4. Интернет ресурстары. «Жаңаша білім беру жүйесі»
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Казымбетова Айман Камбешевна
учитель русского языка и литературы

школы- лицея № 36  г. Экибастуза

Тема"Род имен существительных". Неусвоенные правила.
Цели урока: 
1. Образовательные: определять род имен существительных.
 2. Развивающие:  развивать умение писать  родовые окончания существительных, 
орфографическую зоркость, речь, мышление, тренировать память, вырабатывать внимательность и
наблюдательность, активизировать мыслительную и познавательную деятельность каждого 
ученика. 

3.Воспитательные:  воспитывать нравственные качества личности, умение работать  в группах, учить оценивать себя и 
товарищей по классу, отстаивать свое мнениевызвать интерес к предмету, активизировать познавательную деятельность 
каждого ученика. 
Методы: частично-поисковый, 
Форма: все  активные формы по  методике О.В. Лысенковой
Приемы: работа в группе, в паре, индивидуально
Оборудование: ИКТ, флипчарт6  опорные схемы, иллюстрации, карточки
 Задачи урока: показать, как на уроке осуществляется совместная работа учителя и учащихся по формированию 
теоретических понятий, практических умений и навыков.
Учебник:У.А.Жанпеисова. Ш.Т. Кожакеева. Русская речь. Учебник для 5 класса общеобразовательной школы с казахским 
языком обучения. Алматы. «Атамұра» 2010           
                                                                            Ход урока
1. Организация начала урока.
 Посмотрели в потолок, посмотрели друг на друга, взялись за руки, мысленно друг другу пожелали удачи.
Организация ситуации успеха. Проверяем внимание детей. Задание: вычеркни один из элементов, за одну минуту 
постарайся проверить как можно больше строк, результаты запиши в таблицу

2.Проверка домашней работы. Упр.212, 211
Что знаете об имени существительном? 

шаР + зОнт + Душ = РОД
  Род имён существительных.
Род - это семья, родня. Мы сегодня узнаем, какая родня у имени существительного.
Давным-давно Имя Существительное путал своих родственников, т.к. они были очень похожи. Однажды он издаёт указ: 
“Кто узнает “секрет” как их различить, тот будет награжден”. Услышали про это муж и жена из другого города. Муж набрал
много слов и сказал: “Пусть они будут мои”. Жена схватила слова себе и сказала: “Мои”. А все остальные остались на 
середине - лишние. Пришли они к существительному и говорят: 
Вот ключ к моим словам, и говорит: “ОН, МОЙ”. 
А вот ключ к моим словам, и говорит: “ОНА, МОЯ”. 
Как назвать род слов мужа? (МУЖСКОЙ) 
А род слов жены? (ЖЕНСКИЙ) 
Как назвать род слов по середине? (СРЕДНИЙ) 
Какой ключ к ним? (ОНО, МОЁ) 

Существительное наградил мужа и жену за работу, сказал: “Спасибо”. 
С тех пор существительное не путает род и говорит: 
(слайд 7)
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Женский род запомню я 
И скажу: “Она — моя”. 
И запомню род мужской 
И опять скажу: “Он — мой”.
Средний род:”Оно - моё”.
Это правило - моё!
Теперь это правило и ваше, Существительное вам его дарит. 
3. Работа по распределению слов по родам.
На доске слова:
мама хлеб пальто кофта метро ключ 
- Что написано на доске? (слова).
- Что общего в этих словах? (Они все существительные)
Задание: распределить эти существительные в три группы и записать в три столбика.
Проверка с доказательством:
- Как распределили слова? Почему?
В результате ответов появляется запись на слайде 8:
Ответы детей:
- В первом столбике записаны слова имена существительные м.р.
- Во втором столбике записаны имена существительные ж.р.
- В третьем столбике записаны слова – имена существительные ср.р.
- Какие слова – помощники помогают определить род существительных?
4. Определение темы  и цели урока.
- Опираясь на только что выполненное задание, сформулируйте тему урока.
Определение рода имён существительных.
5. Определите слова по родам.
- Запишите слова « Родина, конь, поле» к существительным соответствующего рода. 
Проверка.
- Почему слово «родина» ж.р.?
- Обратите внимание на то, с каким существительным слово «Родина» оказалось в одном столбике?
Высказывания детей о Родине.
- О Родине есть пословица: (слайд 9)
Родина – мать, умей за неё постоять.
- Как вы понимаете смысл этой пословицы? 
Вывод: 
Родину (как и маму) не выбирают. Она даётся единожды и навсегда. А значит, нужно любить страну такой, какая она есть, 
сохранять и защищать.
Вывод по этапу урока:
- Какие слова помогают определить род существительных?
6.Физ.минутка .
Учитель называет существительные, если оно
М.р. - дети подпрыгивают,
Ж.р. - хлопают,
Ср.р.- приседают.
 Место, дом, местность, рояль, мир, страна, тетрадь, дерево, озеро, платье, улица, переулок.
7. Работа в парах.
Нахождение существительных общего рода.
У каждого на столах лежит карточка с несколькими предложениями

I вариант: 
Вот Таня- жуткая соня и белоручка.
А Владик - большой непоседа.

II вариант. 
Катя у нас – умница.
А Люся кошмарная воображала.

Задание: прочитайте предложения на своей карточке, найдите и подчеркните существительные общего рода.
Взаимопроверка: поменяйте карточки и проверьте, верно ли выполнил задание ваш сосед (сверить с написанным на слайде 
10).
- Какой можно сделать вывод?
- Что можно сказать об этих словах?
- Какого они рода?
Вывод: 
- Как определить род существительных?
8. Игра
Вот какой интересный дедушка Имя Существительное. Он предлагает нам игру “Животные” - найди пару.
КОТ (м.р.) - (ж.р.) КОШКА
ЛЕВ (м.р.) - (ж.р.) ЛЬВИЦА
БАРАН (м.р.) - (ж.р.) ОВЦА
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УТКА (ж.р.) - (м.р.) СЕЛЕЗЕНЬ
ПЕТУХ (м.р.) - (ж.р.) КУРИЦА
9. Работа по карточкам (дифференцированная работа)
У каждого карточки на парте. Найди ошибки (по уровню: красная карточка сильным - найти ошибки; синяя карточка 
средним - на полях обозначено количество ошибок на строке; зеленая карточка слабым - найти ошибки в подчеркнутых 
словах). Определи род  слов в которых  вы исправили ошибки.
Если 6 я была собакой
и пошла зимой гулять,
мне ни варежки, ни шубку
не пришлось бы надевать.
Я бы в школу не ходила -
Был бы вечный выходной!
Я б мальчишек укусила,
что вчера дрались со мной.
Я б совсем не мыла лапы, молоко бы не пила,
и без мамы, и без папы
я б щеночка завела!
Оцени себя. Докажи свою оценку (несколько спросить).
10. Итог урока: 
По схеме:
- Мне понравилось...
- Я даже и не думал...
- Я сегодня узнал... По хорошим манерам,принято в гостях, хозяин угощает. Вот и Имя Существительное вас угощает 
фруктами, но, мальчики, возьмите фрукты мужского рода (банан), девочки — ж.р.(груша).
11. Домашнее задание: на карточке и упр 7 стр.92

                                                             Приложение
Карточка по теме: "Род имен существительных". 
Цель: Развивать орфографическую зоркость, речь, мышление, тренировать память, вырабатывать внимательность и 
наблюдательность
Задание: Образовать пары родственных слов имён существительных женского рода и мужского:
Хозяин -
Учитель -
Лис -
Медведь -
Лыжник -
Мышь -
Шофёр -
Сирота -
Задание: Образовать пары родственных слов имён существительных женского рода и мужского:
Хозяин -
Учитель -
Лис -
Медведь -
Лыжник -
Мышь -
Шофёр -
Сирота -
Задание:
Образовать  пары родственных слов имён существительных  женского рода и мужского:
Хозяин - 
Учитель -
Лис -
Медведь -
Лыжник -
Мышь -
Шофёр -
Сирота

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ  БОЙЫНА ІЗГІЛІК ҚАСИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Екібастұз қаласы №36 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып   мұғалімі 

Авасай    Қырғауыл Манайқызы

 Ізгілік –  жеке тұлғаны  қалыптастырудың  негізі  болып  табылады.  Оның  негізгі  көрсеткіштері:
басқаларға жақсылық жасау,  жақсылыққа ұмтылу,  ар-ұятты сақтау,  имандылық пен рақымдылық,
әділдік, қанағатшылық, өзін-өзі дамытып жетілдіру. 
Адамгершілік тәрбиесінің басқа тәрбие салаларына қарағанда өзіндік тарихы мен ерекшеліктері бар.
Республикамызда бүгінгі күні рухани салада жүріп жатқан сананың жаңаруы, адами құндылықтарды
қайта  бағамдау  нәтижесінде  ғасырлар  бойы  жинақталып,  ұлы  тұлғалардың  тарихынан  бізге  жеткен  құнды  мұраларды
жастардың тәрбиесінде пайдалануға мүмкіндік туып отыр. Осыған байланысты, ұлттық педагогика тарихының маңызды
кезеңдері  болып  есептелетін  орта  ғасырлық  ойшылдардың  педагогикалық  ой-пікірлерінің  өзіндік  қалыптасуы,  даму
ерекшеліктерін аша отырып, олардың жас ұрпақты тәрбиелеудің құралы екендігін зерттеген ғалымдар да аз емес. 
Қазақтың  педагогикалық  ой-пікірлерінің  қалыптасу  кезеңдерін  зерттеген  ғалымдар  Қ.Жарықбаев,  С.К.Қалиев,
Р.М.Қоянбаевтың еңбектері ғылымда құнды дүниелердің бірі болып табылады.
Жырау -  ақпа-төкпе, суырып салма өлең сөзді қару еткен өнер адамы, халықтың қамын ойлай білетін адамгершілігі мол,
парасатты, қысылғанда жол табар ақылшысы, ақыл парасатына салып сынай, салмақтай білетін, тапқыр, дана абзал адамдар .
Ұрпақ тәрбиесінің негізгі түйіні – ізгілік, имандылық, ақыл-ой, еңбек, дене тәрбиесіне келіп тіреледі .  Қазақ халқының өте
әрідегі ата-бабалардың өмір сүрген кезінен бастау алып, күні бүгінге дейін кәдесіне жарап келе жатқан рухани мұраның бірі
- ақын-жыраулардың ғибратты сөздері.
Бүгінгі жас ұрпақтың осы өсиет намалардан тәлім-тәрбие алатыны  сөзсіз. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың
басында  өмір  сүрген  М.Сұлтанқожаұлы,  Ы.Алтынсарин,  Базар  жырау,  А.Құнанбаев,  С.Торайғыров  сынды  қазақ
ағартушылары саяси-қоғамдық, ғылыми және әдеби еңбектерінде халқымыздың адамгершілік мәдениетіне көңіл бөлгені
баршамызға мәлім. Енді солардың біразына тоқталып өтелік.
Өзінің педагогикалық теориясында жас жеткіншектерді адамгершілікке тәрбиелеу мәселесіне ерекше көңіл бөлгендердің
бірі – Ы.Алтынсарин.  Ағартушы-педагогтың адамгершілік тәрбие мәселелерін қозғайтын арнайы еңбектері болмағанмен,
оның ізгілік көзқарастары педагогикалық қызметінен көрініс тапқан. «Қазақ хрестоматиясына» еңгізілген ауыз әдебиетінен
жинаған материалдарының мазмұны танымдық, ізгілік, өнегелік сипатта. Ол кез келген шығармаларында шәкірттерді адал,
шыншыл,  еңбексүйгіш, өнегелі,  өнерлі  азамат болып өсуге,  зиянды іс-әрекеттерден, жалқаулық,  еріншектік,  сұғанақтық
сияқты жаман әдет, жат мінезден аулақ болуға шақырады.
Абай Құнанбаевтың ғылым, тәрбие, педагогикалық көзқарастарын білдіретін өлеңдері мен қара сөздері бүгінгі ұрпақтың
бойына адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруда негізгі орын алады. Соның ішінде «Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен
қашық бол» деген өсиеттің тәрбиелік мәні ерекше. Ақынның ұлылығы сонда мінез-құлықтың ішінен бес асыл істі іріктеп
ғибрат етіп айтуында.
Бірінші –  талап.  Адам баласының өмірде алдына қойған талабы болу керек.  Ақын өзінің 44-сөзінде былай деп жазған:
«Адам баласының ең жаманы талапсыз.  Талап қылушылар да неше түрлі болады»  дей келіп,  оларды түсіндіреді.  Адам
баласы өзі өмірде сүйген, қалаған өнерді таңдап алып, содан нәтиже шығару керектігін атап өтеді  
Екінші –  еңбек.  Қазақта айтады ғой:  «Ер еңбегімен озады, еріншек езілумен тозады»,  «Еңбекке үйренем десең,  ерінбе,
өнерге үйренем десең, жерінбе».
Еңбектің  адам  өміріндегі  атқаратын  ролі,  адамгершілік  тұлғасын  жасайтынын  ақын  жақсы  түсіндіреді.  Еңбектің
экономикалық-әлеуметтік, имандылық және тағы басқа сипаттары бар. 
Үшінші  –  терең  ой.  Өткен  ғасырлардағы  адамдардың  тұжырымдары  бойынша  адамның  адам  болуына,  қалыптасуына
еңбектену арқасында келген. 
Төртінші – қанағат. Ақын бізге түсіндіргенде «Қанағат» деген сөзге үлкен де терең мән берген. Адамның барға риза болуын,
ынсаты болуы өзіне абзал және тиімді. Бұл тұжырымның елдің нарықтық экономикаға көшу жолында атқаратын ролі үлкен.
Қанағаттық адамның ақыл-ойына,  естілігіне байланысты.  Олар туралы ақын өзінің 15,  17,  18,  19 қарасөздерінде жақсы
айтқан. Абай 45-қарасөзінде: «Адамшылықтың алды – махаббат, гаделет, сезім», ал егер мал керек болса, қолөнер үйренбек
керек. Мал жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі – қазақтың әулиесі сол. Ұлы ақынның қанағатсыздық
еткендерді өз шығармаларында керемет әшкерлейді. Тойымсыздық, нысапсыздықтың неге әкеп соғатындығын түсіндіреді.
Осы тұжырымдардың терең философиялық астары, мәні бар. Адам қанағатшыл болу керектігін түсіндіреді.
Бесінші –  рақым.  Абайдың  17-қара  сөзінде:  «Қайрат,  ақыл,  жүрек  үшеуі  өнерлерін  айтысып,  таласып  келіп,  ғылымға
жүгініпті» деген сөзінде Рақым туралы өте терең де ұтымды жазған. 
Рақымдық жасау деген әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Ол тек өзіне ғана емес алыс пен жақынға, үлкен мен кішіге,
еркек пен әйелге жасайтын қайырымдылық, рақымдық. Оның астарында жүрек пен сезім жатса керек, Абайдың пікірінше
адамға,  жәрдемдесу,  қол  үшін  беру рақымдылықтың  нышандары.  Бұндай  ғанибеттік  әркімнің  қолынан  келе  бермейді.
Адамға жақсылық, мейірімділік жасау деген – рақымды болу деген сөз. Моральдық жағынан өзгеге жақсылық ойлау, жасау
рақымды адамның қолынан келетін іс. Ал керісінше ұлы Абай: 
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның білсеңіз, 
- деп отырып осы бес дұшпаннан сақ болып, ғылымға бойла, ойла дейді. 
Абайдың пайымдауы бойынша солардың бірі – өсек, өсекшілдік. Оның түп негізінде біреуді сыртынан жамандау, кінәлау,
жала жабу, жалған сөз. Айта кету керек, мұндай жарамсыз құбылыс тек XIX ғасыр мен XX ғасырдың басында Абай өмір
сүрген кезеңге ғана тән кеселдер емес. Тегі бар ғасырда адам өмірінен кетпейтін жаман әдеттер болып табылады. 
М.Жұмабаевтың тәрбие туралы, баланың ақыл-ой әрекетін, қабілетін дамытуда ана тілдің алатын орны жайында айтқан
пікірлері  құнды.  Оның  пайымдауынша:  «Тіл адам жанының  тілмашы,  тілсіз  жүрек  түбіндегі  бағасыз  сезімдер,  жан
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түкпіріндегі асыл ойлар жарық көрмей, қор болып қалар еді. Адам тілі арқасында жан сырын сыртқа шығарып, басқалардың
жан сырын ұға алады . 
Мағжан тіл мәселесі туралы жайындағы ойын былайша жалғастырады:  «Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір
ұлттық тілінде сол ұлттың жыры, тарихы, тұрмысы, мінезі, айнадай ашық көрініп тұрады. Қазақ тілінде қазақтың сыры
сайран даласы, біресе желсіз түндей тымық, біресе құйындай екпінді тарихы, сар далада үдере көшкен тұрмысы айнадай
ашық көрініп тұрады».  Тұлғаның жан-жақты дамуына адамгершілік тәрбиесінің қатысы ерекше. Білімі жоғары тұлғаның
өзі, егер адамгершілік қасиеті аз болса, ол рухани құлдырауға ұшырайды.
М.Жұмабаев  ізгілік  тәрбиесін оқыту процесімен ұштастырады.  Мектептерде қолданатын пәндердің ішінде М.Жұмабаев
қазақ тілі мен ана тілін алдыңғы орынға қояды. 
Тәрбие мен оқыту процесінің бір-бірінен алшақтануы адамның рухани құлдырауына әкеліп соғады. 
Ізгілік тәрбиесінің бала бойында қалыптасуына үйдегі тыныш жағдайдың әсер ететінін М.Жұмабаев ерекше айтқан. Отбасы
беретін өмір сабағының тәрбие процесіндегі қозғаушы күші айтарлықтай, себебі бұл сабақтарды балаға ең жақын адамдар –
әкесі мен шешесі береді. 
Бүгінгі таңда халық педагогикасының дәстүрлерін дамыту барысында М.Жұмабаевтың баланы адамгершілікке тәрбиелеуде
отбасы дәстүрлерін, ұлттық қасиетімізді сақтауға байланысты көтерген идеялары арнайы зерттеуді  қажет етеді. Қоғамда
адамгершілігі  жоғары,  рухани  мәдениеті  дамыған  азаматты  тәрбиелеу  педагогиканың  және  психологияның  басты
мәселелері. Сондықтан да қоғамды дамытуда үлкен роль атқаратын мектеп мұғалімі екенін ұмытпауымыз керек. 
Ізгілік – қоғамдық өмірдің объективті  заңдылықтарына сәйкес,  адамдар арасындағы қарым-қатынастарды реттеуге негіз
болып табылатын талапқа сай белгілі бір гуманистік принциптерді білдіретін моральдық ұғым.
Қазақ  педагогикалық  энциклопедия  сөздігінде:  «Ізгілік тәрбиесі  -  мақсатқа  негізделген  көзқарасты,  сенімді,  парасатты
мінез-құлық  дағдылары  мен  әдеттерді  қалыптастыруға  және  адамгершілік  сезімді,  ұлттық  сананы,  қарым-қатынасты
дамытуға, жалпы адамзаттық құндылықты тиімді пайдалануға бағытталған жалпы адамзаттық тәрбиенің құрамдас бөлігі»-
деген анықтама берілген. 
С.Қ.  Әбілдина  ізгілікке  тәрбиелеу  жас  жеткіншектер  үшін  маңызды,  нәтижелі  болуы  мұғалімнің  төмендегі  шарттарды
қарастырған:
- оқушылардың жас ерекшеліктерін, қызығушылықтарын ескеру;
- іс-әрекеттің қоғамға пайдалы болуын ескеру, ұжымның бірлесіп әрекет етуіне мән беру;
- белгілі нәтижеге жету ұжымның эмоционалды көңіл-күйіне байланысты екенін ескеру;
- оқушылардың бір-біріне түсінісуіне қамқорлық жасау.
О.С.Богданова,  И.А.Каиров оқушылардың  ізгілік  туралы  білім  деңгейін  адамгершілік  сана,  сенім,  мінез-құлық  деңгейі
ретінде қарастыруды ұсынады. Сонымен бірге адамгершілік тәрбие жүйесінің принциптерін анықтайды.
1. Ізгілік сезім тәрбиенің бастауы баланың алуан түрлі практикалық іс-әрекетінің барлығына енгізілуі керек. Сонымен қатар
олардың эмоционалдық және интеллектуалдық жағын да қамтыған жөн.құлықтық тұжырымдама бойынша тәрбие жұмысы
жеке-дара шаралар өткізу арқылы жүзеге асырылады. 
2.  Ізгілік  сезім  тәрбиенің  түп  қазығы  балалардың  бір-біріне  қарым-қатынасын  мақсатты  түрде  қалыптастыру  болып
табылады.
3. Ізгілік сезім тәрбие адамгершілік мінез-құлық, сезімдер мен түсініктерді тәрбиелеу болып саналады.
4.  Тәрбие үрдісі баланың адамгершілік  мінез-құлық нормаларына сәйкес балалар ұжымында өздігінен шешім қабылдау
мүмкіндігіне ие бола алатындай дәрежеде құрылуы керек. 
5.  Жеке тұлғаның  ізгілік дербестілігі  -кең түрдегі  қарым-қатынас арқылы қалыптасады.  Тәрбие үрдісі оқушылардың өз
мінез-құлқының адамгершілік жақтарын саналы түсінуін қамтамасыз етеді.
Ізгілік сезімді  қалыптасту  тәрбие  деңгейі  оқушылардың нақты жас  ерекшелігіне  қойылатын адамгершілік  талаптардың
көлемі, мазмұны, тізбегі жөніндегі түсінік негізінде анықталады.
Біз оқушының  ізгілік  сезімін  қалыптастыруға  биологиялық  және  әлеуметтік  жағдайлардың  әсер  ететінін  жоққа
шығармаймыз.  Керісінше,  барлық  осы  ерекшеліктерді  ескере  отырып,  жеке  тұлғаның  адамгершілік  қасиетінің
қалыптасуының айқындаушы негізі ретінде оқу-тәрбие саласының әсер етуіне көңіл бөлеміз. Тәрбие ісі - жеке тұлғаның
дамуы барысында бағыт береді. Ол жеке тұлғаны қалыптастырудың басты күші болып есептелініп, білім беру үрдісінде
жүзеге асырылады. Қажеттілік оның белсенділікті қозғаушы жеке тұлға іс-әрекетінің себебі болатынын көрсетті. Оларды
қанағаттандыру  жағдайларға  сәйкес  өзгеріп  отырады.  Адамгершілік  қасиеттің  белсенді  және  баяу  пайда  болуы  жеке
тұлғаның қажеттілік, мүдделері мен мотивтеріне байланысты.
Осы айтылғанның бәрі оқушыларынды ізгілікке тәрбиелеуде өте маңызды құралы болып табылады. 
Ізгілік сезімнің сипаты жалпы адамзаттың құндылықтарға қарсы келмей, олармен үндес болуы керек, себебі ол кез-келген
халықтың  тілі  мен  мәдениетіне  салт-  дәстүріне  ұлттық  ерекшеліктеріне  құрметпен  қарау  деген  сөз.  Қазақ  халықының
тұрмыс-тіршілігі мен ізгілік-эстетикалық көзқарастары көркем шығармадан көрініс табады. 
Ұжымдық шығармашылық  саналатын халық  ауыз  әдебиеті  халықтың еңбек және  әлеуметтік  тәжірибесінен жинақтаған
білімі мен даналығының көрінісі болып табылады. Ондағы әрбір сөз мазмұнды, шынайы, таза болып келеді және жоғарғы
адамгершілік нормаларды насихаттайды. Бұл халық ауыз әдебиеті туындыларының тәрбие үрдісінде нәтижелі құрал ретінде
қолдану мүмкіндіктерін аңғартады. Сол себепті ана тілі пәні ізгілікке тәрбиелеудің негізі болып табылады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСҚА БАУЛУ

Альжанова Жұпар Нұртасқызы   Бастауыш сынып мұғалімі
Жоғары білімді, І санатты   Еңбек өтілі: 17жыл

   Ғылыми жұмыс,  зерттеу дегеніміз – адамның еңбектену іс – әрекетінің ерекше түрі. Бұл іс – 
әрекет адамнан еңбекқорлық, мақсаттану, уақытша туындаған сәтсіздікті жеңе білу қабілетін, 
оның интеллектуалды мүмкіндіктерін барынша пайдалануды қажет етеді. Ғылыми еңбектің 
мақсаты адамзатқа осы уақытқа дейін беймәлім ақиқатты ашу, табиғат жұмбақтарына тереңірек 
үңілу,  адамзат игілігіне пайдаланатан табиғи күштерді қолданудың  жаңа  жолдарын,  адамды, 
оның ішкі яғни дене күштерін  және рухани қайратын зерттеу. Ғылым аясында еңбек ету 
әрқашанда құрметті және  мәртебелі болып саналған.
       Ғылыми – зерттеу  жұмысы өзекті проблемалардан бастау алатындығы баршамызға мәлім. 
Адамдар сонау алғашқы қауымдық құрылыстың өзінде табиғаттың, жаратылыстың тылсым 

дүниелеріне үңілген. Әр түрлі саланы зерттейтін ғылымдардың барлығы  да адам баласының «білсем», «танысам» деген 
ынталарынан туындаған. Жұмбақ дүниелер проблеманы туғызған,  ал проблемалар бір ғылым саласының тууына, дамуына 
ықпал еткен.
    Проблеманы іздеудің ең оңтайлы жолы – бір нәрсені әр түрлі жағынан көре білу; дайын тұжырымдардың өзіне де сыни 
көзқараспен қарау, басқа шешімін іздеу, оны табуға еңбектену болып келеді.
Зерттеу жұмысы – шығармашылық үрдіс. Оның барысында өзгертулер, толықтырулардың болып тұруы заңды 
құбылыс. Зерттеу жұмысына, ең  алдымен жоспар жасап алу керек. Жұмыс жоспары «Не  істеу керек, қандай жолдары бар, 
қандай әдістер дұрыс ? »  деген сұрақтарды қамтиды.
Мен балалармен мынадай жоспарда жұмыс істеймін:
4 Зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттер тізімін жасау. Ғылыми жұмыстарға үңілу.
5 Ғалымдардан ақыл –кеңес сұрау.
6 Интернетке жүгіну.
7 Үнемі бағамдау, байқау, іздеу, жинақтау жұмыстарын жүргізу.
8 Тәжірибе жүргізу, (Адамныңның мұражайларына, туып –өскен жеріне, немесе оқиға болған жерге бару.) оның 
барысы, нәтижесін жүйелі түрде  талдап отыру.
9 Қорытынды жасау.
10 Бейне материалдар, слайдтар жасау.
11 Жұмысты қорғауға дайындалу.

      Атап өтсем Асембаева Асел «Қасиетті Мерғалым ата» тақырыбында ғылыми жоба жазып қалалық ғылыми жобалар 
сайысынан бірінші орынға ие болып облыстық «Зерде» ғылыми жобалар сайысына қатысып сертификатпен марапатталды. 
Тақырыбы: Қасиетті Мерғалым ата
Зерттеудің мақсаты: Мерғалым атаның сынықшылық қасиетін зерттеп анықтау
Зерттеудің болжамы: Сынықшылық қасиеттің қасиеттілігін анықтауға болады
Зерттеу кезеңі:
1. Деректер, материалдармен танысу
2. Шежіремен танысу және пайдалану
3. Мұражайдан алған деректер
Эксперимент әдістер: баяндау, іздену, лингвистикалық
Негізгі терминдер: сынықшы, шипагер, шләпшін, ләпке,оташы,аруақты бала.
Зерттеудің көкейтестілігі: 
Зерттеу тақырыбының өзектілігі, аты әлемге танылған қасиетті сынықшы Мерғалым атаның атын өшірмей, әр адамның 
санасында қалатындай етіп анықтау.
Зерттеу нәтижесі:  Қасиетті Мерғалым атаның киелілігі зерттеліп, қазіргі уақытта баласы Қаршығаның сынықшылығы, 
емшілік қасиеті анықталады. 
Зерттеудің қолданбалық маңыздылығы:Зерттеу жұмысының нәтижелерін аумақты географиялық, өлкетанулық тұрғыдан
зерттеу барысында іске асыруға болады.
   Сонымен қатар биылғы жылы 2016-2017 оқу  жылында «Зерде» 1-7 сынып арасында ХІІ республикалық зерттеу
жұмыстары мен шығармашылық жобалар конкурсы облыстық кезеңінде Мақсатұлы Ілияс ІІ дәрежелі дипломға ие
болды. 

Тақырыбы:  Әулие Ақкөл жеріндегі аталар кесенесі

Зерттеудің мақсаты:  Зерттеу жоба жұмысының мақсаты - өткен тарихты санада жаңғыртып, кейінгіге таныту,  өткенге
салауат айту бағытында Ақкөл Жайылма жеріндегі "аталар зираты" атанған Исабек Ишан кесенелерін қарастыру болып
табылады. 
Зерттеу жұмысының міндеттері: Жоба жұмысының басты мақсатына жету үшін төмендегідей міндеттер қойылады:
 Біріншіден, Ақкөл-Жайылма – тарихи өлке сипаттылығын ашу;
 Екіншіден, Ақкөл-Жайылма жеріндегі ескерткіштерге тоқталу;
 Үшіншіден,Ақкөл –Жайылма өңірінің  Еуразия  көшпелілері  үшін тарихи  саяси орталық болғанын дәлелдейтін
жазба деректерге шолу жасау;
 Төртіншіден, «Ишан»  түсініктемесіне  тоқтала  отырып,  Ақкөлдің  бойындағы  ақ  кесенелер  кешенін  көрсету
арқылы өскелең ұрпақты елжандылыққа, руханилыққа, адамгершілікке тәрбиелеу.

Зерттеудің объектісі:Ақкөл Жайылма жеріндегі Исабек ишан мен оның ұрпақтарының рухани құндылықтар мен
ғибаттық іс-әрекеті.
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Зерттеудің дерек көздері: Тақырыпқа қатысты баспасөз материалдары мен жарыққа шыққан еңбектерден басқа
ауыл қарияларының, ел ағаларының, "атам зиратының шырақшысы Ерғали ағаның ауызша деректері

Зерттеу әдістері:  Жоба  жұмысының  нәтижелі  мақсат  -   міндеттерінің  орындалуы  үшін  зертеудің  тарихилық,
шынайылылық, салыстырмалылық әдістері қолданылыды.

Зерттеудің жаңалығы: Таңдап алынған тақырып бойынша жүргізілген ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесінде
төмендегі нәтижеліктерді атап өтуге болады:
 Біріншіден, Ақкөл Жайылма жеріндегі "атам зираты" аталған Исабек Ишан кесенелерінің мәселесі ғылыми жоба
ретінде зерттеу нысанына жаңаша тұрғысыдан тартылып отыр;
 Екінші жаңашылдығы, тақырыпқа қатысты жарық  көрген материалдар тарихи талдау арқылы жоба жұмысына
тартыла отырып, Исабек Ишан кесенелерінің мәселесі бір жүйеге келтіріліп отыр;
Қорытынды
 Этнографиялық  мәліметтерді,  археологиялық  қазба  материалдарын,  қазақ  шежіресін,  ғылыми  тұжырымдарды
жинақтай отырып, біз төмендегідей қорытындылар жасаймыз:
 – Ақкөл-Жайылма жері – ұлан-байтақ қазақ жерінің табиғаты бай, көркем, қадірлі, қасиетті өлкенің бірі;
 – Ақкөл-Жайылма – тіршілікке, мал шаруашылығына, адам өсіміне өте ыңғайлы, қолайлы аймақ;
 – Ақкөл-Жайылма – тарихи өлке. Бұл жерден табылған тарихи жәдігерліктер, деректер оның ежелден тарихи орын
екенін дәлелдейді;
 –  Ақкөл-Жайылма  жерінің  тарихи  ескерткіштері  тас  ғасырынан  бастау  алады.  Қараоба  төңірегіндегі  неолит
дәуірінің микролит пластиналары осыған дәлел;
 – Ақкөл-Жайылма жерінің  ерте  көшпелілерге  тікелей  қатысы бар.  Бұл  жердегі  бейіттер  мен далалық алқапта
кездесетін төбелердің көпшілігі оғыз-қыпшақ дәуіріне жатады;
 – Ақкөл-Жайылма Алтын орда (ноғайлы) дәуірінде Шайбан (Сыбан, Шибан) ұлысының орталығы болғандығы
деректерден аңғарылады;
 – Ақкөл-Жайылма ноғайлы дәуірінде  үлкен,  дамыған  мәдениеттің,  жазба  дәстүрдің  орталығы болды деп айта
аламыз;
 – Қаражар ауылындағы қазақ зиратында тек көне дәуір емес, бертінгі ХVІІІ ғасырдың да ескерткіштері (Көлебе
батыр бейіті, т.б.) бар;
 – Ақкөл-Жайылма маңында ірі қорғаныс жүйелерінің іздері сақталған. Бірнеше шақырымға созылған ор (Дуана
мен  Жаманкөлді  қосатын);
Осының бәрін ескере отырып, Ақкөл және онымен қатарлас Ақжар-Сасай өңірлерін табиғи және этнографиялық тарихи
парк ретінде жариялауды ойластырған жөн деп есептейміз.Орта ғасырлық деректерде Шайбан ордасы немесе Боз Орда
туралы мәліметтер кездескенде қазақ жерінің солтүстік 
 алқабына қарай осындай тарихи орынның болғанын ескерген дұрыс. 
      Ақкөл-Жайылма – Шайбан сұлтандары билеген үлкен жұрттың кіндігі. Бұл мәселені одан әрі зерттеу қазақ
тарихына  қатысты көптеген мәселелерді  қайта көтеруге  мүмкіндік  береді.  Сонымен бірге,  Боз  Орда тарихына қатысты
ғылыми зерттеулердің нәтижесі Орталық Азия тарихының тұтас бір кезеңіне жарық сәуле түсіретініне күмәніміз жоқ.

     Әр мұғалімнің аса маңызды міндеттерінің бірі әр оқушының бойындағы қабілетті, икемділікті көре білу болып табылады.
Дарынды балаларды іздеу, оларды оқыту мен тәрбиелеу қоғам үшін бүгінгі күні өте қажет. Әрбір дарынды адам, еңбекке 
бейім, шығармашылык тапқырлықпен жігерлі еңбек етеді. Осы қасиеттерді біз мектеп тарапынан  әр оқушының бойынан 
таба білуіміз қажет.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Екібастұз қаласы, №36 мектеп-лицейінің

бастауыш сынып  мұғалімі
Аманкелдиева  Шырын Аманкелдіқызы

Тәрбие сағаты
      Тәрбие сағатының тақырыбы:«Тәуелсіздік тірегім!»
      Тәрбие сағатының мақсаты:оқушыларға тәуелсіздік туралы түсінік беру.
Патриоттық,отаншылдық сезімін ояту, елін,жерін сүюге,құрметтеуге тәрбиелеу.
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлау.
      Тәрбие сағатының көрнекілігі:ту,елтаңба,әнұран суреті,ҚР облыстарға бөлінген картасы,
стикер,буклет,шар,жалаушалар,АКТ,видеороликтер,патриоттық әндер.

Тәрбие сағатының барысы
      Музыка «Көк тудың желбірегені».Оқушылар қолдарында  жалаушалары бар ортаға шығады.
Мұғалім:
- Армысыңдар,оқушылар! Бүгінгі Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіздік тірегім!» атты  тәрбие сағатына  
қош келдіңдер!
Тәуелсіздік-ең басты  жеңісіміз.Осы Тәуелсіздікке биыл 25 жыл!! 25 жыл ішінде тәуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, 
нарықтың қиын өткелдерінен аман өткізіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер 
танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл 
бүгін және әрқашанда айтып өтеміз.
«Әнұран»
1-оқушы:/Даулетбайұлы Айдын/
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Армандарды жақындатып тым алыс,
Біздің жаққа жеткен екен жылы ағыс.
Егемендік - ел бақыты, ертеңі,
О, халайық! Құтты болсын қуаныш!
2- оқушы:/Елубаева Алуа/
Азат өлкем күндей күлген шығыстан,
Асыл елім жан - жүректі ұғысқан.
Ата бабам аңсап өткен бақытым,
Айналайын, Қазақстан - Гүлстан!
3- оқушы: /Абен Амир/
Кең байтақ, көз жетпейтін жерім менің,
Таулы орман, жасыл жайлау көлім менің.
Бүгінде бар әлемге даңқың жетті,
Тәуелсіз Қазақстан – елім менің.
4- оқушы:/Сембиева Карина/
Бақытым - Республикам Қазақстан,

Көгінде ақ көгершін, қаздар ұшқан.
Саған жетпес құшағы әлемнің де,
Қыс болса, бір шетінде жаз ауысқан.
Мұғалім:
-Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз, себебі, осынау жүрекжарды қуанышқа 
толы күнді ата - бабаларымыз ғасырлар бойы армандап, күтумен өтті.Олай болса сендерді осы Тәуелсіздік күнімен 
құттықтаймын!
Топқа бөлу(сынып оқушылары елтаңба немесе туды  таңдау арқылы 2 топқа бөлініп отырады).
    Мұғалім:
       Қазақ дейтін менің бар елім,
Жатыр алып жарты дүние әлемін.
Бұл даланы анам жаспен суарған,
Бұл далаға жылап келіп қуанған, - деп Қасым Аманжолов ағамыз жырлағандай, кең байтақ жерімізде қазақ халқының 
басынан не өтпеді десеңізші. Талай қиындықты бастан кешірсе де, ешқашан мойымай, күресе білді. 
Видеоролик: «1991 жыл16 желтоқсан»
«Пазл»ойыны.(Топ оқушыларына кезек-кезек  сұрақтар қойылады,әр дұрыс жауапқа Қазақстан картасының бөлігі 
беріледі.Сол арқылы картаны құрастырамыз).
1)Біздің  мемлекетіміз қалай аталады?(Қазақстан Республикасы)
2)ҚР қандай мемлекет?(Тәуелсіз)
3)ҚР астанасы  қай қала?(Астана)
4)Мемлекеттік рәміздерді ата (Ту,Елтаңба,Әнұран)
5)Қазақстан Республикасы өз Тәуелсіздігін қашан алды?(1991 жылы 16 желтоқсанда)
6)Тәуелсіздікке биыл неше жыл?(25 жыл)
7)Мемлекеттік тіл қандай?(қазақ тілі)
8)Қазақ батырларын ата (Бауыржан Момышұлы, Тұрар Рысқұлов,т.б)
9) «Патриот» деген кім?( өз елін сүйетін, Отаны үшін жанын беретін  адам)
10)Мемлекетіміз жер көлемі бойынша нешінші орында? (9 орын)
11)ҚР ақшасы қалай аталады? ( теңге)
12)ҚР тұңғыш президенті кім?(Назарбаев Н.Ә.)
13) Байрағымызды сипаттап бер.(көк түсті,ортасында күн бейнеленген,оның астында қыран бүркіт бар, сол жақ шетінде 
ұлттық ою орналасқан)
14)Егер мен әкім болсам...
Видеоролик: «Тәуелсіз Қазақстан»
Мұғалім:
-Балалар,біз не құрастырдық? (ҚР картасын)
-Дұрыс айтасыңдар,біз өз  ҚР жақсы көреміз бе? (Иә) 
-Олай болса, өз елімізге деген ізгі тілектерімізді айтайық.
 «Бала тілегі» (оқушылар құрастырылған картаға  жүректерге  жазылған тілектерді оқып,картаға жабыстырады).
Мұғалім:
Ту тігілді халқымның бүгін бағына,
Жас өрендер желбіретіп нық ұста!
Ғасырларға жалғастырып елдікті,
Дақ түсірме ата баба рухына.
Үлгі бізге аталардың ерлігі,
Ұлағаты өнегесі еңбегі,
Тәуелсіздік туын ұстап жоғары,
Бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі- дей келе бүгінгі  Қазақстан РеспубликасыТәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына  
арналған «Тәуелсіздік тірегім» атты  тәрбие  сағатымыз өз мәресіне де келіп жетті.
Хор «Атамекен»
Мұғалім: - Еліміз тыныш, жұртымыз аман, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Әрқашанда Тәуелсіз Қазақстанның таңы нұрлы 
болып, егемен елдің ұрпағының еңсесі биік болсын! 
Жеңілпаздарды анықтап,марапаттайды.
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АТА-АНАЛАРМЕН  ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТЫҢ МАҢЫЗЫ

Екібастұз қаласы  №36 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі

Арабаева  Зауреш  Оралбекқызы

Жас мамандарға арналған практикалық семинар
  Сәлеметсіздер ме, әріптестер! Қош келдіңіздер ! «Ата-аналармен жұмыстың маңызы»
атты  семинарымды бастауға рұқсат етіңіздер.
Дөңгеленіп тұрайық
Керегені құрайық.
Уықтар боп иіліп,
Шаңыраққа киіліп
Киіз үйді құрайық.
Танысу:  Бір шаңырақ иесі ретінде бір-бірімізбен жақынырақ танысайық. Шеңбер жасап тұрамыз. Ортада шаңыраққа бір
адам орындыққа шығып тұрады, қалғанымыз уықтарды ұстаймыз.  Өз есіміңіздің алдына сын есім қосып айтамыз. Мысалы:
мен сымбатты Сайрангүлмін. Ал, мен ақкөңіл Анармын.... Барлығымыз айтып шығамыз.  . Міне сіздермен біз үлкен киіз
үйді құрдық.  Осы киіз  үй сияқты әрқайсысымыздың  мектебіміздің қабырғалары мықты болып, шаңырағы биік болсын
дегім келеді. 
Шаңырақтың түсі бойынша 4топқа бөлініп,  барлығымыз  жайғасайық.  «Шаңырақ» әдісі арқылы психологиялық ахуал,
есімдер аллитерациясы және топқа бөліндік, яғни бір әрекетпен үш жұмысты жасадық.

Семинарымды Әль-Фарабидің ұлағатты сөзімен бастасам деймін:
 «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың хас жауы, ол келешекте оның
барлық өміріне апат әкеледі» 
«Тек қана ата-аналармен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі
мүмкін»  В.А.Сухомлинский 
Мақсаты: Мектеп, ата-ана, ұстаз болып бірігіп, сапалы білімді, саналы тәрбиелі, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. 
Міндеттері: 
 Ата-аналарды оқу тәрбие үрдісіне түрлі әрекеттер арқылы тарту.
 Өнегелі видеорликтер көрсету
 Ата-аналармен педагогикалық-психологиялық ағарту-оқу жұмысын ұйымдастыру.
 Ата-аналарды бірлескен әрекетке тарту.
 Ата-аналарды этикалық кодекспен таныстыру
 Ата-аналармен өткізілетін тренингтерді көрсету
 Ата-аналар жиналысын сәтті өткізудің 10 құпиясын айту.  Ата - аналар жиналысы  - мектеп өміріндегі қажетті
атрибуттардың бірі екенін түсіндіру
       Сынып жетекшісінің ата – аналармен атқаратын жұмыстарының мазмұны 
мен  міндеттерін  айту. В.А.  Сухомлинский  оқушылардың  ата  –  аналарымен  жұмыс  істеудің  мазмұнына  ерекше  назар
аударып: «Тек ата – аналармен бірге жалпы күш жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақытты
беруі мүмкін», — дейді. Олай болса, отбасы мектеп пен бірге тәрбиелік ортаның тұтастай негізгі ықпал ету факторларын
жасайды.  Сондықтанда  педагогикалық  әрекетте  мектептің  жалпы  міндеттерінің  көлемінің  кеңдігіне  қарамастан  ата  –
аналармен жұмыстың маңызы ерекше.
Ата–аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері мынандай :
1. Ата–аналармен тұрақты байланыс орнату.
2. Отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз ету.
3. Ата–аналар ұжымын құру.
4. Ата–аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып отыру..
  Ата–аналармен атқаратын жұмыстарда сынып жетекшісінің қызметі:
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1. Ата–аналарды сыныптағы оқу тәрбие процесінің мазмұнымен және әдістемесімен таныстыру.
2. Ата–аналармен педагогикалық және психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру.
3. Ата-аналарды балалармен бірге әрекетке қатыстыру.
4. Отбасы тәрбиесіне қатысты ата-аналарға педагогикалық-психологиялық кеңес беру.
5.  Ата-аналар  белсенділерімен  жұмыс  және  ата-аналардың  әртүрлі  қоғамдық  ұйымдарымен,  жұртшылықпен  өзара
әрекеттесуі.
 Ата-аналарымен байланыс жасау кейбір жолдары:
1.Оқушының жанұясына барып тұру 
Бұл-ата-аналармен жеке жұмыс істеудіңің неғұрлым кең тараған және тиімді түрі. Жанұяға барғанда сынып жетекшісі өз
оқушының үйдегі өмірімен, тұрмыс жағдайымен танысады. 
Ата-аналарымен  және  жанұяның  басқа  мүшелерімен  әңгімелескенде  сынып  жетекшісі  оқушының  мінезі,  қызығуы  мен
икемділігі туралы ата-аналарына, үлкендер мен кішілерге қарым-қатынасы туралы мағлұматтар алады 
2.Хат алмасу 
Кейбір  сынып  жетекшілері  ата-аналармен  хат  жазысып  тұру  түрін  қолданады.  
Хат  арқылы  оқушысының  үлгерімі  мен  тәртібі  туралы  хабарлап  тұрады.  
Кейде хат жазғанда ата-аналардан жанұя тәрбиесіндегі қиындықтар туралы сұрауға,  бала тәрбиесі жөнінде олар қандай
әдебиеттер  оқитынын  біліп,  ол  жөнінде  тиісті  жаңа  кітаптар  ұсынуға  болады.  Ата-аналармен хат  жазысуға  оқушының
күнделік дәптері пайдаланылады. Сынып жетекшілері онда оқушының оқуға, қоғамдық жұмысқа қатысы, тәртібі туралы
қысқаша жазып отырады. 
3.Сыныптық ата-аналар жиналысы. 
Бұл-сынып  жетекшісінің  жанұямен  байланысының  аса-маңызды  бір  түрі.  
Сыныптағы  оқу-тәрбие  жұмысының  жайымен  және  міндеттерімен  ата-аналарды  таныстырып  отыру  үшін  мұндай  оқу
жылының  басында  және  әрбір  тоқсанның  аяғында  өткізіледі.  Олардың  мақсаты  ата-аналарды  нақтылы  педагогикалық
біліммен қаруландырып, жанұяда бала тәрбиелеудің алдыңғы қатарлы тәжірибесімен таныстырып отыру болып табылады.
Біз, сынып жетекшілері ең бірінші өзіміздің жетекшілік етіп отырған сыныбымыздың ата-аналарына арнаған педагогикалық
білімдерді насихаттау үшін әңгімелер мен лекциялар өткізуіміз керек.
4. Кездесулер
 Ата-аналарын мектепке тек баласы тәртіп бұзғанда немесе жаман оқи бастағанда ғана шақырмау керек. Кейде оқушы өзін
жақсы  ұстайды,  жақсы  оқиды,  бірақ  ол  сыныптан  тыс  шараларға,   қандай  да  бір  қоғамдық  пайдалы
жұмысқа,т.б.қатыспайды.  
Баланың белгілі бір саладағы дарынын дамытуға қажетті жағдайлар жасау туралы да ата-аналармен келісіп алуы керек. Ата-
аналар  мектеп  мұғалімдерімен  кездесіп  отыру  өте  қажет.  Ол  кездесулер  мектеп  пен  жанұя  арасында  тығыз  байланыс
орнатуға, оқушылардың оқуы мен тәртібінде кемшіліктерді болдырмауы үшін дер кезінде шара қолдануға мүмкіндік береді.
                   Әр топқа жағдаяттан шығуға тапсырмалар берілді:
Жағдаяттардан шығу
1-топқа:
«Мен  сөйлескім  келген  кезде  сен  ешқашан  маған  көңіл  бөлмейсің.  Сен  бірде  тігіп  жатасың,  бірде  теледидар  қарап
отырасың, бірде кір жуып жатасың, яғни ешқашан маған көңіл бөлмейсің. Сен әрдайым бос емессің. Мен саған кесел сияқты
болып көрінем.  Мен сенімен сөйлескен уақытта ешнәрсе жасамай тыңдағаныңды қалаймын.»
2-топқа:
«Сіздер ешқашан үй тапсырмасын орындауға көмектескен емессіңдер, менің қалай оқып жүргеніме көңіл бөлмейсіңдер,
сондықтан менің бағаларым нашар.»
3-топқа:
Жұмыстан шаршап келсеңіз бала теледидардан атыс-шабыс, бір сөзбен айтқанда өз  деңгейіне келмейтін кино көріп отыр.
Сіздің әрекетіңіз?
4-топқа:
Сіз жұмыстан ашулы келдіңіз, балаңыз компьютер алдында отыр, үйдің іші жиналмаған, тамақ істелмеген, сіздің айтып
кеткен тапсырмаңыз орындалмаған сіздің әрекетіңіз?
Эмато  Масарудің  «Күрішті  зерттеу»,  «Әке,  мен  сенің  1  сағат  уақытыңды  сатып  алайыншы»  видеоролигтерін
көрсетіп, жас мамандардың пікірін тыңдау.  Осы видеороликтерді ата-аналар жиналысында  көрсетіп,  балаға көп ықылас,
көңіл бөліп, жақсы сөздер айту  керек екендігін маңыздылығын  айту.
Жағдайлы  бір  отбасы  баласын  ешкімнен  кем  өсіргісі  келмей  барлық  жағдайын  жасайды.  Қазіргі  заманның  озық
технологиясымен жасалынған ойыншықтар,  компьютер, тіптен қымбат телефонды да алып береді. Бірақ баласы осының
бәріне  қанағаттанбай,  күнде  ата-анасының  жұмысқа  кетпеуін  өтінеді.  Ата-анасы жұмысқа  бармаса  болмайтынын,  ақша
табатынын баласына түсіндіреді. Ал, баласы осы сәтте ата-анасының күніне қанша ақша табатынын сұрап біледі.Бала сол
күннен бастап ата-анасының өзіне тастап кетіп жүрген ақшасын жұмсамай жинай бастайды. Жинаған ақшасы ата-анасының
бір күндік табысына жеткен күні бала ата-анасына өтініш жасайды.
— Әке, ана! Бүгін жұмысқа бармай бір күндеріңізді маған қиыңыздаршы.
Бір күнгі табыстарыңызды мен төлейін депті.  (қалай ойлайсыздар бала неге өтінді?) Міне, ата-ананың аялы алақанының
әсері балаға күн сәулесімен бірдей, мұны басқа ешбір нәрсе ауыстыру мүмкін емес.
 «Серпілген сауал» әдісі
Мақсаты: Отбасындағы қарым –қатынасты нығайтуға өзара түсінушілікте ата-аналар мен балаларға қолдау көмек көрсету
үшін төмендегідей сұрақтарды қоюға болады. 
Қызықты сұрақтар    /доп беру арқылы ата-ана жауап береді/:
1.     Балаңыздың туған күні?
2.     Сынып жетекшіңіздің толық аты жөні?
3.     Балаңыз қандай өлшемді аяқ киім киеді?
4.     Балаңыздың сүйікті асы не?
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5.     Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
6.     Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді?
7.     Балаңыз 1-сыныпқа қай жылы барды?
8.     Балаңызды еркелетіп қандай сөз айтасыз?
9.     Балаңыз қай пәнді ерекше қызығушылық танытып ұнатады?
10.Балаңызға орыс тілі пәнінен кім сабақ береді?
11.Балаңыз сізді ренжіткенде ең алдымен қандай сөз аузыңызға түседі?
12.ҰБТ дайындалуға балаңыз күніне неше сағат жұмсайды?
Бұл жай сұрақтар арқылы ата-ана баласына қаншалықты жақын екенін анықтауға болады.
Мектеп ішінде, сыныпта бола қалған қиын мәселелі жағдайларда оны мынадай тәртіппен шешуге тырысыңыз: 
1. Сынып жетекшісі; 
2. Пән мұғалімі (қажет жағдайда); 
3. Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары; 
4. Әлеуметтік педагог; 
5. Мектеп басшысы. 
Ата-ананы да осындай жүйеге үйретіңіз. 
Егер  балаңы  айтқаныңызды  тыңдамайтын  болса,  онда  ұстазымен,  психолог  маманымен,  дәрігермен  кеңесіңіз.  Халық
даналығында:  
«Баланы 5-ке дейін патшаңдай көтер, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен кейін досыңдай сыйла,» - деген керемет ұлағатты
нақыл бар. Соны әрдайым басшылыққа алыңыз.
«Жақсы-жаман болса бала солардан,- деп Жүсіп Баласағұн айтпақшы, ата-ананың бақыты баланың дұрыс адам болып өсуіне
байланысты. Ал балалардың өздеріңізге бақыт сыйлайтын тұлға болып қалыптасуы, ата-аналар сіздерге байланысты»,-  деп
ата-аналарға түсіндіріп айтып кетуге болады.
 Адам өмірінің мәні мен сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі  - баланың ата-анасын     ардақ тұтып, өзінің перзенттік
қарызын бір сәтке де есінен шығармауында.  Бұл – жас ұрпақтың мәдениеттілігін,  әдептілігінің ғана емес,  ең алдымен,
адамшылығының белгісі. Бала – ата- ана өмірінің жалғасы.   
 Бала тәрбиесі  – қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін күрделі процесс.  Жазушы – педагог Ж.Аймауытов:  «Баланы
тәрбиелеу үшін әрбір тәрбиешінің өзі тәрбиелі болуы керек. Себебі, бала айтып ұқтырғаннан гөрі, көргеніне көп еліктегіш
келеді. »
Баланы жастан бақпасаң,
Жамандықтан қақпасаң.
Қадірден жұрдай қасқа боп
Кешкенің өмір босқа тек - дегендей, баланың ыстық суығына күймейтін, жақсылығына сүйінбейтін ата-ана жоқ шығар.
Бүгінгі ұл – ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз – ертеңгі ана, ол шешеге қарап өседі, бойын түзейді. Балаға білім,
тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы, демеуші ата-ана.
         Сондықтан да мектеп өміріндегі ата-аналардың педагогикалық білімін 
жетілдіру,  мәдениетін  арттыру,  бала  тәрбиесіне  белсене  араластыру,  соның  нәтижесінде  ата-ананы  баланың  алғашқы
ұстазына айналдыру мақсатында ұйымдастырылатын семинар тренингтердің маңызы орасан зор.
          Қорыта айтқанда, отбасылық қарым-қатынастың негізінде үнемі балаға қамқорлық көрсетіп, ол отбасы мүшесі, оның
пікірі мен көмегі үлкендерге қажет деген сенімін қалыптастыру қажет. Халық даналығына назар аударсақ, ол былай дейді:
«Егер сен бір жылдық өміріңді ойласаң – онда арпа ек, он жылдық өміріңді ойласаң – онда ағаш ек, ал ғасырлық өміріңді
ойласаң  онда  бала  тәрбиеле».  Тәрбие  ешқашан  үзіліс,  демалыс  күндерді  білмейді.  Ендеше,  ата-аналар  қолымыздағы
алтынымызды жақсылап тәрбиелейік және біздер олардың ең басты үлгі болар бейнесі екендігімізді ұмытпайық ,- деп ата-
ааналар жиналысында айту керек.
 Баланы өмірге бейімдеуде мектеп, мұғалім және ата-ананың орны бөлек. Тәлім-тәрбиедегі жарасымдылық бірлесіп жұмыс
істеген жағдайда ғана үйлесімділік табады. Ата – ана, мектеп, оқушы үшеуі  берік болса, алынбайтын қамал жоқ.
Рефлексия  жасау.  «Өрмекшінің  өрмегі»  әдісі  арқылы  жас  мамандар  бүгінгі  семинардан  алған  мәліметтерін,  әсерлерін
қорытады. Кері байланыс парақшалары арқылы өз ойларын жазады.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Екібастұз қаласы,  №36 мектеп-лицейінің
ағылшын тілі пәні мұғалімі

Асанова Әсел Серікханқызы

Ақпараттық  –  коммуникациялық  технологиялардың  (АКТ)  дамуы  білімді  бағалау  және
пайдалану жүйесін де уақытылы өзгертіп отыруды талап етеді. Осыған байланысты оқытуда
қолданылатын  әдіс-тәсілдер,  әдістемелер,  технологиялар  жаңартылып  отырады.  Ал,  білікті
мұғалім үшін теориялық және тәжірбиелік білімдер өзара тығыз байланыста болуы керек.
Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану басты мақсат болып
отыр. Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық, коммуникациялық
технология және білім беру жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдісі болып отыр.

Сондықтан мен  проблемалық тақырыбымды «оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың пәнге
деген қызығушылығын арттыру және білім сапасын көтеру» деп алдым.
Негізгі көздейтін мақсатым:
Жаңа технологияны кеңінен қолдана отырып, оқушылардың коммуникативті қабілеттерін дамыту;
Теориялық білімді тәжірибе жүзінде пайдалана білуге үйрету.
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Міндеттері:
Оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, ойлау дағдыларын қалыптастыру.
Күтілетін нәтиже:
Қызығушылықты оятады
Сабақ беру әдісі өзгереді
Оқушылар ізденуге үйренеді
Уақыт тиімді пайдаланылады
Оқушылардың даму деңгейін үнемі бақылап отырамыз
Тыңдау, жазу, сөйлеу, оқу біліктіліктері артады.
Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында ХХІ ғасырда тәуелсіз еліміздің болашағы – жарқын, білімді, парасатты, өз
ана тілімен бірге шетел  тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын, мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш
тілде  еркін  сөйлейтін  азамат болып шығуы  керек  деген еді.  Ағылшын тілі  –  бүгінгі  заманымыздың кілті,   ғылымның
халықаралық тілі екені белгілі. Әр түрлі саладағы жаңалықтар баспа бетіне осы тілде жарық көреді. 
Поляк  педагогы  В.  Оконь  оқыту  құралдарын  мұғалімнің   іс-әрекетін  ауыстыру  мен  білім  алушылардың  әрекетін
автоматтандыру мүмкіндігінің өсуіне байланысты жіктейді. Осыған сәйкес, оқыту құралдары екі топқа бөлінеді: жай және
күрделі.  Жай құралдар:  сөздіктер,  оқулықтар  және  басқа  да  мәтіндер;  қарапайым визуалды  құралдар:  нақтылы  заттар,
суреттер.  Күрделі  құралдар:  аудио  құралдар:  магнитафон,  радио,  музыка  ойнатқыш;  аудиовизуалды:  дыбысты  фильм,
телевизор, бейнежазба; оқыту процесін автоматтандыру құралдары: мультимедиялық  кабинет, компьютерлер, ақпараттық
жүйе, телекоммуникациялық  жүйе. Бұл технологияларды әсіресе шет тілін үйренуде  пайдасы өте зор. Себебі, тіл үйрену
арқылы адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. Ал оны толықтай меңгеру үшін оқулықтың аздық
етері  анық.  Адам  көру,  есту  арқылы  тіл  қолданушылардың   мәдениетін  тезірек  сезінеді.  Яғни,  өзінің  де  сол  тілді
меңгергендердің қатарына қосылуы әбден мүмкін. 
Ағылшын тілі сабағында лингафон кабинеті мүмкіндігін пайдалану:
• лексиканы оқып үйренуге;
• сөйлеу ырғағын;
• диалог, монолог және рөлдік ойындарды;
•грамматикалық құрылымдарды түсініп, оқушылардың есінде сақтауға көмектеседі.
Көбіне  мен  ағылшын  пәнінде  лингафон  кабинетінің  мүмкіндіктерін  жаңа  сабақ  түсіндіргенде,  грамматикалық
құрылымдарды  өткенде  және  қорытынды  сабақта  қолданамын.   АКТ-ның   керемет  мүмкіндіктері  оқушыларды  таң
қалдырады,  шабыттандырады.  Сонымен  қатар  АКТ-ны   қолдана  отырып,  жаңа  материалдарды  түсіндіруге,  меңгеруге
қолайлы; берілген материалды әсерлі жеткізуге және оны топтағы оқушылары арасында талқылауға үлкен мүмкіндіктер
туғызады.
АКТ-ны пайдалануда сабақтың мынадай ерекшеліктері бар:
- Мұғалім оқушыға сұрақ қойып, тез арада оқушы оған жауап береді;
- Мұғалім тапсырманың дұрыстығын тексереді;
- Сыныптағы оқушылардың барлығынан жауап алуға болады және алған білімдерін тәжірбиемен ұштастырады;
Ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  әдістемелік,  дидактикалық,  педагогикалық  және  психологиялық
принциптердің  тұтас  комплексін жүзеге асыруға  көмектеседі,  таным процесін қызықты және  шығармашыл етеді,  әрбір
оқушы  үшін  жеке  дара  жұмыс  қабілетін  ескеруге  мүмкіндік  береді.  Жаңа  технологияларды  практикада  қолдану
оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың жаңа түрін ашады, нәтижесінде жаңа білім ашылады, оқушылардың
танымдық белсенділігі дамиды, білімді өз беттерінше толықтырады, ақпараттар ағымында іздеу және бағдарлауға үйренеді.
Жаңа технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолдану тәжірибесін талдай отырып,  мынандай қорытынды жасауға
болады: оқыту сапасы артады, тұлғаның үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді, ақпараттық кеңістікте адаспайтын, ақпарат
мәдениетін жетік білетін тұлға болып қалыптасуына көмектеседі, тіл тосқауылының  кедергілері азаяды.
Әрине  қазіргі  оқушылар  кітапханаға  барғаннан  гөрі  интернетпен  жұмыстануға  көбірек  қызығушылық  танытады,  заман
талабына сай жеткілікті дәрежеде сандық сауаты бар, өмір жағдайларының барлық аспектілерінде жаңа технологиялардың
бар мүмкіндіктерін пайдаланып, оны өмірлік қажеттіліктеріне қарай пайдаланатын ұрпақ тәрбиелеуде АКТ таптырмайтын
тәсіл  болып  қала  бермек.  Сабақта  қолданылатын  ақпараттық  технологияның  бірі–  интерактивті  тақта.  Интерактивті
тақтаның  сабақ үдерісінде оң нәтижеге жету үшін тигізетін әсері ерекше.  
АКТ-ны ағылшын тілі  сабақтарында қолдана отырып, оқушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыруға, логикалық
ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті деректерді өз бетімен ізденуіне, техникалық құралдармен
жұмыстануға, компьютерлік сауаттылықтарын қалыптастыруға болады. Жас ұрпақты оқытуда осы айтылған инновациялық
технологияны пайдалану – сапалы білімнің кепілі, шығармашылық жетістіктің негізгі көзі және мұғалімнің кәсіби өсуінің
тура жолы.
8-9  сыныптармен  бірлесе,  сабақтан  тыс  «Cinderella»  тақырыбындағы  қойылымда  оқушыларымның  қойылымды жақсы
түсінулері үшін  өздеріне интернеттен, DVD дискілерден қарап, ізденіп келулеріне, сонымен бірге әр бөлімнің музыкаларын
тауып келулеріне  тапсырма бердім. «Cinderella»  ертегісін ағылшын тілінде видеосын көру арқылы сюжеті  талқыланып
сцеарийі жазылды. Нәтижесінде оқушыларым берілген өз рөлдерін жақсы сомдап шыға алды деп ойлаймын.
Мұғалім  үшін  педагогикалық  технологияны  игеруі;  сабақ  уақытын  тиімді  қолдану,  білімнің  тереңдігі,  жиелік
қауымдастыққа, әлемдік ақпараттық кеңістікке шығу.
Қорыта айтқанда,  оқушыларды шығармашылыққа,  өз бетімен іс-әрекет етуге бағытталған тапсырмалар саны көбейгенде
ғана,  өз  пікірін  айта  алатын,  оны дәлелдей білетін,  өмірге  деген өзіндік  көзқарасы қалыптасқан,  үнемі  ізденіс  үстінде
болатын, қоғам дамуына үлес қоса алатын, көкірегі ояу,  ізденімпаз, өзіндік шығармашылық жұмыспен айналыса алатын
жан-жақты  жетілген  жас  ұрпақ  өкілдерін  дайындай  аламыз.  Әлемнің  озық  елдері  арасында  Қазақстанның  білімді
жастарының орны ерекше болып шарықтай берсін.
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Пайдаланылған әдебиеттер
1.  Г.  Исаева,  Шет  тілі  сабағында  инновациялық  технологияларды  қолданудың  кейбір  ерекшеліктері.  «Жаңа  тұрпатты
мұғалім дайындаудың өзекті мәселелері» атты  республикалық  ғылыми  конференцияның материалдары. Мектептегі шет
тілі, 2011ж. №3 60б.
2. «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жолдауы.
3. Г.Ә.Мусаева, Ақпараттық технологияны оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттыру құралы ретінде
қолдану. Мектептегі технология, 2010ж. №5 32б.
4. Г.Т.Жаримбетова, Интерактивті тақтада жұмыс жасау мүмкіндіктері. Мектептегі технология, 2008ж. №9  34б.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ 36 мектеп –лицейінің І (ілгері) деңгейлі сертификатталған

 мұғалімі  Бейсембаева Бақтыгүл Қабдығалымқызының  қысқа мерзімді жоспары
 

Тақырыбы : Оқушылардың оқу сапасын арттыруда табыс критерийлерінің ықпалы
Мақсаты : Коуч - сессия барысында мұғалімдер мақсат пен табыс критерийлерін құрастыра отырып, оны өз
сабақтарына қолдана алуға дағдыландыру,  қарқынды өзгеріп жатқан әлем жағдайында үздіксіз  кәсіби
шеберлігін арттыруға бағыт-бағдар беру.
Нәтиже және табыс критерийлері: Коуч - сессия қатысушылары табыс критерийлерін күнделікті сабақта пайдалану
арқылы  оқу үрдісі  жақсарту,оқушыларды оқытуға жетелеу

Коучинг 
кезеңдері

Іс-әрекеттер Әдіс–тәсілдері Уақы
ты

Сұрақтар Күтілетін нәтиже

Қызығушылық
ты ояту

the_power_of_union
_is_strength_crabs_v
s_ants_vs_penguins_
advertisement3.mp4

видеоролик 2 мин Ынтымақтастыққ
а жұмыс 
жасайды, 
сенімділік пайда 
болады.

Ұйымдастыру 
кезеңі

Сергіту сәті арқылы
топқа бөліну
«Тұрғын үй» 
ойыны ( тұрғындар,
 үйлер, жер 
сілкінісі)

Топқа бөліну 3 мин Бірлесе жұмыс 
істегенде топ 
мүшелері қандай 
ережелерді, 
тәртіпті ұстану 
керек?

Қатысушылар 
топтасып,  
бірлесе жұмысты 
қамтамасыз 
ететін  ережелер  
жүйесін 
құрастырады 

Коучинг 
тақырыбымен 
таныстыру, 
мақсатын бірлесе 
айқындау.
SMART мақсат 
туралы түсінік

презентация 8 мин Бүгінгі 
коучингтің 
мақсаты қандай 
деп ойлайсыздар?
Табысқа жету 
қадамдарын 
айтсаңыз

Негізгі 
мақсаттылық пен 
мазмұн 
бағыттарын 
анықтайды

 Практикалық 
тапсырма

Табыс критерийлері
арқылы жұмыс 
жасау, оны басқа 
топтар бағалау
1) Кемені беттің 
ортасына 
    орналастыру
2) Капитаны болу 
керек.
3) Құтқарушы 
балоны болу керек.
4) Желкені, теңіз, 
шағалалар болу 
керек.

Жеке жұмыс
А-4 

8 мин Бағалауға оңай 
болды ма? Не 
қиын болды?

Табыс
критерийлері 
белгісіз болса, 
бағалау қиын; 
оқушылар не 
үшін 
бағаланатынын 
білу керек;  әр 
сабақта табыс 
критерийлері 
айтылу керек 
екеніне көздері 
жетеді.

Теориялық 
бөлім

Мұғалімдерді 
слайдтардың 
көмегімен 
бағалаудың екі 
аспектісімен 
таныстыру, оқуды 
бағалау және оқу 
үшін бағалау 
ұғымдарын енгізіп, 
айырмашылығын 
түсіндіру.

Әңгіме
Презентация 

10 мин «Бағалау» сөзінің
мағынасы? Іс 
жүзінде 
оқушыларды 
қалай 
бағалайсыздар? 
Бағалаудың 
қандай түрлерін 
білесіздер?

Суммативті және 
формативті 
бағалаудың 
мағынасын 
түсінеді.
Өз 
практикасымен 
байланыстырады.
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Мағынаны ашу Тапсырма  (топтық 
жұмыс): 

Пәндер бойынша 
бір тақырыпқа 
мақсат пен табыс 
критерийлерін 
құрастыру

Ой қозғау
Постер жасау
Топпен жұмыс жасау

20
мин

Табыс 
критерийлері 
бойынша 
сұрақтар 
Оқушыны әділ 
бағалау үшін сіз 
қандай іс-әрекет 
жасар едің? Осы 
мәселені шешу 
үшін сіздің 
идеяңыз.               

Бірлесе жұмыс 
істеу тәртібін 
сақтауға 
тырысады.   Бір-
бірлерінің 
ұсыныстары 
талқыланады

water1.mpg Видеорлик 2 мин Формативті 
бағалаудың 
маңыздылығын 
түсінеді

Рефлексия Коуч -сессияға 
келмей қалған 
әріптесіме хат 

Кері байланыс  7 мин Оқу үдерісіне 
өзгеріс енгізу 
керектігін 
түсінеді. 
Коучингке 
қатысушылар 
кері байланыс 
арқылы  
сессиядан 
түсінгедерін және
келесі коучиенгке
ұсыныстары 
ескеріледі.

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    ИКТ

КГУ  Школа-лицей №36 отдела 
 образования акимата г.Экибастуза     

Гибатова Бакыт Кожановна
 учитель русского языка и литературы

Аннотация
       Одной из главных задач учебного предмета «Русский язык» является формирование
функциональной грамотности учащихся. Формирование языковой личности,
характеризующейся грамотной устной и письменной русской речью является важной
проблемой на уроке как в средних так и в старших классах, поэтому основным условием
реализации данной задачи в докладе является направленность на то, что через
информационные технологии учащиеся научились самостоятельно использовать
орфографические правила при написании, составлять связные устные и письменные монологи, анализировать прочитанное. 
Система заданий составлена на основе ACTIVSTUDIO в новой версии ActivInspire, что позволяет обогатить урок 
эмоциональной окрашенностью, помогает боле осознанному усвоению материала.
 Главным  моментом  данной  работы  является  то,  что  учащиеся  готовы  к  социокультурному  взаимодействию  и
самореализации в условиях требований современного общества, легко адаптируются в нём. Потому что через выполнение
системы заданий, объединённых общей грамматической темой, на уроке развиваются коммуникативные навыки и умения
необходимые в современном обществе.

Предисловие
   В  мудрых  изречениях  предков  говорится,  что  мы  всегда  «преклоняемся  перед  прошлым,  стремимся  к  будущему».
Сегодняшние дети – это будущий мир. Передо мной, как учителем, встают проблемы: «Как учить в век информатизации
человека будущего?»,  «Чему учить,  чтобы знания,  полученные на уроках,  помогли ученику стать конкурентоспособной
личностью?»,  «Как  повысить  качество  обученности  школьников?»  В  поисках  решения  этих  проблем  и  складывается
система моей работы.

• Обеспечение высокого уровня преподавания предметов;
• Использование новых технологий в обучении; 
•  Технологизация и компьютеризация учебно-воспитательного процесса;
• Диагностика резервных возможностей школьной образовательной    

          среды и способностей учащихся.
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Реализуя их,  стараюсь двигаться к созданию развивающей среды, образовательного процесса, в данном случае учащихся.
Требования,  предъявляемые  к  учителю,  строятся  на  индивидуально-ориентированном  образовании,  направленном  на
развитие творческих способностей и одаренности детей. 

Цель  обучения  языку,  в  том  числе  современному  русскому  языку,  –   формирование  практического  навыка
использования различных языковых средств в устной и письменной речи. Это требует всестороннего изучения системы
языка, внимания к особенностям различных структур языка. Содержание предмета «Русский язык» базируется на основе
практического  курса   русского  языка  и  объединяет  явления  разных  языковых  уровней:  фонетики,  морфемики,
словообразования,  лексики,  морфологии,  синтаксиса.  Распределение  языкового  материала  осуществлено  с  учётом  его
значимости в речевой коммуникации и степени трудности для усвоения учащимися.  Требования к знаниям, умениям и
навыкам для учащихся являются: знать и использовать при написании орфографические правила. 

 Предлагаемая работа является  попыткой создания дидактического пособия по орфографии в помощь
учителю. Данные упражнения преследуют цель формирования орфографической грамотности учащихся, предусматривают
проверку знаний, умений и навыков учащихся на трёх основных этапах обучения: первичное усвоение учебного материала,
последующее закрепление его, активное оперирование усвоенным материалом.
Цель работы:  Использование современных педагогических технологий в формировании орфографической зоркости на
уроках русского языка 
 Новизна опыта.
Новизна опыта состоит в подборе эффективных современных педагогических технологий, которые использую в работе при
формировании орфографической зоркости на уроках русского языка.
Современную школу невозможно представить без информационных технологий. Они применяются уже не только на уроках
информатики  –  практически  каждый  учитель  –  предметник  стремится  разнообразить  свой  урок  информационными
нововведениями,  будь  то  мультимедийная  презентация,  буклет  или  целый  комплекс  информационных  разработок,
объединённых одной темой, одним словом, цифровой образовательный ресурс. 
Во–первых,  использование  самого  распространённого  средства  –ACTIVSTUDIO  в  новой  версии ActivInspire–обогащает
урок  эмоциональной  окрашенностью,  вызывает   живой  интерес  к  изучаемому  предмету,  облегчает  процесс  усвоения
материала за счёт визуализации информации
Умение грамотно писать и говорить  – привилегия любого современного человека, считающего себя образованным. Одно из
условий социального заказа общества и государства сегодня – формирование грамотного и образованного выпускника. 
Как сделать так, чтобы количество ошибок уменьшалось,  а письмо стало бы осознанным и грамотным?  Хорошо, когда
ребенку «дано» от Бога: правила чувствует интуитивно и пишет правильно. Но таких ведь единицы. Больше детей, которые
знают правила, а пишут неграмотно. Вывод напрашивается сам: наши ученики должны знать правила и уметь их применять.
В чем же причина неумелого применения правил? Очевидно, в неумении  увидеть нужную орфограмму.
Время – вот главная ценность учителя.   Вот что,  прежде всего отнимают у него слабые ученики и вот что должен он
выиграть  для  большого  количества  упражнений  ,  для  безостановочного  повторения.  Специальные  схемы,  таблицы,
упражнения  ещё один способ экономить время. Они выставляются по мере надобности,  по той теме,  по которой идёт
работа. Это способ внешней организации мыслительной деятельности детей. Благодаря ИКТ на каждом уроке экономится
15 минут. Они то и работают на перспективу.      
Систематическая работа учителя развивает инициативу учащихся, воспитывает потребность в знаниях и является стимулом
к  дальнейшей  творческой  деятельности.  Данная  методическая  разработка  предлагается  в  помощь  учителю.  Материал
подобран  с  целью  эффективного  усвоения  теоретического  материала   и  навыки  практического  применения  правил.
Предлагается   система  заданий,  ориентированных  на  формирование  как  лингвистической,  так  и  коммуникативной  и
этнокультуроведческой компетенции. 
Дидактические принципы отбора содержания материала:  

• последовательность и системность изложения материала; 
• связь теории с практикой; 
• наглядность; 
• повторяемость материала.

    Имеет познавательно-практическую направленность и преследует решение следующих основных задач: 
-  Закрепить  знания  о  проверяемых  фонетических,  традиционных,  лексико-синтаксических,  словообразовательно-
грамматических написаниях (условия написания, орфографическая норма, приемы разграничения схожих написаний); 
-  Продолжить формирование навыка относительной орфографической грамотности; развить орфографическую зоркость 

Что надо сделать,  чтобы научить  писать грамотно?  Сколько приходится  перепробовать различных  приёмов и
методов преподавания русского языка (с учётом особенностей национальной школы), чтобы найти пути достижения цели!
Просто учить правила – метод абсолютно неэффективный, так как в русском языке исключений не меньше, чем правил, а
сами правила понимаются только в процессе практической деятельности. Мои классы сильными не назовёшь, но среди
учеников есть талантливые и трудолюбивые дети. И, чтобы каждый ученик «поглощал знания с аппетитом», использую на
уроках  современные  технологии.   Из  опыта  работы делаю вывод,  что  залогом успешного  усвоения  правил и  приёмов
является ассоциативная, визуальная формы работы. Одной из особенностей  таких уроков является большой объем работы,
который необходимо осуществлять для приобретения учащимися соответствующих ЗУН, а также характер этой работы:
кропотливое  выполнение  упражнений,  переписывание  из  учебника  или  другой  книги  дидактического  материала  с
одновременным выполнением каких-либо грамматических заданий и т.д. 
Для достижения цели (повышение грамотности, орфографической зоркости) с пятого класса учащиеся ведут альбомы для
правил, тетрадки для орфограмм, куда записывают правила, алгоритмы, схемы, таблицы.  
В первую очередь использую алгоритм как средство повышения грамотности. Алгоритмизация в орфографии направлена на
преодоление трудностей:
- совершенствование орфографической грамотности учащихся,
- повышение интереса к изучению русского языка,
- повышение качества знаний
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            Как писать без ошибок:
 Находи в слове орфограммы
 Определи знаешь ли
 Знаешь – пиши
 Не знаешь – пропусти или попробуй узнать
 Узнал – пиши; не узнал – пропусти
 Проверь 
       Как видно, в приведённом алгоритме содержится несколько «шагов», позволяющих научить детей писать осознанно.
Вначале это покажется громоздким, но результат обязательно будет. Совсем простенькие алгоритмы, включающие в себя 1
– 2 шага дисциплинируют работу мысли ученика
Алгоритмы  способствуют  развитию  у  учащихся  логического  мышления,  формированию  навыков  самоконтроля  при
решении орфографической задачи. Задача работы с алгоритмом – предупредить ошибку на начальном этапе.
Для эффективного  изучения  орфограмм используются  наглядные  картинки –  запоминалки:  «орфографический домик»,
Ослик  Иа  и  др.  Эти  схемы  сопровождаются  практическими  упражнениями,  представленными  на  флипчарте.  (см.
Флипчарты, приложение)
Начиная работу по орфографии, учащиеся учатся работать с интерактивной доской, программой Microsoft Power Point , что
в  дальнейшем  помогает  им  самостоятельно  готовить  презентации.  Уроки  презентации  можно  проводить  и  на  уроках
литературы. Учащиеся по творчеству поэтов и писателей составляют хронологические карты, схемы для характеристики
героев. Все это сопровождается  при помощи компьютерных средств. Ученик при создании каждого слайда в презентации
превращается  в компьютерного  художника  (слайд должен быть красивым и отражать отношение автора  к излагаемому
вопросу). В процессе демонстрации презентации ученики приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно,
пригодится.   Включается  элемент  соревнования,  что  позволяет  повысить  самооценку  ученика,  т.к.  умение  работать  с
компьютером является одним из элементов современной молодежной культуры. Учащиеся выполняют задания творческого
характера (сочинения, статьи, рисунки и т.д.). 
Например,  при  изучении  творчества  Ч.Т.  Айтматова  вместе  с  учащимися   подготовили  и  провели  конференцию  по
творчеству писателя, для которой учащиеся  составили свои доклады о писателе сопровождали с помощью презентаций.
Такие уроки носят творческий характер как для учащихся, так и для учителя. Они очень эффектные.            
ЕНТ – серьезный шаг в жизни каждого выпускника,  требующий и обдуманного выбора своего будущего,  и обобщения
знаний по предмету, и умения организовать свою работу. 
Особую роль в подготовке успешной сдачи по русскому языку я думаю,  могут  сыграть современные информационные
технологии, основой которых являются компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, аудио- и
видеотехника и системы коммуникации.
В процессе работы по применению информационных технологий в учебном процессе можно выделить несколько аспектов,
влияющих на формирование мотивации к обучению, повышение эффективности подготовки к ЕНТ.
1. Электронные учебники и электронные конспекты уроков.
2.  Тексты в электронном варианте.
3.  Словарно-орфографическая работа.
4.  Применение на любом этапе урока, при изучении  любого раздела урока.
5. Выполнение творческих заданий и научно-исследовательских работ (презентации учащихся).
6.  Слайды с текстовыми изображениями.
Наша задача – дать детям тот стержень, ту основу, которая будет залогом их грамотности. Таким образом, информационные
технологии  незаменимы как средство разнообразить уроки, визуализировать, структурировать информацию, сделать работу
над материалом разноплановой и интересной для учащихся.
Великий дидактик Ян Амос Коменский подчёркивал: «Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой
же связи»
Вывод.  Способность  видеть  орфограммы   это  необходимое  условие  для  овладения  орфографическими  нормами,  для
успешного  применения  правил.  Значит,  эту  способность  у  учащихся  нужно  воспитывать.  «Выработанная  способность
обнаруживать  те  места  в  словах,  где  письменный  знак  не  определяется  произношением,  называется  орфографической
зоркостью».  Орфографическая  зоркость  преполагает  также  умение  обнаруживать  ошибки,  допущенные  пишущим
(собственные ошибки или чужие).
Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность является одной из главных причин допускаемых
ошибок. Эта причина сводит на нет даже хорошее знание правил и умение их применять: школьник не видит орфограмм в
процессе письма. Главной причиной слепоты школьников ученые и учителя считают отсутствие эффективных способов
формирования орфографической зоркости.
Главным средством воспитания орфографической зоркости является правильное, своевременное формирование понятия об
орфограмме.  При этом обучение  умению  находить  орфограммы,  ставить  орфографические  задачи  рассматривается  как
первоначальный и специальный период в обучении правописанию.
 Язык, будучи тесно связанным с мышлением, отражает интеллектуальное развитие человека. Точная, грамотная и
выразительная  речь  в  различных  ситуациях  общения,  грамотное  письмо,  адекватное  понимание  чужой  речи,  владение
различными видами чтения воспринимаются как признак воспитанности и образованности личности и в значительной мере
определяют общественную и профессиональную активность человека. 
И как сказал педагог-новатор В.Ф. Шаталов: «Сложность учительского труда в том, чтобы найти путь к каждому ученику,
создать  условия  для  развития  способностей,  заложенных  в  каждом.  Самое  главное  –  учитель  должен  помочь  ученику
осознать себя личностью, пробудить интерес в познании себя, жизни, мира...»
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Приложение.
Урок 1. Разделительный Ъ и Ь.

Разделительный Ъ пишется перед буквами Е, Ё,Ю, Я только после приставок. В остальных случаях перед теми же 
буквами и перед буквой И пишется разделительный Ь. (Сказка о братьях разделительных)
Урок 2. Безударные гласные в корне слова.

Чтобы не ошибиться в написании безударной гласной в корне, нужно изменить слово или подобрать однокоренное
слово, в котором проверяемая гласная была бы под ударением. 

Безударную гласную проверь
И ошибок не будет. Ты поверь!
Ну так сделай ударным этот слог!
И пятёрку получишь за урок!

(Упражнения для закрепления)
Безударные гласные проверяемые ударением. 
Б…льшой, пож…лтеть, ж…лток, п…тнистый, б…глец, н…сище.
Какие буквы пропущены? Как проверить безударную гласную? 

Урок 3. Буква Ё – О после шипящих в корне слова.
В корне после шипящих под ударением пишется Ё,

а не О. 
Слова – исключения: крыжовник, шорох, шов, капюшон

Ты будешь писать грамотно, если:
a. Научишься видеть состав слова, его значимые 
части;
b. Научишься подбирать такие проверочные слова 
(однокоренные слова, форму слова), в которых отчетливо 
слышится Е в безударном положении, например: жёлтый 
– желтеть, шёпот – шептать. В каждом правиле очень 
часто бывают исключения. Через О в ударном положении
пишутся следующие слова:

Шорох, чокаться, трущобы.
          Шов, крыжовник и обжора,

           Шомпол, чопорный и шоры,
        Шорник, шорты, капюшон.

Есть ещё и другие слова. Их можно легко 
запомнить, выучив скороговорки: 

В капюшоне – шов, в крыжовнике – шорох.
Жокей, жонглёр, шофёр и шотландец везли по шоссе шоколад.

Уроки 4,5,6. Гласные О и Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных.
После шипящих под ударением в суффиксах и окончаниях существительных  пишется буква О, без ударения – 

буква Е. 
Урок 8.
Буквы О и А в корне – гор –  – гар –  
В корне с чередованием – гор –   – гар –  в безударном положении пишется буква О: подгореть
Задание: с данными словосочетаниями составь предложения. Это может быть и связный рассказ на тему «Как мы однажды 
загорали»
Шоколадный загар, выгоревшая футболка, загорелый друг, подгоревший шашлык, сгораю от любопытства.
Урок 9. 
Буквы Е и И в корнях с чередованием.
 В корнях с чередованием Е – И пишется буква И, если после корня стоит суффикс – а – : расстилать, расстелить (нет а)  
(Ослик Иа)

Литература

 Учебная программа «Русский язык – Орыс тілі» для 5 – 9 классов школ с нерусским языком обучения; «Русский 
язык» для 10 – 11 классов (Астана 2013г.)
 Журнал «Русский язык в казахстанской школе» №6(48) – 2013г., №3(51) – 2014г
 А.Панина. Уроки русской орфографии
 Т.А. Костянина. Проверочные работы по русскому зыку для 5  - 8 классов
 М.А. Васильева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку
 Электронные учебники
 Интернет
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Екібастұз қаласы №36 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі 

Жетпісбаева Ақмарал Қонайқызы

Табиғатқа саяхат. З дыбысы мен әрпі
Пән: Сауат ашу

Сынып: 1 «В»

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

1.2.1.2 оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу
 1.2.9.1 әріпті  тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру
1.3.5.1. Тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызба , сурет, белгілер қолдана отырып 
жай сөйлемдер/мәтін құрастыру

Сабақтың мақсаттары Барлығы: Жаңа білімді меңгереді.
Көбі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Жетістік критерийлері  Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады. Нақты сөйлеу 
арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.

Құндылықтарды дарыту Оқушылардың бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Тілдік құзыреттілік Зымыран-ракета- rocket
Сабақ барысы

Сабақ 
кезеңдері

уақыты Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Психологиялы
қ ахуал

3 минут Мейірімді жүрекпен,
Ақпейілді тілекпен,
Амандасып алайық,
Бір жадырап қалайық! 
Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын сезініп бір-
бірімізге жылы лебіздерімізді білдірейік.
Оқушыларды фигуралар арқылы 4 топқа бөлу.
 Топ міндеттерін бөліп алады.

Білу 

Түсіну

Қолдану 

3 минут

2минут

3 минут

3 минут

Жұмбақтар арқылы тақырыпқа шығу. 
Топқа жұмбақтар беріледі. 

От шашады жалындап,
Қатты ұшқанда зымырап. (зымыран)

Көзде бар
Түнде жоқ.
Қазда бар.
Қапта жоқ.(З)

Түрі жылқы бейнесі
Жолақ-жолақ жейдесі.(зебра)

Ләзатта бар,
 Жанатта жоқ.
 Азатта бар,
 Қанатта жоқ. (З)
Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болмақ?

– №1 Оқылым.
Аз     қаз    өз     көз      өзен    заман 
қоңыз    сағыз      тоғыз     Зере.

Дәптерімізді ашайық,
Қолға қалам алайық,
Салақтықтан қашайық,
Әдемі етіп жазайық.
Зз әріпін  алдымен  ауада жазу, дәптерге көркем жазу. 
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Талдау

Жинақтау 

Рефлексия

1 минут Шапалақта қолыңды, жай, жай, жай
Шапалақта қолыңды тез, тез, тез
Ақырын бас аяқты жай,жай, жай
Жаңылмай тап орныңды тез, тез, тез

4 минут «Маршрут ойыны»   
З дыбысы бар сөздерді барынша көп қолдану
М: Зымыран,нар,Риза, аз,заман...

8 минут

5 минут

Топтарға шығармашылық тапсырма:
1-топ З дыбысына қатысты сөздерді жазу
2-топ  берілген сөздерді буынға бөліп, жазу.
3-топ З дыбысы кездесетін сөздердің суретін салу
4-топ берілген сөздерге дыбыстық талдау жасау

№2 Сурет және тірек сөздердің көмегімен ертегі құрастыр. 
Ұзақ, шөлдеді, құмыра, тұмсығы, су, тас, салды, көтерілді.

4 минут «Серпілген сауал» әдісі арқылы бүгінгі сабақты қорыту
12 З дыбыс қандай дыбыс?
13 Неге?
14 Бүгінгі сабақта қандай әдіс-тәсілдерді қолдандық?
15 Қандай ресурстарды пайдаландық?
16 Қай топтың жауаптары көбірек ұнады?

Бағалау 

Қорытынды 

5 минут

4 минут

Кері байланыс 
1.Егер саған сабақ ұнаса және 
орындаған болсаң, желкенді жасыл
түспен боя.
2. Егер сен сабақта белгілі бір 
қиындықты кездестірген болсаң, 
желкенді сары түске боя.
3. Егер саған сабақ барысында 
тапсырмаларды орындау қиын 
болып, мұғалімнің көмегі қажет 
болса, желкенді қызыл түске боя.

Бәрін түсіндім

Сұрақтарым бар?

Түсінбедім

Желкенді осы суретке жапсырады. Сол арқылы 
оқушылардың сабақты қаншалықты меңгергенін 
анықтаймыз

Келесі сабақтың басында осы түсінбеген оқушылармен қайтадан қайталап , жұмыс 
жасаймыз
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Екібастұз қаласы  №36 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі

Жомартова Зарина Сунгатовна

Сыныбы:  3    Пәні:     Қазақ тілі
Пән мұғалімі:      Жомартова Зарина Сунгатовна
Сабақтың тақырыбы: Зат есімнен сын есім тудыратын жұрнақтар   
Сабақтың мақсаты: Зат есімнен сын есім тудыратын жұрнақтар туралы мәлімет беру  
Білімділік: Оқушылардың зат есім, сын есім туралы білімдерін бекіте отырып, зат есімнен сын
есім тудыратын жұрнақтар туралы мәлімет беру
Дамытушылық:  Жүйелі ойлау, шығармашылық қабілеттерін, тіл байлықтарын дамыту
Тәрбиелік:   Оқушыларды ұқыптылыққа, еңбекқорлыққа ел жандылыққа тәрбиелеу
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту
Сабақтың түрі: дәстүрлі аралас сабақ
Сабақтың әдісі: сұрақ – жауап, «кубизм» стратегиясы
Көрнекіліктер: слайд, интерактивті тақта, суреттер, тірек сызба, таратпа қағаздар
Пәнаралық байланыс: дүниетану
Сабақтың барысы 
                            І. Ұйымдастыру кезеңі 
      а) сәлемдесу, түгендеу           ә) көңіл – күй тренигі-
                                          Жақсы оқып сабақты 
                                          Әдеп сақтау сәніміз
                                          Отыруға тәртіпті
                                          Дайындалдық бәріміз 
                            ІІ. Үй тапсырмаксын сұрау   24 – 30 жаттығу
-Балалар қане 30 жаттығуда сөздерді қатыстырып кім сөйлем құрады 
- жарайсыңдар! Бұл қандай сын есімдер 
-Туынды сын есім дегеніміз не?
                         ІІІ. Жаңа сабақ
"Серпілген сауал" әдісі
- Сын есім деген не?   - Туынды сын есім қалай жасалады?
-  Балалар  қалай  ойлайсыңдар  қандай  сөз  таптарына  жұрнақтар  жалғану  арқылы  сын  есім  жасалады?
- Зат есім деген не?
- Балалар бүгін біз зат есімнен сын есім тудыратын жұрнақтар туралы өтеміз.
(зат есімнен сын есім тудыратын жұрнақтар туралы қысқаша мәлімет) слайд1
                         IV. Дәптермен жұмыс
33 - жаттығу. «ойлан тап» ойыны.
 Ойынға қатысушы берілген сөздің
 атын айтпай, оның мағынасын 
түсіндіреді, яғни ол затты немесе 
сөзді сипаттап айтады. 
Керекті сөздер: қоян,  қар, аяз, кітап, 
жаңбыр, қасқыр, күн, түлкі.
-Балалар сипаттау үшін Ай сөз табының 
сөздерін пайдаландыңдар
34 – жатттығу «Алтын» сөзінен сын есімдер жаса. Суретке
қарап, әңгіме құрау . "Тұжырымдамалық карта" 
стратегиясы. 
Әр топқа постер таратылып, оқушылар сол  постерге өз әңгімелерін сурет
арқылы түсіру керек.
                                   Қандай?
35 -  жаттығу. Таратпа қағаздарда берілген зат есімдерге – дай, -дей, жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жаса. 
Тау, дала, гүл, тай, бұлбұл. 
-Енді жасаған сын есімдерді пайдалана отырып сөйлем құраңдар.
-Кім қандай сөйлем құрады?
-Жарайсыңдар!
V.Сергіту сәті      (видеоролик) 
VІ. Бекіту     « Паравоз» 
-Балалар паравоздың вагондарындағы сөздерге себеттегі жұрнақтарды жалғау арқылы сын есім жасайық.
-Ескерту: дұрыс жұрнақ жалғанбаса паравоз жүрмейді. Сондықтан сөздерге сәйкес дұрыс жұрнақ жалғаймыз.
VІІ. Қорытынды        5 жол өлең 
1 жол – зат есім
2 жол – 2 сын есім
3 жол – 3 етістік
4 жол – 4 сөзден тұратын сөйлем (сөйлем ойды білдіру керек)
5 жол – алғашқы сөздің синонимі 
VІІІ. Үйге тапсырма      37 – 38 жаттығу 
IX. Бағалау Сабаққа белсене араласқан оқушыларды мақтап, мадақтап бағалау
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Екібастұз қаласы  № 36 мектеп-лицейінің
математика пәнінің мұғалімі

Жұмәлі Райхан Аманкелдіқызы

 Геометрия 8 сынып
Сабақтың
тақырыбы

Төртбұрыш. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының 
қосындысы

Сілтеме: Оқулық: Ж.Қайдасов, Г.Хабарова, А.Абдиев. 
Геометрия 8-сынып

Мақсаты: Сабақ табыстылығының 
критерийлері:

Білімділік:
 Төртбұрыш  анықтамасын  және
оның элементтерін біледі;
 Төртбұрыштың  бұрыштарының
қосындысын біледі;

Оқушылар:
 Төртбұрыш элементтерін атай алады және көрсете алады;
 Төртбұрыш  бұрыштарының  қосындысына  берілген  есептерді
шығара алады;

Дамытушылық:
 Функционалдық  сауаттылықты
арттырады;

 Зерттеу жүргізеді;
 Салыстырып, себеп-салдарын анықтайды;
 құрастырады

Тәрбиелік:
 өзіндік оқуға белсене қатысады;

 Өзін-өзі бағалайды;
 Сыныптасын бағалайды;

Сабақтың типі Жаңа тақырыпты меңгеру
Әдіс-тәсілдер: Топтастыру, сәйкестендіру, ИНСЕРТ әдісі, АКТ, постерге салу, макет бойынша құрастыру, 

шығармашылық –зерттеу әдісі, демонстрация, практикалық жұмыс.
Ұйымдастыру

әдістері
Жеке-дара, жұптық жұмыс, топтық жұмыс.

Кезеңдер: Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
І.  Ұйымдастыру Оқушыларға үш түсті төртбұрыштардың 

қиындыларын таратады, түстер бойынша үш 
топқа бөледі.

Қиындылардан адам бейнесін жасайды және әр 
оқушының рөлі анықталады:
 Бас - топ басшы;
 Дене – спикер;
 қолдары – хатшы;
 Аяқ – тайм спикер

ІІ. 
Тірек білімдерді

қайталау

1.Балалар, адам бейнесін қандай фигуралардан 
құрастырдыңдар?

2.Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп 
ойлайсыңдар? Алдарыңдағы қиындылардағы 
қандай төртбұрыштарды білесіңдер? Ал, 
қайсылары сендерге таныс емес? 
3. Төртбұрыштар туралы не білеміз? Еске 
түсірейікші!

1.Төртбұрыштар 
-Білетін төртбұрыштар-квадрат, тіктөртбұрыш
-Білмейтін төртбұрыштарды көрсетеді 
(параллелограмм, трапеция)
2.Білетін ақпаратты жаңғыртады

ІІІ. 
Сабақ

тақырыбы мен
мақсатын
айқындау

1. Не білгіміз келеді? 
 
Оқушылар сабақ мақсатын айқындайды

ІҮ. Жаңа
тақырыпты

меңгеру

Білу  

1.ИНСЕРТ әдісімен теориялық материалды 
өздігінен меңгеріңдер

2.«?» қойылған бөлімдерді топта талдап, бір-
біріңе түсіндіріңдер.

1.Материалды оқи отыра, келесідей белгілерді 
қойып отырады:
    «V» - мен бұны білемін
    «+» - бұл мен үшін жаңа, бұл жөнінде алғаш 
рет оқып тұрмын.
    «?» - мұнда не жайлы айтылғанын мен 
түсінбеймін
    «!» - бұл өте қызық екен, бұл жөнінде 
сыныптасыммен сөйлесуім керек.
2.Топта түсінбеген бөлімдерді талдайды. Бір-
біріне түсіндіреді.

Түсіну Сурет бойынша төртбұрыш элементтерін 
сәйкестендіруге тапрсырма береді

 AB, CD                                     төбелері
  AC, BD    қарама-қарсы қабырғалары 
 A, B, C, D    қарама-қарсы бұрыштары
                       диагональдары                              
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Қолдану №1 және №5 есеп
Интербелсенді тақтаға дұрыс жауабын шығару 
арқылы тексеріледі. 

Төртбұрыш периметрін және қатынастары 
арқылы төртбұрыш қабырғаларын табу есептерін 
шығарады

Талдау

1.Төртбұрыш қандай құрамдас бөліктерден 
тұрады?
2.Топтарға төртбұрыш қиындысын, қайшы 
таратады. 
 Осы төртбұрыштың ішкі 
бұрыштарының қосындысы неге тең? 
  Алдарыңдағы төртбұрыш 
қиындысын, қайшыны қолдануға болады. 
Сызғыш пен қарындаш өздеріңде бар.

1. Диагоналін жүргізсек екі үшбұрышқа бөлуге 
болады?
2.Төртбұрышты қайшымен диагональ бойымен 
қиып, екі үшбұрышқа бөледі. Үшбұрыштың 
бұрыштарының қосындысы 1800 болса, 
төртбұрыштың бұрыштарының қосындысы 3600 
болады.
-Магнитті тақтада төртбұрыш пішіні 
жапсырылған. Дұрыс орындаған топ мүшесі 
пішінді пайдаланып дәлелдейді.

У. Бекіту

Жинақтау

Зерттеу есебі: 
Төртбұрыштың белгісіз γ және φ бұрыштары 
қандай болу керек, егер белгілі α және β 
бұрыштары:
І-топ:
 α және β сүйір бұрыштар
ІІ-топ:
 α -доғал бұрыш және β-тік бұрыш 
болса
ІІІ топ:  α -доғал бұрыш және β-сүйір бұрыш 
болса

Постерге салып, қорғайды

Бағалау: Өмірде төртбұрыштардың қасиеттерін білу 
бізге қаншалықты қажет?
Оқушыларға ұзындығы мен ені бірдей 
жолақтар мен суреттер таратылады. 
Бұрыштарды өлшейтін құралдарды қолданбай 
жолақтарды  450 бұрышпен қиып суреттерге 
жиектер жасау. 

Шешімі: Жолақтардың шеттерінен қабырғасы 
еніне тең болатын квадрат сызып алып диагоналі 
бойынша қайшымен қию керек. 

Үйге тапсырма 1.№8
2.Әр топ тақырыпқа байланысты бір сұрақтан 
дайындау(неліктен? Неге? Мәні неде? 
Айырмашылығы неде?  сұрақтарының бірін 
қолдану керек)

Қорытынды Бүгінгі сабақтан не алдық? Оқушылар жинаған ұпайларды есептейді,
критерийлерге сәйкес бағалайды

ЖАС МАМАНДАРДЫҢ ЖАҢА ОРТАҒА БЕЙІМДЕЛУ ТРЕНИНГІ

Екібастұз қаласы №36 мектеп-лицейінің
психолог, өзін-өзі тану мұғалімі
Ильясова Ақжарқын Асқарқызы

Тренинг мақсаты: жас мамандардың әлеуметтік - психологиялық бейімделуінің сәтті өтуіне
ықпал ету.
  «Болашақтағы кәсіби өсу» акциясы
Мақсаты: кәсіби мотивацияның қалыптасуы.
Әрбір  жас  маман  суреттегі  ең  ұнаған   бір  затты  таңдайды.  Кейін  таңдалған   заттың
интерпретациясы беріледі.  
Тиын — жалақының жоғарылауы;
Кілт — ата-аналар мен оқушыларға еш қиындықсыз жол таба білесіз;
Қылқалам — тәжірибе тарату;

Маржан — жаңа кәсіби қасиеттер иелену;
Кемпірқосақ – кәсіби іс-әрекеттегі құлшыныс;
Кәмпит — кәсіби перспективаны мақсат ету;
Бояулар — белсенді кәсіби ұстаным.
Кіріспе сөз
Әрбір адам ерекше, қайталанбас жеке тұлға. Айналада болып жатқанды қабылдауларымен және оған деген қатынастарымен
ерекшеленеді. Адамдар жаңа өмірлік жағдайға бейімделу қабілеті, сонымен қатар ұжымдағы әріптестерімен қарым-қатынас
жасау іскерілігімен әр түрлі. Мысалы, біріне жаңа ұжымда, жаңа жұмыста өзін сенімді сезіну үшін аз уақыт қажет болса,
басқасына ,керісінше, ұзақ уақыт қажет болады. Дегенмен алғаш рет білім беру мекемесіне келген мұғалімдер мәселерлерге
кездеседі  және жаңа  өмірлік  іс-әрекет жағдайына үйрену үшін бейімделу кезеңі  қажет.  Кейбір жас мамандар өздерінің
мекемеге бейімделу кезеңін қиын деп сипаттайды. Басқалары ,керісінше, жаңа жағдайға бейімделудің оңай болғандығын
айтады. 
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- Ал, енді қазір бір сәт осы мектепке келген алғашқы күніңізді еске түсіріп көріңіздерші. Сол сәттегі ішкі күйіңізді,
сезіміңізді, ойларыңызды еске түсіріп көріңіз. Кейін қазір не өзгергендігін ойланыңыз.  Жаңа кәсіби жұмысыңызға, ұжымға
үйрендіңіз деп айтуға болады ма? Жұмысыңызға, айналаңызға қатынасыңыз өзгерді ме?
Сонымен жас маманның әлеуметтік-психологиялық бейімделуі  маманның жаңа еңбек ұжымына қосылу,  үйрену үрдісін
қамтиды.
 «Жас маманға байланысты ұғымдармен жұмыс». 
Ұстаздарға ұғымдар үлестіріліп беріледі.  Берілген сөзбен сөйлем құрау керек.  Кейін кезегімен оқиды, нәтижесінде бір-
бірімен байланысқан әңгіме шығу қажет.
Қолданылатын ұғымдар: Студенттік шақ, диплом, қуаныш, резюме, жұмысқа қабылдану, толғаныс, мектеп, жаңа ұжым,
алғашқы қоңырау, сынып, жауапкершілік, кабинет, қоңырау, сабақ,шығармашылық, оқушылар, ата-аналар, баға, ,көңіл-күй,
сәттілік.
 Ойын. «Орнымызбен ауысайық» 
Бұл ойын қозғалуға, көңіл-күйді көтеруге, сонымен қатар бірін - бірі жайлы қосымша ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Бір орындық шеңберден алынады,  жүргізуші  өзіне бос орын табу үшін қатысушыларға  орын ауыстыру ұсынады:  алма
жақсы көретіндер, гитарада ойнай алатындар, сағат таққандар және т.б.
Ойын ережесі түсінікті болғаннан кейін, орындарды ауыстыру шарты күрделенеді. Енді сұрақтар қатысушылардың кәсіби
іс-әрекет ерекшелігіне,  біліміне, балалармен жұмыс істеу спецификасына, тренингке қатысу мотивіне және т.б. қатысты
болу керек.
Мысалы, келесі сұрақтар:
 Биыл диплом алғандар;
 Қазір жаңа бағдарлама бойынша жұмыс істеп жатқандар;
 Өз жұмысын сүйетіндер;
 Магистратураға түсуді қалайтындар;
 Кішкентайынан мұғалім болуды армандағандар;
- орын ауыстырсын.
 «Есім және қозғалыс» ойыны
Қатысушылар шеңберге тұрып, кезекпен әрбіреуі өзінің есімін айтады және өзінің мінез-құлқына сәйкес келетін кез-келген
қарапайым  қозғалыс  көрсетеді.  Барлық  қатысушылар  есімді  дауыстап  қайталайды  және  қатысушының  көрсеткен
қозғалысын көрсетеді. Сонымен, олар кезекпен танысады.
 «Ассоциация»

Мұғалімдерге  ұсақ  заттар  салынған  сиқырлы  қапшық
ұсынылады. Психолог шеңбер бойымен қапшықтан бір затты
алуды  ұсынып,  кейін  бұл  зат  пен өзінің  ұқсастығын табуға
тырысады. Ары қарай шеңбер бойымен талқылау жүреді. 
 Релаксация «Алма бағы».
 «Мен үшін ұстаз болу…» жаттығу
Мақсаты: сенім,  бірлік,  және  қолдау  атмосферасын
тудыру.
Қатысушылар  шеңбер  құрып  отырып,  кезекпен  «Мен  үшін
ұстаз  болу...»  деп  басталатын  сөйлемді  аяқтайды.
(мамандықтың өздері үшін мәнін айтады).

Кері байланыс.  «Мен – пайымдаулар».

ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ ДАСТАНДАРДЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
(СҰРАНШЫ БАТЫР ЖӘНЕ ӨТЕГЕН БАТЫР ДАСТАНДАРЫ БОЙЫНША)

Екібастұз қаласы, 
№36 мектеп-лицейінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Иманғали Сәуле Қуандыққызы

  Жамбылдың эпикалық жырау ретінде халыққа танытқан шығармаларының бірі – «Өтеген
батыр».  Бұл дастанды оған дейін  де жырлағандар аз  болмаған.  Бірақ олардың көбі  бізге
жетпей, тек Сүйінбай Аронұлы мен Жамбыл жырлаған дастандарының бірнеше нұсқасы ғана
сақталған. Өтеген батыр жасынан жоңғарларға қарсы күреске қатысқан. Бабасы Сырымбетте
батыр болған. 1723 жылы Өтеген сол өңірдегі Райымбек, Тауасар, Қанкелді батырларымен
бірге  жоңғарларға  соққы  берген.  1740  жылы  Төле  би  қолына  қосылып,  қалмаққа  қарсы
соғысқан, Өтеген ерлігінің ең әуелі Сүйінбайдың бабасы Күсен ақын жырлапты. Онан соң
Сүйінбай, кейін Жамбыл жыр еткен. Ақын Өтеген туралы дастанын аңыз желісінде құрған.
Ал  Сұраншы  батыр  дастанында  Жетісу  елінің  Қоқан  билеушілерінен  көрген  азабы  мен

мазағы, теңсіздікке қарсы қазақ батырларының жанқиярлық ерлігі анық әрі толық суреттеген. «Сұраншы батырда» Қоқан
өктемдігінің ақырғы кезеңі, Құдияр хан әскерінің мейірімсіз қаталдығы, момын жұрттың тартқан зәбірі мейілінше шыншыл
бейнеленген. Сұраншы батырдың қазақ намысы үшін қол бастап, жауға тиюі, оның қиянатқа төзбейтін өжет мінезі, беттеген
жағынан  қайтпайтын  қайсарлығы  эпикалық  билікке  көтерілген.   «Сұраншы  батыр»  дастанын  Жамбыл  ең  алғаш  рет
Садырбек деген беделді кісінің асы күндері толғаған.  Ертеде Сұраншы деген батыр қоқандықтардан осы өзен бойында
соғысып, оларды Әулиеатаға қарай ығыстырады.

28



  Жамбыл Жабаев дастандарының көркемдік ерекшеліктеріне назар аударсақ,  тілі жеңіл. Дастандар да теңеу,  метафора,
эиптет,  гипербола  сынды  көркемдегіш  құралдар  көптеп  қолданылған.  «Өтеген  батыр»  дастаны  шұбыртпалы  ұйқасқа
құрылған. Сонымен қатар дастанда қайталаулар, соның ішінде аллитерация, ассонанс  жиі кездеседі. 
Бұл жырды мен естігем –
Бұлбұлдың тәтті күйінен.
Бұл жырды мен естігем:...
... Алайдағы тарихтың,
Ауызында халықтың – 
Аңыз қалды өлместей. [1, 103]
          Дастанда кезесетін теңеулер батыр тұлғасын ашу, бейнесін жасауда қолданылған. 
Өсті батыр тұлғалы,
Жолбарыстай қарулы.
Қырандайын қырағы,
Арыстандай айбарлы. [1, 93]
          Берілген үзіндеден батырдың қаншалықты мықты, күшті екенін көруге болады. Бұл арқылы Жамбыл өзі баяндап
отырған жырының арқауы Өтеген батырдың бейнесін осылай жеткізу арқылы тыңдарманын қызықтыра түседі. 
Келді екі сұлу қыз,
Шолпандай туған таңдағы,
Беті қызыл алмадай,
Қара шашы құндыздай.
Көздері жанған жұлдыздай.
Киімімен құлпырған,
Інжу-маржан ойнайды.
Өздері әппақ қудай-ақ,
Күлкісі сылдыр судай-ақ. [2, 95]
         Жырда сонымен қатар гипербола яғни әсірелеуде кездеседі.
Өткір көзбен жер сүзіп,
Тұлпарының тұяғы.
Саз балшықтай тасты езіп,
Жөнелді батыр жорыққа,
Нөкерімен түзеп жүрісін!
Жорытқан жолдың шаңдағы,
Ақ бұлттайын алысқа,
Бұрқырап атып жол тартты,
Қытай жақ, күн шығысқа. [2, 97]
        Осы үзіндеден батырдың астындағы жолдасы – тұлпарының өзін тасты саз балшықтай тұяғымен илеуі арқылы сондай
мықты  екенін  көрсетеді.  Дастанда  мифтік  образдар  көптеп  кездеседі.  Олар:  айдаһар,  ақсақал  қария  мен  жезтырнақ,
әбжылан. Батырдың жолынан шыққан әрбір кейіпкер арқылы батырдың ерлігі көрсетіп отырады. Бірі ақылшы болса, бірі –
дұшпан  болады.  Мұндағы  ақсақалды  қария  бейнесі  батырға  жол  көрсетуші,  ақылшы  болып  табылады.  Риторикалық
сұраулар арқылы қария батырмен тілдеседі.
«Өтеген деген сенбісің,
Қамалды бұзған ермісің?!
Мың күн жортып жол-жалай,
Тауда безген құлжадай,
Жаһанды кезіп жүрмісің?!
Неге тыныш таппайсың,
Үйіңе неге қайтпайсың?
Шарламаған жерің жоқ,
Судан өзге құрлықты,
Жол ғып жортып таптайсың.
Мықты болса білегің,
Түкті болса жүрегің,
Атыңнан түс те, үйге кір... [3, 96]
              Дастанда сонымен қатар көкемдегіш құралдардан эпитетті кездестіруге болады.
Ақ көбікке оранып,
Толқыны тоқсан бұралып...
Бұл жырды мен естігем – 
Бұлбұлдың тәтті күйінен...
Бұл жырды мен естігем – 
Тулаған толқын дөңінен...
Соқты салқын самалы,
Сапырулы сар қымыз,
Мұрын жарып барады...
Ақ сақалды,  ақ шашты,
Қария, ата, көп жасты... [3, 98]
Дастанда сонымен қатар тұрақты тіркестер де қолданылған. Мысалы «қара қазан, сар бала қамы үшін», «сағы сынду», «салы
суға  кету»,  «қырық  күншілдік  жол»  сияқты  тіркестер  қолданылған.  Дастан  да  қолданылған  көркемдегіш  құралдар
тыңдарманды елітіп әкетеді.
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            «Сұраншы батыр» дастанында мынандай көркемдегіш құралдарды пайдаланған. Дастанда қолданылған теңеулер.
Арыстан жүрек Сұраншы,
Шыңда жатыр алыста...
Бата берген Сүйінбай
Жырдың тіккен – туындай!
Ақтұяқтың үстінде,
Аш қасқырдай бүгіліп,
Қарына ілген қалқаны,
Ілгері-кейін жүгіріп.
Қасқыр көрген күшіктей,
Хан жалтақтап қарады.
Бір сілтеді найзасын,
Белі үзілген күзендей. [4, 97]
Дастанда қолданылған метафоралар.
...Мұз – дулыға, қар – сауыт
Алатаудың алабын...
Жаулар – қоян, мен – сырттан,
Арасына енейін...
Ақ сүт берген анам – ел,
Үлгі берген атам – ел...
-Тоқтадың ба, кейін қайт,
Саған да Боқай жан керек,
Сен тышқансың, мен мысық,
Барасың қайда күймелеп! [5, 103]
           Сонымен қатар ассонанс, аллитерация, эпифора сияқты қайталау түрлері кездеседі. 
Эпифора
Тұлымдыны құл қылып,
Даланы мұңлы үн қылып
Елдің басын доп қылып...
Көп болса да, шөп болды,
Хандар жанған өрт болды...
Аллитерация
Сатылды ханға иманы,
Соғыспақ болды ақыры,
Сауыт киді батыры.
Сұраншыға хат жазған...
Қайтап қойдым хан үшін,
Қайратыма мінгенім,
Қалың елдің қамы үшін! [4, 93]
Анафор
Сенсің менің дұшпаным,
Сенсің менің жауымсың!
Батыр түсер есіне!
Батыр болған түйінді іс...
Ассонанс
Ақыры келіп, о да өлді,
Алатауда көмілді,
Атын түгел ел білді!
Адам туып, адамнан...
Алатаудан арындап,
Асқан судай құлатпай.
Алабұртқан көңілдің...
Дастандағы гиперболалар
Ханның тобы жүз кісі,
Ортасында бір кісі,
Түс ауғанша ұрысты.
«Сұраншы батыр» дастанында мынандай эпитетті теңеулер де кездеседі.
Ақ домбыра қолға алып,
Ай мен апта толғанып.
Ақ семсердей жалтылдап,
Шағылысқан күн шалып.
Ақ бидай терген тауықтай,
Елге жырым жем болып.
Жұпар иіс, боз жусан,
Бетеге басқан балағын.
Жеңін шешіп, желпініп,
Ыстық демін шығарды...
Уыз қымыз бұрқырап,
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Қара мейміз қаймағы...
Қомпаң-қомпаң желісіп,
Жағасыз көйлек киісіп,
Көк шай салып, су ішіп,
Перен мылтық арттырып... [5, 105]
        Сонымен қатар дастанда «қоян жүрек», «құлақ салу», «түсі суық» сияқты тұрақты тіркестерді кездестіруге болады.  
          Сонымен  қорыта айтсақ «Өтеген батыр» мен «Сұраншы батыр» дастандарында елін, жерін сүйген батырлар бейнесі
баяндалады. Өтеген батыр – ел ішінен шыққан қаһарман болса, Сұраншы – жаудан елін қорғаған батыр. Сұраншы батырдың
жанында қиындықтан құтқарар жолдастары жүреді, ал Өтеген - айдаһар мен жезтырнақты да місе тұтпайтын азулы батыр.
Ерлік, батырлық сынды қасиеттерді бойларына сіңірген екі батыр да  халық ұлы. Дастанды оқи отырып реалистік дүниелер
мен шым-шытырық оқиғалардың куәгері боласың. Қиял мен шындық қатар орын алып, бір-бірін толықтырып тұрады. 
           Ақын жырға қосып отырған екі дастандағы оқиғалардың ұқсас тұстары бар. Ол – Ресей империясының қазақ жерін
иемденуі. Бұл туралы екі дастанда да айтылады. Өтеген батыр бір жағынан көрегенділік қасиетімен де ерекшеленеді. Ресей
патшасының қазақтың жеріне көз алартуын жақсылық деп есептемейді. Сол себепті Жамбыл батырларды дастандарына
арқау ету арқылы ұрпаққа олардың ерлігін, елін қорғау мақсатында жандарын қиюға даяр қайсарлықтарын үлгі етеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.Т.Аленова .Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығы.
2. Қазақ әдебиеті (ХІХ ғасыр) 10-сынып. Алматы «Атамұра» 2014
3.Ж.Жабаев Халық – менің шын атым. Өлең-жырлары мен айтыс, дастандары. – Алматы: «Атамұра», 2008. – 256 б.
4. Жұмажанқызы Амантай «Өтеген батыр» дастаны: «Өтеген батыр» дастаны туралы // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2008. - №5.
-53-57 б.
5. Жамбыл Жабаев: Өлеңдер, айтыстар, дастандар / құрас., алғы сөзін жазған С.Садырбаев. – Алматы: Мектеп, 1989.- 144б. 
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Павлодар облысы  Екібастұз қаласы 

«Ұлағатты ұстаз» төсбелгісінің иегері, 
бастауыш сынып мұғалімі

Исабекова Кулия Мусабековна

Қысқа мерзімді жоспар
Пәні: Қазақтілі
Сабақтың тақырыбы: Етістіктің шақтары
Сабақтың мақсаты: 1.Етістіктің шақтарын қызықты тапсырмалар арқылы ажырата алуға
үйренеді, етістіктің шақтарының  ерекшеліктерін ұғынады.
2. «Сатылай кешенді талдау» технологиясы арқылы ойлау, есте сақтау, қиялдау, елестету сияқты
танымдық қабілеттерін дамыту.
3. Өз білімін және жолдастарының білімін бағалауға, пікірін тыңдауға, құрметтеуге,
жауапкершілікке, белсенділікке, уақытты үнемдеуге  тәрбиелеу.
Әдісі: жұппен жұмыс, топпен жұмыс, «Қобдиша» , «Галерея», «Сатылай кешенді талдау», ЖИГСО әдістері.
Сабақтың нәтижесі: Етістіктің шақтарын  ажырата алады, етістіктерге сатылай кешенді талдау жасай алады.

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Қолданылған 
ресурстар

Кіріспе
2 мин

І Ұйымдастыру кезеңі
Жағымды ахуал орнату

-Бүгін 4 топта жұмыс істейтін боламыз. Топ
ережесін еске түсірейік.

Геомертиялық фигуралар арқылы бөлінетін 
боламыз.
Сопақша – ортасын кеңейте алатын адам
Пирамида – басшылықты ұнататын, 
идеяшыл адам
«Көбелек »- адамдарды бөлмейді 
жатырқамайды
Ою – генератор, жаңалық ашатын адам
-Балалар,  бір-бірімізге сәттілік тілейік. 
«Тілек» сөзінің синонимін айта қойыңдар.
-«Батаменен ел көгерер, жауынменен жер 
көгерер» дегендей, сыныпта  бата береді.

Орындарынан тұрып, сынып 
ұранын бірлесіп айтады.
Қазақ тілім - өз тілім дана тілім.
Абай, Мұқтар сөйлеген дана тілім.
 Қастерлейді ұл-қызың мәңгі сені
Болашағым,бақытым қазақ тілім

1.Тәртіп сақтау.
2. Бір-бірімізді құрметтеу.
3.Басқаның пікірін тыңдау.
4.Уақытты үнемдеу.
5.Жауапкершілік, белсенділік.

Жақсы тілек, жылы сөздер, бата...

Бата беру

Әр топта сопақша, 
пирамида, «көбелек»,
ою фигураларын 
таңдап алады.

5 мин -Тілек сөзінің екінші буынында қандай 
дауысты  дыбыс бар?
-Е дыбысынан басталатын қазақ тілінде 
қандай термин сөздер бар?
Бүгін сабақта етістікті қайталаймыз және  
дыбыстарға сатылай кешенді талдау 
жүргіземіз.
1 Білу 

- Т дыбысынан

-Етістік    тб

1-топ. Сұрақ
2-топ. Сұрақ
3-топ. Сұарқ

Қобдишаға сұрақтар 
жазып салады
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Сұрақ жауап әдісі
Әр топқа тапсырмалар бөліп береді

4-топ. Сұрақ

Негізгі 
бөлім
3 мин

2. Түсіну «Мозайка» құрастырту
Музыка ойналады, тоқтайды. Оқушылардан
ептілік талап етіледі.

Оқушылар музыка тоқтағанда, 
тез-тез мозайкаларды құрастырып
үлгеру керек. Музыка қайта 
ойнайды. Қайта билеп, тоқтағанда
жалғастырады.

«Ыдыс. Ілгіш.  
Құлып. Ай.» 
суреттері қиылып, 
мозайка жасалған.

5 мин  «Сатылай кешенді талдау»  Құрастырған 
мозайкалары бойынша, сурет қай дыбыстан 
басталады, сол дыбысты талдау талап 
етіледі.
Бағалау
Сергіту сәті   
А әрпін мұрынның ұшымен, ү әрпін 
басымызбен, ұ әрпін оң иығымызбен,  е 
әрпін сол тіземізбен, і әрпін екі аяғымызбен 
саламыз

Мысалы: 1 топ. Ыдыс (Ы)
2-топ.Ілгіш (І)  3-топ. Құлып (Ұ)   
4-топ Ай (А)   
Әр топ , тақтада өз топ аттары мен
ұрандарымен таныстырып болған 
соң, дыбысқа талдау жасайды
«Бармақ арқылы»  бағалайды.

Слайд

20 мин 3.Қолдану    Етістікті «Топтастыру» 
әдісімен талдайды.
Осы шақ
Өткен шақ
Келер шақ
«ЖИГСО» әдісі
Әр топқа қимаға жазылған сөздер 
таратылып беріледі.
4.Талдау
Топ басшыларын «смайликтер» арқылы 
бағалайды.

Сөздерді осы әдіспен топ 
басшысы басқа топ мүшелеріне 
барып түсіндіреді.
...осылай кезектесіп талдап 
шығады.

Қима қағаздар
Постер
Смайликтер

5 мин Жинақтау 
«Ыстық орындық» әдісі  

1 оқушы шығып оқушылардың, 
сұрақтарына жауап береді.

5 мин Бағалау «Даңқ  аллеясы» Оқушылар 
жетістіктерін бағалап, марапаттау
Кері байланыс
Өзімнің жеткен жеңісім...
Нені жетілдіресің...

Жұлдыз алған балалар шығады
Әлі ... дәмін татқым келеді;
Әлі де тоймадым, себебі..;
Барлық ұсынылған тағамдардан 
маған ұнағаны ..;
... аса тойдым; 
.... қорыта алдым;
Егер... қоссаңыз жақсы болар еді.

Аракалдан қиылған 
жұлдыздар.

AҚПAРAТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ СAБAҚТA ҚОЛДAНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Екібастұз қаласы  №36 мектеп-лицейінің І (ілгері) деңгейлі сертификатталған,
бастауыш сынып мұғалімі,  облыстық шығармашылық топ мүшесі
Кожабаева Гульжан Калуадиновна

Кіріcпе:
           ХХІ ғacыр aқпaрaт ғacыры бoлғaндықтaн aдaмзaтқa кoмпьютерлік caуaттылық қaжет. 
Білім берудің негізгі мaқcaты – білім мaзмұнын жaңaртумен қaтaр, oкытудың әдіc-тәcілдері 
мен әр түрлі құрaлдaрын қoлдaнудың тиімділігін aрттыруды тaлaп етеді. Ocы мaқcaтты 
жүзеге acырудa aқпaрaттық технoлoгияны пaйдaлaну әдіcі зoр рөл aтқaрaды. Ocы oрaйдa ел 
Президенті Н.Ә.Нaзaрбaевтың хaлыққa жoлдaуындaғы «oқу үрдіcінде aқпaрaттық 
технoлoгиялaрды білім беру caлacын жaқcaртудa қoлдaныc aяcын кеңейту керек» деген cөзін 
бacшылыққa aлa oтырып, caбaқтa жaңa aқпaрaттық технoлoгиялaрды пaйдaлaнуғa жaппaй 
көшуіміз керек [1] . Aқпaрaттық технoлoгиялaрды caбaқтa пaйдaлaнудың негізгі мaқcaты: 

Қaзaқcтaн Реcпубли-кacындa  біртұтac білімдік aқпaрaттық oртaны құру, жaңa aқпaрaттық технoлoгияны пaйдaлaну 
Қaзaқcтaн Реcпубликacындaғы aқпaрaттық кеңіcтікті әлемдік білім беру кеңіcтігімен caбaқтacтыру бoлып тaбылaды. 
Көптеген жaңa технoлoгиялaрмен қaтaр coңғы кездері инфoрмaтикa пәні caбaқтaрындa aқпaрaттық технoлoгиялaр жиі 
қoлдaнылудa.Ocығaн бaйлaныcты күнделікті caбaққa: 
-мультимедия (видеo, aудиo қoндырғылaры мен теледидaрды, электрoндық oқулықтaрды); 
-кoмпьютер (кoмпьютерлік бaғдaрлaмaлaр, интерaктивті тaқтa 
-интернет және т.б. көрнекі мaтериaлдaрды пaйдaлaну aйтaрлықтaй нәтиже береді. 
Мұндaй қoндырғылaр oқушылaрдың қызығушылығын aрттырып, зейін қoйып тыңдaуғa және aлғaн мәліметтерді нaқтылaуғa
мүмкіндік береді. Oқушылaрдың caбaққa деген қызығушылығын oяту мұғaлімнің caбaқ өткізу тәcіліне де бaйлaныcты.
Негізгі бөлім: 
            Қaзіргі тaңдa oқудың интерaктивті әдіc-тәcілдері өте көп. Педaгoгикaлық ғaлым мен oзық тәжірибенің бүгінгі дaму 
деңгейінде белгілі бoлғaн oқыту әдіc-тәcілдерінің бәрін де еркін игеріп, әрбір нaқтылы жaғдaйлaрғa oрaй ең тиімдіcін тaңдaп
aлу және oлaрдың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре тиімді, үйлеcімді әрі шығaрмaшылықпен қoлдaну- caбaқтың cәтті 
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өтуінің кепілі. Ocы ретте мынa мәcелелерге бaca нaзaр aудaрғым келеді. 
1.Мұғaлім cәтcіз өткен caбaқтaрғa өзіндік тaлдaу жacaп өз кемшілігін іздеуге әрекет жacaу керек. 
2.Білім мен тәрбие беруде жaриялылық, педaгoгикaлық, ынтымaқтacтық, ғылыми-әдіcтемелік, тың ізденіcтерге cүйене 
oтырып жaңaшылдыққa тaлпыну қaжет. 
3.Мұғaлім күнделікті әр caбaғынa шығaрмaшылықпен дaйындaлуы керек. Өйткені, caбaқ-мұғaлімнің өнері, шығaрмacы. 
Coндықтaн әр caбaқты тиімді ұйымдacтырудa oқушыны жaлықтырмaйтын, қaбілетін aрттырaтын жaғдaй туғызуғa ықпaл 
етуміз керек деп oйлaймын. 
Aқпaрaттық технoлoгия негіздері тұлғaның инфoрмaтикa пәнінен aлғaн білім caпacы мен caуaттылығын кеңейтуге 
жәрдемдеcеді, мыcaлы: интернет caйты aрқылы жoғaры деңгейдегі көрнекіліктерді пaйдaлaнуғa бoлaды. Зaмaн aғымынa 
қaрaй caбaққa видеo, aудиo қoндырғылaры мен теледидaрды, кoмпьютерді қoлдaну oқушының дүниетaнымын кеңейтеді. 
Әcіреcе, oқулықтaғы тaрaулaрды қoрытындылaу кезінде oқушылaр қocымшa мaтериaлдaр жинaқтaп, білімдерін кеңейтіп, 
тaнымдық белcенділігін aрттырып қaнa қoймaй, қиcынды oйлaу жүйеcін қaлыптacтырып, шығaрмaшылығын дaмытaды. 
Теcтік тaпcырмaлaр oрындaйды. Кoмпьютер көмегімен oқыту oң нәтижелер береді. Aқпaрaттық мәдениет дегеніміз- тек 
кoмпьютермен дұрыc жұмыc іcтей білу ғaнa емеc, кез-келген aқпaрaт көзін: aнықтaмaлaрды, теледидaр бaғдaрлaмaлaрын 
т.c.c. дұрыc пaйдaлaнa білу деген cөз. 
          1. Жaңa aқпaрaттық технoлoгияның негізгі ерекшелігі – бұл oқушылaрғa өз бетімен немеcе бірлеcкен түрде 
шығaрмaшылық жұмыcпен шұғылдaнуғa, ізденуге, өз жұмыcының нәтижеcін көріп, өз өзіне cын көзбен қaрaуынa 
және жеткен жетіcтігінен ләззaт aлуғa мүмкіндік береді.     
         Oл үшін мұғaлім өткізетін caбaғының түрін дұрыc тaңдaй білуі қaжет. Caбaқты cәтті ұйымдacтырудaғы бacты мaқcaт 
-oқушының caбaққa деген қызығушылығын aрттырып, бүгінгі зaмaн тaлaбынa caй білім беру. Aқпaрaттық 
технoлoгиялaрдың бірі – интерaктивтік тaқтa, мультимедиялық және oн-лaйн caбaқтaры. Oқыту үрдіcін кoмпьютерлендіру 
мaқcaтындa интерaктивті тaқтaмен жұмыc жacaу тиімді. Қaзіргі уaқыттa Қaзaқcтaнның жaлпы oртa білім беретін 
мектептерінің бaрлығы дерлік интерaктивті тaқтaмен қaмтaмacыз етілген. Өзім жұмыc жacaйтын мектепте жaңa aқпaрaттық 
технoлoгиялaрды қoлдaну кеңінен қaрacтырылғaн.  Кaбинетінде интерaктивті тaқтa oрнaтылғaн. 
        Тaқтaны қoлдaну aрқылы oқушылaрдың қызығушылығын, интеллектуaлдық тaнымын, білім caпacын aрттыруғa 
бoлaды. Өз бacым интерaктивті тaқтaны әр caбaқ бaрыcындa, прaктикaлық caбaқтaрды өткізген кезде жиі қoлдaнaмын. 
Caбaқтa интерaктивті тaқтaның элементтерін пaйдaлaну, дaйындaлғaн aрнaйы тaпcырмaлaрды тыңдaп қaнa қoймaй, 
көздерімен көріп, oны жетік түcінуге, дaғдылaнaды. Интерaктивті тaқтaны пaйдaлaну aркылы oқушылaрдың білімін текcеру 
үшін әр тaрaуды aяқтaғaн кезде немеcе жaңa caбaқты бекіткен уaқыттa теcтілеу әдіcін қoлдaнуғa бoлaды. Oқушылaрдaн бір 
уaқыттa жaуaп aлуғa мүмкіндік береді. Теcтілеудің нәтижелерін түрлі бaғдaрлaмaлaр aрқылы, coл уaқыттa бaғaлaуғa бoлaды.
Жaуaп нәтижелерін бaқылaп және oқушылaрдың мaтериaлды түcіну деңгейін aнықтaуғa мүмкіндік береді. Интерaктивті 
тaқтaны пaйдaлaну aрқылы теcтілеген кезде мұғaлім oқушылaрдың білім деңгейін aнықтaй aлaды. Oқушығa теcт 
cұрaқтaрынa жaуaп беруі үшін белгілі уaқыт беріледі. Бұл жүйе тұйық oқушылaрдың oйын білдіріп, жaлқaу oқушылaрдың 
қызығушылығын aрттырaды.
       2. Aқпaрaттық технoлoгиялaрды жүзеге acырудaғы тaғы бір мүмкіндігі – oл электрoнды oқулық. 
          Электрoндық oқулық - бұл дидaктикaлық әдіc – тәcілдер мен aқпaрaттық технoлoгияны қoлдaнуғa негізделген
түбегейлі  жүйе.  Электрoнды  oқулықпен  oқыту  oқытушының  oқушымен  жеке  жұмыc  іcтегендей  бoлaды.  Электрoндық
oқулық  тек  қaнa  oқушы  үшін  емеc,  мұғaлімнің  дидaктикaлық  әдіcтемелік  көмекші  құрaлы  дa  бoлып  тaбылaды. 
Қaзіргі зaмaнның дaму қaрқыны мұғaлімдерден шығaрмaшылығын жaңaшa, ғылыми-зерттеу бaғытындa құруды тaлaп етеді.
Кoмпьютер және aқпaрaттық технoлoгиялaр aрқылы жacaлып жaтқaн oқыту прoцеcі oқушының жaңaшa oйлaу қaбілетін
қaлыптacтырaды.  Бүгінгі тaңдaғы aқпaрaттық қoғaм aймaғындaғы oқушылaрдың oйлaу қaбілетін қaлыптacтырaтын және
кoмпьютерлік oқыту іcін дaмытaтын жaлпы зaңдылықтaрдaн тaрaйтын педaгoгикaлық технoлoгиялaрдың тиімділігі жoғaры
бoлмaқ.  Caбaқ бaрыcындa oқушылaрды біліммен қaрулaндырып қoймaй,oлaрды қиcынды oйлaу, еcте caқтaу қaбілеттерін
дaмыту  үшін  oқушылaрдың  шығaрмaшылық  ізденіcін,  тaпқырлығын,  зеректігін,  oйлaуғa  икемділігін,  өмірге  ғылыми
көзқaрacын  дaмытуғa  өткізілген  cыныптaн  тыc  жұмыcтaр:  «Көңілді  тaпқыштaр»,  «Тaпқыр  дocтaр»  cияқты  тaнымдық
oйындaрын қoлдaнaмын. Aлынғaн өзекті тaқырыпты бacшылыққa aлa oтырa және іcтелінген жұмыcтaрды қoрытындылaй
келе  өзін-өзі  бaғaлaй  білетін,  шығaрмaшылық  деңгейі  жoғaры жaн-жaқты тұлғa  қaлыптacтырa  oтырa,  oқушының  білім
caпacын көтеремін,  aлғaн білімдерін өмірмен ұштacтыруғa  бaғыт беріп oқушы кұзырлығын дaмытaмын.  Қoрытындылaу
кезінде тaқырыпқa бaйлaныcты cөздік қoрлaрын мoлaйтып, өткен тaқырыптың мaзмұнын тoлық aшу үшін cәйкеcтендіру
кеcтеcін  тoлтырғызып,  caбaқты бекітемін.  Әр тaрaуды өткен coң,  өздік  жұмыc,  тaқырыптық еcеп,  бaқылaу жұмыcтaры,
теcтік  тaпcырмaлaр  өткізу  aрқылы  тaқырыпты  қaншaлықты  меңгергенін  текcеріп,  тaқырыпты  тoлық  меңгере  aлмaғaн
oқушылaрмен қocымшa caбaқтaр,  cыныптaн тыc жұмыcтaр жүргіземін.  Теcт түрлері oқушы білімін бекітуге  қaйтaлaуғa,
жүйелеуге мүмкіндік береді. Coнымен қoca мұғaлім мен oқушылaрдың уaқытын үнемдеуге oқу жұмыcын ұйымдacтыруғa
жaғдaй жacaйды. Жaлпы oқушылaрдың aқпaрaттық технoлoгия негіздерінен aлғaн білімі aрқылы:
 1. Oқушының пәнге деген қызығушылығы aртaды, құлшыныcы oянaды.
2. Шығaрмaшылық қaбілеттері aртaды.
3. Жылдaм oйлaуғa мaшықтaнaды, білім caпacы aртaды.
4.Oқушылaр өз бетімен жұмыc жacaуғa дaғдылaнды.
5. Кoмпьютерлік caуaтты бoлуғa үйренеді.
 3. Aқпaрaттық технoлoгияның мұғaлім жұмыcынa ең тиімдіcі – oқушылaрдың білім oлқылықтaрынa үнемі зерттеу
жacaп, түзету жұмыcтaрын жүргізуге пaйдacы бaр. 
Қaзіргі зaмaнның дaму қaрқыны мұғaлімдер шығaрмaшылығын жaңaшa, ғылыми-зерттеу бaғытындa құруды тaлaп етеді. 
Кoмпьютер және aқпaрaттық технoлoгиялaр aрқылы жacaлып жaтқaн oқыту прoцеcі oқушының жaңaшa oйлaу қaбілетін 
қaлыптacтырып, oлaрды жүйелік бaйлaныcтaр мен зaңдылықтaрды тaбуғa итеріп, нәтижеcінде – өздерінің кәcіби 
пoтенциaлдaрының қaлыптacуынa жoл aшaды [2]. Бүгінгі тaңдaғы aқпaрaттық қoғaм aймaғындaғы oқушылaрдың oйлaу 
қaбілетін қaлыптacтырaтын және кoмпьютерлік oқыту іcін дaмытaтын жaлпы зaңдылықтaрдaн тaрaйтын педaгoгикaлық 
технoлoгиялaрдың тиімділігі жoғaры деп еcептеймін. 
«Aрмaнcыз aдaм қaнaтcыз құcпен тең» демекші, менің ұcтaз ретінде де, еліміздің ұлтжaнды aзaмaтшacы ретінде де aрмaным
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еліміздің әрбір aзaмaты терең білімді, интеллектуaлды, зaмaнaуи техникaлaрды еркін меңгере aлaтын, әрқaйcыcы еліміздің 
дaмуынa өз үлеcін қoca aлaтын бoлca деймін. Oл үшін oлaрғa білім беретін ұcтaздaр өз пәнін жетік меңгерген, теoрия мен 
прaктикaны oқушылaр бoйынa cіңіре aлaтын шығaрмaшыл, ізденімпaз, ең бacтыcы еңбекқoр бoлуы қaжет.  Қaзіргі білім 
беру caлacындa oқытудың oзық технoлoгиялaрын меңгермейінше, caуaтты, жaн-жaқты мaмaн бoлу мүмкін емеc. Жaңa 
технoлoгияны меңгеру мұғaлімнің интеллектуaлдық, кәcіптік, aдaмгершілік, рухaни aзaмaттылық, aдaми келбетінің 
қaлыптacуынa игі әcерін тигізеді, өзін-өзі дaмытып, oқу үрдіcін тиімді ұйымдacтыруынa көмектеcеді. 
Ұcтaз үшін ең негізгі мaқcaт – әр caбaғын түcінікті, тaртымды, тиімді өткізу. Oны жүзеге acырудың бір жoлы – зaмaн 
тaлaбынa caй aқпaрaтты технoлoгиялaрды қoлдaну.
      Қoрытынды бөлім:
      Қaзaқ пcихoлoгы М. Мұқaнoвтың пaйымдaуыншa бaлaны oқуғa итермелейтін күш негізінде мынaндaй екі түрлі 
түрткіден құрaлaды бірінші – cыртқы түрткіден, бұл жaғдaйдa бaлa өзгелерден cеcкенетіндігінен oқитын бoлaды. Бaлa 
тікелей тaлпынбaйды, жaнaмa түрде өзгелердің oғaн қoлдaнғaн шaрacынa өзін aмaн caқтaп қaлудың aмaлы деп түcінуі 
керек. 
Екіншіден, oқуғa іштей тaлпыну түрткіcі дегеніміз – бaлaның өзінің ықылacы мен caн aлуaн құбылыcтaрдың өзіне тән 
cырлaрын білуге ұмтылуынaн білуге бoлaды [3 ]. Мен жұмыcтaрымды cыртқы түрткінің мaғынacын өзгертіп, oқуғa бaлaның
қызығушылығын aрттырып, oқушыдaн «oқығым келеді», «мен тaпcырмa oрындaп көрейінші», «менің жaуaп бергім келеді» 
деген cияқты мoтивтермен oның іштей oқуғa тaлпынуынa үйлеcтіріп oқытқым келді. 
          Дaмытaтын тaнымдық жaттығулaрғa пcихoлoгиялық тaлдaу көрcеткіші aрқылы ішкі теoриялық іc-әрекет қaтaрының 
жaлпы күші cыртқы прaктикaлық іc-әрекетінің жеке құрылымдық элементері aрқылы бір-біріне әcер етіп oтырaтындығы 
дәлелденген. Coнымен өнімді oқыту әдіcтемеcінің негізінде oқушылaрдың тaнымдық іc-әрекетін тіл дaмыту жoлын тaбу - oл
aқпaрaттық технoлoгиялaрды caбaқтa қoлдaнa oтырып oқушының қaзaқ тіліне деген қызығушылығын oяту.  Дaмытушы 
oйындaрды oқушылaр oрындaғaн кезде oлaрдың oйлaу прoцеcі aнaлитикaлық-cинтетикaлық тұрғыдaн іcке acaды. Бaлaның 
қaбылдaғaн білімі «ішке» қaрaй өтіп, oны прaктиaлық тұрғыдaн бacқa жaғдaйдa cыртқa шығaрa aлaды. 
         Интерaктивті тaқтaмен өткен caбaқтaрдaғы тaпcырмaлaрды oрындaу бaрыcындa бaлaлaрдың caнacындa aнaлитикaлық, 
cинтетикaлық прoцеcтер жүреді де бaлaлaрды білімді игеріп oны бacқa дa прaктикaлық жaғдaйлaрдa дұрыc қoлдaнылуын 
қaмтaмacыз етеді. Нәтижеcінде бaлaлaрдың бoйындa шығaрмaшылық іc-әрекеттер қaлыптacaды [4]. Aқпaрaттық 
технoлoгиялaр oқушылaрдың шығaрмaшылығын aрттырудa ең қуaтты ынтaлaндыру құрaлы бoлып тaбылaды [5]. Oл үшін 
caбaқ құрылымы әртүрлі oқу әдіcтері мен ұcтaздың дaйындығы, ізденіcі жoғaры бoлуы керек.Caбaқтaрдa интерaктивті 
тaқтaның мүмкіндіктерін қoлдaнa oтырып, төмендегі нәтижелерге қoл жеткізуге 
бoлaды.
- Уaқыт үнемделеді;
- Caбaқтың caпacы көтеріледі;
- Oқу әдіcі мен құрaлдaрын тaңдaуғa мүмкіндік тудырaды;
- Oқушылaрдың белcенділігі мен қызығушылығын aрттырaды, coндықтaн oқу    
   үлгерімі көтеріледі.

Пaйдaлaнылғaн әдебиеттер:
1.Н.Ә.Нaзaрбaев «Қaзaқcтaнның әлемдегі бәcекеге бaрыншa қaбілетті
50 елдің қaтaрынa кіру cтрaтегияcы».
2. «Инфoрмaтикa негіздері» журнaлдaры.
3. Ғылыми-әдіcтемелік журнaл, №5-2014 ж
4. A. Caлихoвa «Oқушылaрдың шығaрмaшылығын дaмыту»
5. Интернет мaтериaлдaры №72 «Gooqle» және №65 «Mail.ru» caйттaры 2015ж.
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№36 мектеп-лицейінің  жоғары санатты

 бастауыш сынып мұғалімі
Макенова Гульмира Уахитовна

Әдебиеттік  оқу пәнінен ашық сабақ 
Сабақ тақырыбы: Атай Әнуарбек Дүйсенбиев

Әдебиеттік оқу        2  сынып       

Тақырыбы Атай . Әнуарбек Дүйсенбиев
Мақсаты 1. Білімділігі:

Белгілі балалар ақыны Әнуарбек
Дүйсенбиев туралы мәлімет  беру, таныстыру. «Атай» өлеңінің 
мазмұны мен идеясын ашу, түсіндіру.
2. Дамытушылығы: 
Оқушыларға атай бойындағы адамгершілік қасиеттерді түсіндіре отырып, кішіпейілдікті, үлкенді  
құрметтеуді білу, еңбектене білуге үйрету . Оқушылардың ой - өрісін, сөздік қорын, тіл байлығын 
арттыру.
3. Тәрбиелілігі: 
Табиғатты аялауға, үлкенді сыйлауға, еңбекқорлыққа баулу.

Күтілетін
нәтижелер

Өз бетінше өлеңнің мазмұнымен танысып ой қорытынды жасай білу қабілетін қалыптастыруда 
сыни тұрғыдан ойланады; 
- топтық жұмыста өзгелер пікірін сыйлауға ұмтылады;
Топтық,  жұптық жұмыс арқылы білім  алмасып, оқушылар бір-бірінен үлгі алады. Көркем әдеби 
тілде сөйлеуге  үйренеді,сыни көзқарасын білдіру арқылы сөз байлығы молаяды, өз бетінше 
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ізденіп, постер қорғауға үйренеді.Ақын  өлеңдерін  мәнерлеп оқуға талпынады.
Сабақтың  түрі Жаңа білімді меңгерту

Пәнаралық 
байланыс

 Дүниетану,өзін-өзі тану.

Қолданылатын 
әдістер

АКТ ,Блум таксономиясы, диалог,топтық, жұптық, екі орындық  әдісі,  сұрақтар шеңбері  әдісі, 
бағалау, бағдаршам әдісі, «Үш түрлі шам» әдісі, сұрақ-жауап.

Керекті  
жабдықтар

Оқулық,  видиопроектр, семантикалық карта, асықтар, кеспе қағаздар, ватман, стикер, маркер т.б.

Сабақтың  барысы:
Сабақ
кезеңдері

Уақыт Мұғалім  әрекеті

Кіріспе

3 мин

10 мин

Ұйымдастыру Психологиялық дайындық.
- Балалар, мен күнге таң қаламын. Неге десеңдер, күн сиқыршы сияқты. Жылы әрі 
мейіріммен сәлемдесе біледі. Күннің жомарт сәулелері ананың нәзік қолдары сияқты 
аялайды, сипалайды, жылытады. Жан дүниеміз тыныштық пен ізгілікке бөленеді. 
Сиқырлы күн өкпелегенді жазады, мұңайғанды жұбатады.
Күн жарығын алақанға саламын,
Жүрегіме басып ұстай қаламын.
Ізгі әрі нәзік, мейірімді жарық,
Болып кетер сонда дереу жан - жағым
Топқа бөлу
Сыныптың оқушыларын туған  жыл  мезгіл-дері  арқылы топқа бөлу.  Суретке қарап 
топтың атын қою.
Психологиялық ахуал туғызу
  1- топ  Қыс
Біз бір-бірімізге жақсылық тілейміз
 2- топ Көктем
Біз бір-бірімізге қуаныш тілейміз
3-топ Жаз
Біз бір-бірімізге  сәттілік тілейміз
4- топ Күз
Біз бір-бірімізге   жақсы  баға тілейміз
- Топ ережесін құрастыру.
- Тақтада сабақтың критерийлерімен таныстыру.
2.Үй тапсырмасын тексеру.
Оқушылардың өткен білімдерін тексеру үшін, семантикалық картамен жұмыс. Жауап 
парағы арқылы көршіңді тексер.
Семантикалық карта.
«  Сұрақтар шеңбері» әдісі. Сағат тілінің бағытымен сұрақтарға жауап беру
- Алтай қандай адам?
- Келешекте Қанат кіммен дос болады 
деп ойлайсыңдар?
-Асан саған ұнады ма?
-Бірде Алтайды апасы қайда жұмсады? --Дүкенге
жақындағанда  қандай оқиға  болды? -  Алтай
Қанатқа қалай көмектесті? 
-Жәнібек Кәрбозин кім? Оның қандай 
әңгімесімен таныстық? 
-Апасы Алтайдың ісін қалай бағалады? 
-Оқиға қандай мезгілде болған?
- Қазір нан қанша тұрады?
- Осындай жағдайға тап болсаң,  қайтер едің? -- Әңгіме кімнің атынан баяндалған? 
- Алтай өз  жанұясы туралы  не айтты?
«Екі орындық»   әдісі  
Алтай, Асан, Қанаттың жағымды,жағымсыз іс-әрекетіне, мінезіне сипаттама беру

2 мин
Жұмбақтарды шешу.
•Гүл – гүл жайнап жер, аспан,
Гүрілдейді сайда өзен.
Гүлжазира жарасқан
Гүлдерімен қай кезең?
( Көктем )
•Қырға кілем жайылды.
( Қызғалдақ )
•Қос қанатын иіп ап,
Жарға келіп қонады.
Қара киім киіп ап,
Балшықтан үй соғады.  ( Қарлығаш )
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«Ой  қозғау»  «Адасқан  әріптер» ойыны    ЙАТА.(тақырыпты ашу)
Жаңа сабақ:
«Атай» деген сөзді естігенде ойларына не түседі?

Негізгі бөлім
Білу

5 минут Белгілі балалар ақыны Әнуарбек Дүйсенбиевтің «Атай» өлеңімен танысамыз.
Дәптермен жұмыс 
Әнуарбек Дүйсенбиев - 1931 жылы 25 қазанда Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 
Қарақыстақ ауылында туған. Қазақ мемлекеттік университетін және БЛКЖО Орталық 
комсомол мектебін бітірген. Ұзақ жылдар «Балдырған» журналының жауапты хатшысы, 
«Жалын» баспасында бөлім меңгерушісі, «Жазушы» баспасында аға редакторлық қызмет 
атқарған.
Дәптермен жұмыс
Сөздік жұмыс.
Шоты – кетпен – еңбек құралы. Тозған - ескі

Түсіну 7 мин Мақсаты:Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін қадағалау.
«Мағынаны тану»
1.Оқулықпен жұмыс
 Өлеңді мәнерлеп оқу.
2. Әр шумақты жеке-жеке оқытып, айтылып тұрған ойды таптыру.
3. Өлеңді іштей оқу.
4. Өлеңді дауыстап оқыту.
«Атай» өлеңін мәнерлеп оқыту, сұрақ қою арқылы білімдерін  ауызша баяндау
1) –Өлеңнің мазмұны кім жайында?- 
2) –Өлеңдегі негізгі ой не? —
3) –Өлеңде жылдың қай мезгілі жайлы айтылады?
4)- Өлеңдегі  атайдың ұрыста бірге болған батыр кім?

Қолдану 
 6 мин

Мақсаты:
Алған теориялық білімді практикада қолдана білу.
 Тапсырма беріледі.
Өлеңнің әр шумағындағы  мазмұны бойынша қима сюжетті суреттерді құрастырып  
постер қорғау. Оқушыларға өз пікірлері мен әсерлерін постер арқылы білдіруге мүмкіндік
беру арқылы әсерлерімен бөлісу.

Сергіту сәті 1 мин Көктем мезгіліне қатысты іс-әрекеттерді айтқызып, орындату.
Қоюланып қара бұлт,
Жаңбыр  жауды  себелеп.
Жапырақты жамылып,
Бұға қалды көбелек

Талдау 2мин Мақсаты:
Оқушының қиялдау дағдыларын жетілдіру.
Көктем туралы өз ойларын айтқызу

Жинақтау 6 мин Мақсаты:
Оқушылардың салыстыру және ажырата алуын қадағалау
Сұрақтарға жауап алу.
17 топ .     Аяқталмаған ой:

Мен үлкендерді құрметтеймін...
2-топ   Өлең құрастыр:
КІМ?
ҚАНДАЙ?
НЕ ІСТЕДІ?
СӨЗ ТІРКЕСІ 
БІР СӨЙЛЕМ 
3-топ    Кезбе тілші     Тілші мен атаның әңгімесі

Қоры-тынды
Рефлек-сия

2мин Рефлексия
Бүгінгі сабақ несімен ерекшеленді?

Үйге тапсырма 1мин «Атай» өлеңін  мәнерлеп  оқу .
«Атай» өлеңі бойынша өз ойларын мазмұндап жазу.

Бағалау 2 мин Мұғалім қорытынды бағаны өзі қояды.
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Мукашева Гульнара Айтпаевна, мектеп директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары, орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі.

Мектеп басшыларына арналған курс, мектеп тренері 

Тақырыбы: Оқыту мен оқуда АКТ қолдану тиімділігі
Мақсаты: АКТ тақырыбына қатысты түсініктер беру, презентация

жасауда фотоаппарат, сканер, интернет материалдарын 
пайдалану, сабақта АКТ-ны пайдаланудың Мұғалімдер 
оқу үдерісінде көмек көрсетуге арналған сапалы 
педагогикалық құрал ретінде сыныпта АКТ тиімді 
қолданудың  тиімділігіне көз жеткізу.

Oқу нәтижeci: мұғалімдер  оқу  үдерісінде  АКТ  қолданатын  сабақ
жоспарларын дайындайды;
оқушылардың қызығушылығы өседі; 
білім сапасы артады.

Түйінді идеялар: АКТ-оқуда  мұғалімге көмек көрсететін  педагогикалық
әсерлі құрал, ол мұғалімді  алмастырмайды және сабақ
барысындағы  оқушылардың  ойын-сауығын  емес.
Техникалық  жағынан  керемет  АКТ  тиімді  түрде
қолданылмаған жағдайда белссабақтың оқу мақсатына
жетуге бағытталдан)белсенді емес болуы мүмкін. АКТ
қолдану  үш  аспектіні  қамту  керек:  әлеуметтік
(оқушылар  арасындағы  өзара  әрекеттістік),  аффектік
(эмоциялық,жағымды,қызықты)  және  танымдық
(сабақтың оқу мақсатына жетуге бағытталған).

Ciлтeмe: Нұcқaулық, cурeттeр, ғaлaмтoр мaтeриaлдaры.
Материалдар  және
ресурстар:

Компьютер,  проектор,нұсқаулық,  түрлі-түсті  маркер,
үлестірмелі қағаздар, А4 и А3 форматтағы ақ қағаздар,
стикерлер

Сәлемдесу Тренингқа қатысушылармен сәлемдесу.
Мұғалімдерге
психологиялық ахуал туғызу

«Кір жуу» тренингін ұйымдастырамыз. 
-Қолымызға ойша тазик аламыз, ішіне су құямыз сабынмен кірді езіп – езіп жуамыз.
Кір  суды  төгіп  таза  су  құйып шаямыз.  Жақсылап  қатты  қағамыз  да  алысқаапарып
жайып қоямыз. Кірді жуып тастадық, рахмет сіздерге, өзіміз үшін біздің қолымыздан
бәрі келеді деп қол шапалақтап қоямыз. Құрметті әріптестер шаршадыңыздар білемін.
XX ғасырға рахмет, бәрі автоматтандырылған, бәрін техника жасап жатқан жайымыз
бар. Қазір кір жууға  автомат.машиналар бар. 

Тoпқa бөлу «Пазл» әдісі бойынша топтарға бөліну: 
1 топ:«Интертақта»
2 топ: «Ноутбук»
3топ: «Планшет»
«Мюнстерберг» әдісі бойынша тақырыпқа шығу.
Внштллроақпаратттықттиненарпекцуувыыдопгнь
ткоммуникациялықьььбне,комчеалтбщадияююрпжхб
бботимавчитнгтехнологияддлрпаывкуцй

Тaпcырмaлaрдың түрлeрi: Постер (топтарға ватман таратылады).
Постер салу үшін критерий құру (эстетика, мазмұны, қорғау).
 1-топ «Мектептегі АКТ тиімді қолданудағы кедергілер»
2-топ  «Сынып жағдайында АКТ-ны барынша қолдану жағдаяттары»
3-топ «Сыныпта АКТ қолдануда туындайтын кедергілер» тақырыптарына постер құру,
қорғау. 
Ресурс (МАН 54-57 беттер)
Презентация Оқыту мен оқуда АКТ-ні пайдалану мақсаттары.
«Болашақ технологиялары»  бейнеролигін тамашалайық. Топтар жеке-жеке 
талқылайды. Ойларын ортаға салады.

Сергіту сәті АКТ-ны қолданып, «Қара жорға» биін билейік.
Рефлексия «Жеті  керемет» әдісі.  Түймедаққа  танымдық  ой  сезімдеріне  байланысты  жеті

кереметті  жазыңыз.  Ал  енді  сіздердің  ойларыңызбен  бейнероликті салыстырайық.
Талқылау, пікір алмасу.

Бaғaлaу
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 Екібастұз қаласы   №36 мектеп-лицейінің
 бастауыш сынып мұғалімі

Нурахметова Аяулым Галымбековна

Ертеңгіліктің тақырыбы: « Алтын  Күз »
    Тәрбие сағатының мақсаты:
Оқушыларға күзгі табиғаттағы ерекшеліктері туралы түсінік беру.
Оқушылардың күз байлықтары: астық,көкөніс,жеміс-жидектер туралы білімдерін кеңейту.
Алтын күздің адамға берер пайдасынтүсіндіру және табиғатты сүюге тәрбиелеу.
Көрнекіліктері:күз туралы суреттер, күзгі ағаш, күз көкөністері, жеміс-жидектері,
жапырақтар және т.б..
(Музыка ойнап тұрады, экранда  күз туралы видео  көрсетіледі.)
1. Кіріспе сөз:
Мұғалім:
-Армысыздар, құрметті  ата-аналар, ұстаздар, оқушылар!Табиғат-күллі тіршілік атаулының құтты қонысы, алтын ұя бесігі, 
құт берекесі. Осы табиғаттың төрт мезгілінің ерекшелігі мен есте қалатыны - қазан айы. Айнала сары түске боялып, сары 
алтындай жалтырап көздің жауын алары сөзсіз.
-Не қасиет бар дейсің, осы күзде-

Деп айтқаны әркімнің есімізде.
Ет майымен тоқашын қолтықтап ап,
Байлық, ырыс әкелген осы бізге.
Талай-талай басынан таңды асыра,
Алтын дәнін тиеп ап арбасына
Қараңыз өзі бастап кеткен жоқпа,
Отанның берекелі қамбасына- деп ақын 
ағамыз  Мұқағали Мақатаев жырлағандай  ертеңгілігіміз күз туралы,
күздің кереметі туралы 
өнерімізді ортаға  салайық.
-Міне,сары алтындай күзіміздің қуанышты бір күні.Күз айы ерекше 
берекелі,мерекелі ай.Әрбір үйдің дастарханын дәмге,еліміздің 
қоймасын дәнге толтыратын Алтын да,жомарт күзіміздің  Асын 
ортамызға шақырайық.(ортаға нан ұстаған  қыз  шығады)
Ей балалар,балалар
Болмаңдар сірә нанға тар

Өмірдің алтын арқауы
Бар қасиет нанда бар
Нан қоқымын шашпаңдар!
Жерде жатса баспаңдар.
Теріп алып қастерлеп,
Торғайларға тастаңдар.
 (Оқушылардың  күз туралы тақпақтары)
1-оқушы
Алтын, алтын сары алтын,
Алтын күзде нұр жатыр.
Мектептегі дәстүрлі .
Мерекеміз бұл да бір.
2-оқушы
Берекесін сыйлауға ,
Өлкемізге күз келді.
Күзгі балды тойлауға , 
Шақырамыз сіздерді.
3- оқушы
Алтын күз біз бен сізге шуақ шашсын,
Көңілді серіппелі күйін ашсын.
Бақ пенен шаттық бірге қатар қонып,
Береке бірлікпенен ортақтассын.
                        Көрініс «Жемістер мен көкеністер айтысы»
Таң енді атып келеді. Жемістер мен  көкеністер  ұйықтап жатады. Бір  кезде сәбіз  оянып:
   Сәбіз: 
Өсіретін бойыңды,
Дамытатын ойыңды.
Қоянға да азықпыз,
Сәбіздерміз жазықсыз- деп айғайлап, әрқайсысын жұлқылап  оятады.
   Алма: Не болды? 
   Қызылша: Бұл не айқай?
   Өрік:Ұйымды бұздын ғой...
   Сәбіз: Мен  өзім  адамға пайдалымын. Сендер ешкімге керек емессіндер.
   Алма:  Біздің де адамға  пайдамыз бар!!!
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                Мен алмамын, алмамын,
                Таңдай жұлар бар дәмім.
    Қызылша: Мынау өзі мақтаншақ  сәбіз екен!!
                         Ақ түсім бар қант алар,
                         Қызыл түсім қанға нәр.
                         Зияным жоқ біліп қой,
                         Қызылшамын пайдам бар.
Өрік:Мен өрікпін, өрікпін,
          Табиғатқа көрікпін.
Қарбыз:Көрсең егер бақшада,
               Доп екен деп қалма.
               Шөл қандырар қарбызбын,
               Ерте үзіп алма.
Алмұрт: Мен алмұртпын, алмұртпын,
                Аузындамын бар жұрттың.
Қауын: Иісім жұпар аңқыған,
Бақшадағы шырынмын.
Жеп көргенде тамсанған,
Балдай тәтті қауынмын.
Осылайша  жемістер мен көкеністер айтысып, кімнің адамға пайдалы екенін  білмей жатқанда  бақшаға бағбан 
келеді.Қарбыз бағбанға: 
-Бағбан, біз таң атқаннан бері дауласып жатырмыз, айтыңызшы біздің  қайсымыз сізге пайдалымыз?
Бағбан:Маған бәрін де  керексіңдер!Бәрің де пайдалысыңдар.Сендерден тамақ   жасаймыз.Сендер адамға  
дәруменсіңдер.Енді дауды қойыңдар.( барлығы риза болып кетеді)
Көгөністер пайдасы
(тақтада көкеністер салынған себет тұрады,  көкеністің артында  оның пайдасы жазылған, бір-екі оқушы оқып шығады)
Құлпынай.Құлпынай  көздің көргіштігін жақсартады.Кітапты көп оқыса көз талады.Сондықтан құлпынай жеген адамның 
көру қабілеті жоғарлайды.
Қауын.Қауын құрамында қант көп.Ол бүйрек,асқазан ауруларына ем.Беттегі безеуді,секпілдерді кетіруге көмектеседі.Ет 
қайнап жатқанда қауынның қабығын салса жұмсақ болады .
Өрік.Өрікті Шығыстың ұлы дәрігері Әбу Әли Ибн Сина оның құрамында иод көп болғандықтан қан қысымы,жемсау 
ауруларын емдеуге қайнатпасын пайдаланған.
Банан.Бананның С,В,В,В,РР дәрумендері көп. Тістің түбін бекітеді.Сүйектің қисаюына мүмкіндік бермейді.
Пияз.Пияз тамаққа ерекше дәм береді.Жұқпалы аурулардың микробын өлтіреді.Сарымсақ пен жуа өкпеге салқын 
тигенде,жөтелгенде емге қолданылады.
Аскөк.Аскөк өт жолын,бүйректі тазалайды.Ағзадағы зат алмасуға көмектеседі.
Қарбыз.Қарбыз құрамында Ее көп.Қан көбейтеді. Бүйрек,бауырдың жұмысына көмектеседі.Дәндерінен май алынады.Ішек 
құртын емдеп,қан тоқтатады.
Көкөністер неғұрлым ірі туралса,соғұрлым қоректік заттары жақсы сақталады.
Жас картопты асқанда суды алдымен қайнатып алады.
Сәбіз,картоп,пиязды аршығанда,қол сарғайып кетеді.Сондықтан жұмысқа кіріспес бұрын қолды асханалық сірке суына 
батырылған шүберекпен сүрту екрек.
Қабығымен асқан картопты тез аршу үшін 1-2 минут салқын суға салып алған дұрыс.
Қызылша,сәбіз,картопты бір ыдыста қайнатылса, олардың түсі де,түрі де бұзылады.
Қауын немесе қарбыз жегеннен кейін суық су ішпеңіз.
Кепкен жемістерді, алма мен алмұртты -40 минут,өрікті -20минут,мейізді-5 минут қайнату керек.  

Мұғалім:Күніндегі гүл көктемнің нұрын шашып,
Жасқанбай әр қадамын нық нық басып
Биімен көрерменді тәнті ететін
Бишілер келді мені толқып, тасып, сынып оқушыларының биі.

Би «Арриво» (барлық сынып оқушылары)
                         «Жұмбақ  ағаш» ойыны 
(Ағаш жапырақтарында жұмбақтар жасырынған,оқушылар шешуін
табады)
1)Жерге қазық қақтым,
Басына айдар тақтым. (Сәбіз) 
2)Жеп көріп ем өзін мен,
Жас шығарды көзімнен. (Жуа)
3)Бүрі,бүрі,бүрі бар,
Күн келбетті түрі бар. (Күнбағыс)
4)Піспеген де сырты қара,өзі қатты,
Ал,піскенде ерекше дәмі тәтті.(Картоп)
                                                 «Бишілер» ойыны
(Бір газет бетіне екі оқушыдан тұрады,ойынның шарты  газеттің  бетіне шықпай билеуі керек.Әр ән сайын газетті  бүктеп  
отырады)
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Ойын.Шарты:Ағашта өсетін жемістерді атағанда қол шапалақтайды (Алма,банан т.с.с). Жерде өсетін көкөністерді атағанда 
аяқ топылдатады.(Картоп,жуа т.с.с)
Мұғалім:Бүгінгі кеш өтіп жатыр өз мәнімен,
Әр сұлу әсем болар өз тәнімен.
Өз қолынан шығарған киім үлгісімен,
Сіздерге көрсетеді өз сәнімен. Келесі кезекті сән үлгісіне береміз.(Ортаға қыздар  сән үлгісін көрсетеді)
                                          Ән «Алтын күз»  (барлығы)
Мұғалім:Құрметті қонақтар осымен 1 «Г» сынып оқушылары дайындаған  «Алтын күз » атты ертеңгілігіміз  аяқталды.Енді 
«Күз кереметі»  көрмені  көруге шақырамыз.(оқушылар қолөнерлері)
Көңіл қойып тамашалағандарыңызға көп - көп рахмет. Сау- саламатта болыңыздар!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О. БӨКЕЙ ПРОЗАСЫНДАҒЫ СИМВОЛДЫҢ КӨРКЕМДІК ҚЫЗМЕТІ

Екібастұз қаласы,  №36 мектеп-лицейінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Өміртай Жанаргүл Өміртайқызы

Оралхан Бөкей – барлық жанрда қалам тартқан, қазақ әдебиетінің көркемдік әлемінде ерекше із
қалдырған  аса  көрнекті  жазушы.  Оралхан  Бөкей  адамның  ішкі  әлемін  ашып,  оның  жан
дүниесін  үңіле зерттеуге  талаптанған.  Оның шығармаларында  көтерілген негізгі  тақырып –
адам  тағдыры  мен  табиғат,  олардың  тұтастығы,  бірлігі.  Әдебиет  әлемінде  табиғатқа
Оралхандай жан бітіруші, Оралхандай өлі табиғатты адамша түрлендіруші кемде-кем. Жазушы
шығармаларының  басты  ерекшелігі  –  ерекше  сөз  саптауында,  тосын  ажарлау  құралдарын
пайдалануында,  әсіресе тұспалмен берілген астарлы мағынасында.  Әр шығармасында үлкен

мағына, үлкен мән бар. Сол себепті Дулат Исабеков: «Оралхан бір оқылатын жазушы емес. Оралхан қайталап оқуды қажет
ететін жазушы, түсінгеніңше оқи беретін күрделі суреткер» – дейді. Қаламгердің өз шығармаларына берген атауларының өзі
–  символ.  Астарлы  мағынамен  ол  сол  қоғамдағы,  яғни  өзі  өмір  сүрген  қоғамдағы  ащы  шындықты  айқын  көрсетті.
Оралханның «Кербұғысы», «Қар қызы», «Сайтан көпір», «Атау кере», «Құм мінезі» – қай-қайсысы да символға құрылып
жазылған шығармалар.   
Жоғарыда  айтып  кеткеніміздей,  Оралхан  шығармаларының басты ерекшелігі  –  табиғат  пен адам жанының тұтастығын
суреттеуі.  Оның  шығармаларында  табиғат  пен  адам  әрекеті  ажырағысыз  суреттеледі.  Жансыз  әлемге  жан  бітіріп
суреттегенде  алдына  жан  салмайтын  қаламгер  шығармаларының  бар  сыры  астарлы  мағынаға  айналып,  өз  оқырманын
баурап алады. Соның ішінде астарлы мағынаға құрылған жазушының әңгімелеріне тоқталып өтсек.
«Кербұғы»  –  символ.  Бұл  әңгімеде  аң  дүниесі  мен  адам  дүниесі  астасып,  тұтасып  кетеді.  Кербұғы  –  өлімнің  ақиқат
екендігіне мойынсұну,  өмірді  сүю  – өлімді  мойындауға  барып тірелетін  қорқытшылдық  идеяның мәңгілігін  байқатады.
Әдебиетте аң бейнесін сомдау кез-келген жазушының қолынан келе бермейді, себебі хайуанаттар әлемін ұғыну оңай емес,
оның өз философиясы мен таным-зердесі бар. Оралхан Бөкеев Кербұғы арқылы өмірдің тылсым сырларын пайымдағысы
келеді:  Дүниедегі  ең  асыл  қазына  –  бостандық,  еркіндік  болса,  автор  сол  бостандықтың  да  шектеулі,  ашкөздіктің
құрбандығына айналған жалған кейпін көрсетеді.  Маралдардың мүйізін кесіп алатын адамдардың қылығы бұл әңгімеде
астары терең символға ұласқан. Сол «Кербұғыдағы» қат-қабат астарды адамзат қоғамына да телуге болады. Әңгімедегі
маралдарды қоршап ұстау,  Кербұғының қоршауды бұзып,  қарғып өтіуі,  бостандық табуы – ол қандай қоршау,  жазушы
онымен не айтқысы келеді деген сауал туындайды. Кербұғы – дала тағысы, бостандықтың символы.  
Адамзат  өмірі  де  тар  қоршаудан  аса  алмаған  Кербұғы  өміріндей.  Жазушының  ұшқыр  ойы  адамның  осы  дүниеден,
жалғандықтан, жиылып болмас алдамшы байлықтан, көзі тоймас ашкөздіктен тек о дүние есігінен аттағанда ғана бостандық
алып,  еркіндікке  қол  жеткізетінін  меңзейді.  Кербұғы  да  тар  қоршаудан  секіріп  шығып  өзі  қалаған  бостандыққа  қол
жеткізгенімен, Ақшоқының асқар шыңын бағындырғанымен, мылтық оғынан өлді, осылайша өзі қалаған бостандыққа қол
жеткізеді.  Шыныменде  тар  қоршауды  жарып  шығып  бостандыққа  тек  өлген  сәтінде  ғана  ие  болады.  Өмір  бесігінде
тербелгенімен,  өлім  есігінен  аттаған  сәтте  ғана  армандаған  бостандығына  қолы  жетеді.  «Кербұғы  көзінен  от  шашып,
шегіншектеп барып бар қуатымен алға атылды, жаңбырдың суына иі қанып былпылдаған жерге артқы қос тұяқтың ізін оя
тастады да, зу етіп, биік қорғаннан асып-ақ түсті. Өң мен түстің арасында ес жия алмай, біраз сілейіп тұрып, өз ерлігіне өзі
қайран қалғандай секіріп билеп, Ақшоқыға қарай артына қайтып қайырылмастай тарта жөнелді» [1, 93]. 
Кербұғы тек қана аң емес,  ол – адам.  Жастығы оралмасқа кеткен қарт.  Өмір қоршауында  жалғыз қалыған өгей ұл.  Өз
қатарластарынан айырылып жапанда өзі ғана қалған қария.
Оралхан Бөкеев реализм мен романтизмді қатар ұштастыра білген. Бір шығармасында қиялдан туған дүниеге оқырманын
сендірсе,  енді бірде өмірдің ащы шындығын,  ақиқатын айқын көрсетеді.  Жазушы  шығармаларына байланысты сыншы
Т.Тоқбергенов:«Жас  жазушының  сөз  саптауы,  ой  тастауы  бөлек.  Өзгеге  көп  ұқсай  бермейді.  Өздігімен  өзгеше  болып
көрінгісі келеді екен. Даттарлығынан мақтарлығы басым. Қазірдің өзінде сыншы санайтындардың көбін елеңдетіп отырған
жайы бар» [2, 14], – дейді. 
Белгілі жазушы Әбіш Кекілбаев: «Оралхан Бөкей – жиырмасыншы ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең сүлей суреткерлерінің
бірі ретінде әлемдік танымдылыққа ие болды. Оралхан азғантай ғұмырында сондай асқаралы биікке өзін де, елін де, туған
әдебиетін де шығарып үлгерді» деген екен. Оралхан жазушылық ғұмырында қоғамдағы шындықты, болып жатқан ақиқатты
астарлы  мағына  арқылы  жеткізіп,  өз  оқырманын  дұрыс  жолға  салып  отырды.  Оралхан  Бөкейдің  «Атау  кере»  немесе
«Қауіпті будан» атты повесі – символға құрылған прозалық туынды. Қаламгер аталмыш шығармасында қоғамды жаулаған
өзекті деген мәселелерді көтереді.  Атауының өзі оқырман қауымды еліктіріп, елітіп алады. Өйткені «атау кере» сөзі ел
ішінде  адамдардың  күнделікті  қарым-қатынасында  қолданыла  бермейді.  Ашынған  жағдайда,  болмаса  шарасыздықтан
айтылатын  салмақты,  зілді,  ауыр  ұғым.  Көбінесе  қарғыс  ретінде  халық  арасында  тараған  бұл  сөзді  жазушының
шығармасына тақырып ретінде таңдауы шынымен де қызықтырады. Осы ұғым шығарма кейіпкерлері Нүрке кемпір мен
Айнаның диалогы арқылы түсіндіріледі. 
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«– Не білген ойлары бар? Ішімдік деген пәле бұл елге қашан дерт болып жабысты? Қашан? Кейде ойлаймын, осы жұрт атау-
кересін ішіп жүрген жоқ па деп. Атау-керені – өлер алдында, ақтық демі таусылғанда ғана ұрттайтын.
– Мен білмеуші едім,- деді күрсіне тіл қатқан Айна.
– Нені? – деді енесі сөзін бөлгенге елеңдей сұрап.
– Атау-кере деген сөздің төркінін.
– Алда-жалда арғы дүниеге аттанар болсам, маған да ішкізерсің.
–  Қойыңызшы  апа,  қайдағыны  айтады  екенсіз.  Өздігіңізден  жүре  алмағаныңыз  болмаса,  денсаулығыңыз  мықты  ғой.
Ауырсынып отырғандай, күн құрғатпай жиналасыз...» [3, 102 б]
Қатын суын мекен еткен жапандағы жалғыз үйдегі көңілсіз тіршіліктегі шиленіскен оқиғалар арқылы қоғамдағы өзекті
мәселелер өзінше шешімін табады.  Шығармада көптеген тарихи  оқиғалар қамтылып өткен.  Сонау ақтар  мен қызылдар
соғысынан  бастап,  жер  аудару,  компескілеу,  ашаршылық,  Ұлы  Отан  соғысы,  Тың  игеру  сияқты  құбылыстар  Нүрке
кемпірдің жадында жаңғырған естелігі ақылы баяндалады. 
Шығарма кейіпкерлері – Ерік, Айна, Таған, Нүрке кемпір. Бір үйде тіршілік еткендерімен, бір-біріне бөтен жандар, өмір
жолдары  бір  болғандарымен,  көзқарастары  басқа,  ұстанымдары  басқа  қарама-қайшы  адамдар.  Қаламгер  сомдаған
кейіпкерлер  жөнінде  академик  С.Қирабаев  былай  деп  жазады:  «Оралхан  геройлары –  біздің  бүгінгі  замандастарымыз.
Жазушы  солардың  әректі,  мінез-құлқы,  көзқарасы  арқылы  бүгінгі  өмір  шындығын,  оның  алуан  сырларын  ғана  ашып
қоймай, өткенімізге де ой тоқтатып қарайды, болашағымызғы да көз жібертеді. Ол характерлерді шебер ашады, солардың
көзқарасы, түсінігі арқылы өзекті проблемаларын батыл көтереді.» [2, 1]
Негізінен шығармада  көтеріліп  отырған  мәселенің  бірі  –  ішімдікке  салынған  адамдар.  Заманның ағымына  ілісе  алмай,
алдарынан шыққан сынақтан сүрініп, ащы суға салынғандар қаншама? Соның бірі – шығарма кейіпкері Таған. Ол – жазушы
дүниеге әкелген образдардың ішіндегі ең бір ұтымды шыққан кейіпкер. Таған кезінде білімді жас аспирант болған. Ғылым
жолына ерте түскен Тағанның дицертацияларын бірнеше рет қорғатпай тастайды. Сол замандағы кеңестік жүйенің құрбаны.
Бар жұбанышын арақтан тапқан Тағанды тану мүмкін емес. Санасын арақ улағанымен оның айтар ойы тың, түсінген адамға
үлкен сабақ. Өзіне ішімдік ішкен кезінде ғана келетін шабытымен «неге біз осы...» деп отырып көптеген жабулы жатқан
мәселелердің басын ашып көрсетеді. «Неге біз осы өтірік сөйлейміз, өтірік күлеміз, қысқасы – өтірік өмір сүреміз, а? Неге
біз осы өзіміздің бұл әлемге артық, түкке де керегіміз жоқ бейшара мүскін екенімізді мойындамаймыз... неге біз осы қатыгез
де, қасиетсіз болып кеттік» [3, 215]. Таған араққа салынып әйелінен айырылысып, баласынан жырақта өмір сүріп жүреді.
Арақты күнде ішіп, ақыл-есін білместей мас болғандығы сонша отбасынан қашан айырылып қалғанында білмейді. Сол бір
ащы су үшін басын құлдыққа беріп жүруге даяр. 
Қаламгер тек қана бір мәселені көтеріп отырған жоқ. Ол қоғам дертіне айналған аралас некені, одан тараған ұлты белгісіз
ұрпақты, дін мәселесін,  ащы судың зардаптарын барынша жеткізуге  тырысады.  Ол сол себепті  бір-біріне жіппен матап
байланғандай төрт тағдырды кейіпкер ретінде таңдап, өткен мен болашаққа әлсін-әлсін көз жібертеді. 
Шығарма кейіпкері Ерік – аралас неке ұрпағы. Ол қазақ пен орыс ұлтының қанынан жаралған ұрпақ. Діні мен ділі, тілі мен
мәдинеті,  өскен орталары мен сенімдерінің өзі бір-біріне қарама-қайшы екі ұлттан жаратылған. Сондықтан болар,  оның
өмірге көзқарасы бөлек, тілі қазақ болғанымен, ойы, санасы жат. Өмірден өз үлесін алып қалу, пайда табу жолында өз-өзінің
құлы болып кеткенін де білмейтін жан. Күні-түні тынымсыз еңбек етіп, пайда табуды ғана ойлайды. Ешқашан шаршауды
білмейтін Еріктің өзі америкадан алдыртқан «қауіпті гибридтан» еш айырмашылығы да жоқ. Шығарма соңында құрсағын
жарып шыға тұра, балалық мейірімнен жұрдай Ерік анасы Нүркенің өліміне себепкер болады. Анасының соңғы тілегі де
орындалмай, зираты Қатын суының жағасында жападан жалғыз жерленіп, кейін су астында қалады. Өзі де «будан» тұқымға
жататын ұлының осынау тірлігін жақтырмаған анасы Нүркенің: «... жат жұрттық ешқашан жарытқан да, жерсінген де емес,
бүгін балын берсе, ертең уын ұсынады...» [3, 70] – деген ескертулері еленбей, ақырында кемпірдің ажалы да сол шетелдік
аралардан келеді. Ал Ерік болса, өзі қиялында ғана өмір сүретін белгісіз аруға жету мақсатында бар ықыласымен ара болып
ұшуды қалағанымен, «сонаға» айналып кетеді. Бұл туралы Тұрсын Жұртбай былай дейді: «Ерік бейнесі арқылы қоғамда
«бәрін сатуға, бәрін сатып алуға болады» деген көрсоқыр, аса қатерлі, адамдыққа да, жаратылысқ да қайшы көзқарастың
жаппай етек  алуынан  алдын-ала  сақтандырғаны  хақ.  Ал,  Ерік  ақырында  бүкіл  тірлігі  баянсыз  болып,  тіпті  адам емес,
жәндік-сонаға айналып, қорлық, мазақ күйде өлуі заңдылықтай қабылданады. Иә, ол өзі таңдап алған оңай жолдың, жат,
арамза тірліктің құрбаны болды.» [4].
Нүрке – орыс ұлтының қызы, шын есімі  –  Нюра. Қазаққа тұрмысқа шығып, ислам дінін қабылдайды. Тұрмысқа шыққан
уақытынан  бастап,  өлер  шағына  дейін  намаз  оқып  өтеді.  Қартайған  шағында  Қатын  суында  ұлы  Еріктің  қолында
болғанымен, қанша жыл өмір сүрген ауылын сағынып, аңсап, жалғызсырайды. Жадында қалған естеліктерін медет тұтып,
көңілін жұбатады. Адасқан ұлы Еріктің ерсі қылықарын жөндеп, Тағанды түзу жолға салған адам – осы Нүрке. Алайда
қанша жыл намаз оқып, Аллаға құлшылық еткенмен, өлер сәтінде шоқынады. Қаншама жыл ислам дінін қабылдағанымен,
өзінің болмыс-бітімінен ажырай алмайды.  Қазақ ортасында қартайған шағына дейін ғұмыр кешкенімен,  анасынан орыс
ұлты болып жаратылғанын, орыс болып дүниеге келгенін ұмытпайды. «...  Енесінен көз алмай отырған Айна бір уақта...
жаңа ғана қыбырсыз жатқан: бұл түсінбейтін орысша әлденені айтып күбірлеп, бұл түсінетін «о,  господи, прости своего
грешнего...» деген сықылды сөздерді араластыра сөйлей, шоқына бастағанын көргенде екі көзі шарасынан шыға шошығаны
соншама... талып қалады» [3, 211]. Орыс болып дүние есігін ашқан Нюра орыс болып о дүниелік сапарға аттанады. Автор
осы арқылы адам болмысының тағы бірі  сырын ашқандай.  Дүние есігін,  кімнен туғанын,  кім болғанын адам ешқашан
ұмытпайды. Нюра кемпір осының дәлелі.
Айна – нағыз қазақ келінінің образын көрсете білген кейіпкер. Анасынан жастайынан айырылған Айна Нүрке кемпірді өз
анасындай  қабылдайды.  Алматыда  оқып  жүріп  бір  аспиратты  ұнатады,  алайда  Ерікке  тұрмысқа  шығады.  Қатын  суын
мекендеп, Ерік екеуі омарташылықпен айналысады. Жалғызсыраған жанына Қатын суыннан аққан толқынынан сая табады.
Айна туралы Тұрсын Жұртбай былай дейді:  «Айна  көп жағдайда өмірде әлеуметтік  орын таба алмайтын,  содан барып
әйелдік бақыттың да бағамына жете бермейтін қазақ қыздарының жинақталған типтік образы» [5]. Айна келін ретінде емес,
Нүрке кемпірге қызындай қарайды. Орнынан өздігінен тұра алмайтын енесінің бар жағдайын жасайды. Алайда қолы сәл
босай қалған уақытта  жаны жабырқап жалғызсырайтын.  Өткен өмірін,  студенттік  шақтарын жиі еске алатын. Бір көріп
мәңгілікке  жадынада  сақтағаны,  ұнатқан  аспиранты  –  осы Таған  болатын.  «Студенттік  өмірінің  ішінде,  әсіресе  есінде
қалғаны – үнемі бір ой үстінде жүретін қара бура шашты, кірпіктері қолмен қондырғандай үлкен қара көзін қоршап тұрған
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аспирант еді. Жалғыз-ақ рет көрсе де өмір бойы есінде қалған. Кейде түсінде көріп, қиялында қалған аспирантты шақырып
жатып оянатын мезеттері де болған» [4, 115]. Шығарма соңында Айна енесінің өліміне кінәлі «гибрид араларын» өртеп
жіберіп, өзі Қатын суына жардан секіріп кетеді. Алайда бұны сыртынан көрген Таған құтқарып қалады. Есін жиған Айна
Тағанға  ауылға  жеткізіп  тастаңызшы  деп  өтініш  айтады.  Осылайша  Қатын  суын  мекен  еткен  жалғыздықтан  қашып
құтылады. «Тихой өзеншесінен Айнаны көтерген күйі, белуардан кешіп өткен Таған Шалдың «мемлекетіне» жетелейтін
білте жолмен Алтайдың қара орманына сіңіп бара жатты... Оң сапар тілейік, ағайын» [4, 215].
Қаламгер  өзін  толғандырған,  өзекті  деген  тақырыптарды  бір  арнаға  тоғыстырды.  Символмен  беру  арқылы  қоғамдағы
ақиқатты ашық та, айқын көрсете білді. Автор: «...Бұл жалғанда ең сорлы нәрсе – өзіңді өзің тұтқындау, өзіңнен өзің қашып
құтыла  алмау,  бұған  дейінгі  жиіркенішті  әрі  жаныңды  жарылқамай  жаралайтын  ойсыз  қылықтарың  мен  опасыз
әрекеттеріңнен құлан-таза арыла алмау, немесе тазалықтың нарқын бағамдай отырып, рухыңа, болмысыңа, тіпті тәңірім-ау,
табиғатыңа жат оғаштықтың ортасында сүңгілесіп жүру емес пе?» дейді. Өмірінің құлы болып жүріп бақыт дегеннің не
екенін  ұмыт  қалдыратындар  немесе  ащы судың  артында  кетіп,  базына  ғұмыр  кешетіндер  –  Оралханның  кейіпкерлері.
Шығармасында арқау болар тақырыпты өмірден іздейтін Оралханның «Атау кере» немесе «Қауіпті буданынан» әр оқырман
өзінше ой түйеді. 
Қорыта  айтсақ  Оралхан  Бөкейдің  әр шығармасында  адам мен табиғат,  бір-бірімен астасып,  бірі  екіншісін  толықтырып
тұрды. Адам табиғаттан тыс өмір сүре алмайды. Ал өз кезегінде табиғат ана адам баласын жер бесігінде тербетіп келеді.
Қаламгер  ретінде  Оралханның  бір  ерекшелігі  қоғамда  болып  жатқан  түрлі  өзгерістерді,  адам  болмысындағы  жат
қылықтарды  табиғатпен  астастыра  жазады.  Оның  кейіпкерлері  жанына  тыныштықты  табиғатттан,  асқар  Алтайдың
баурайынан  табады.  Қай  шығармасын алсақта  жақсылық  пен  жамандық,  адалдық  пен  арамдық  арасындағы тартыстың
куәгері боласыз. 
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 Екібастұз қаласы  №36 мектеп-лицейінің

математика пәнінің мұғалімі
Гульмира Нугматуллаевна Рамазановна

Пәні: Алгебра    Сынып: 11

Сабақ тақырыбы Көрсеткіштік теңсіздік. Көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесі.

Сілтеме Алгебра және анализ бастамалары оқулығы, фличарттар, таратпа 
қағаздар

Жалпы мақсаты Көрсеткіштік теңсіздіктер анықтамасын, негізгі элементтері мен 
формулаларын білуі, есеп шығаруда тиімді қолдана алу

Оқу нәтижелері Топпен жұмыс жасай отырып, бірлесіп білім алады
Оқушылардың өзін және достарын бағалауға дағдыландыру
Есеп шығаруда ережелерді қолдана білу дағдысы қалыптасады
Математикалық тілде сөйлеу қабілеттері ашылады

Сабақтың түрі, әдіс-тәсілдері Жаңа  сабақ, топпен жұмыс, сұрақ-жауап, көшбасшылық, «БББ» кестесі

Сабақтың көрнекілігі Фличарт, топтарға арналған тапсырма парақтары, үлестірме тапсырмалар

Күтілетін нәтиже Берілген есепті шығаруда көрсеткіштік теңсіздіктін негізіне байлансты 
теңсіздік белгісін  қолданатынын көре алады. 

Уақыты Әдіс-тәсілдер Ресурстар Сабақтың мазмұны
Мұғалімнің іс-әрекеті

3мин Ұжымда жағымды ынтымақтастық  атмосфера құру.  
Психолгиялық тренинг 
«Күн шуағы» арқылы оқушыларды екі топқа бөлу 

3 мин Миға шабуыл Қайталау білім анасы: Өткенді  қайталау мақсатында бір топқа  
«Теңсіздіктер», екінші  топқа «Көрсеткіштік функция»  тапсырмаларын  
береді.   
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2 мин Постер қорғау №1 тапсырма 
Теңсіздіктер туралы не білесіздер?
 Теңсіздіктердің түрлерін жаз;
 Теңсіздіктердің ұқсастығы мен айрмашылығы.  
№2 тапсырма 
Көрсеткіштік функция туралы не білесіздер? 
   Көрсеткіштік функцияның қасиеттерін ата;
   Көрсеткіштік функцияның негіздеріне байланысты  графиктерінің 
айырмашылығы мен ұқсастығы.

1 мин Ой қозғау Сұрақ қою арқылы сабақтың тақырыбына шығады.
Сабақтың мақсаты мен таныстырады 

10 мин Мағынаны 
тану 

Электрондық 
оқулық

Көрсеткіштік теңсіздіктін: Анықтамасын,   формуласын, теорема, оны 
дәлелдеуімен, есеп шығаруда қолдануы

10мин Практикалық  
тапсырма

Оқулықпен 
жұмыс

Тақырыпты талдау: №277, 279  
1 топ тақтарын, 2 топ жұптарын

5мин Топтық 
тапсырма

Таблица Сәйкестікті тап  ҰБТ-ның есептерін шығару

2 мин Интерактивті 
тақта 

Сергіту сәті 
«Логикалық есеп» 
Әрбір үшбұрыштағы сандар белгілі заңдылық бойынша жазылған. Сұрақ 
белгісінің орнындағы санды табыңыз.

2 мин Кері байланыс. «Смайликтер»

Бағалау  Бағалау критерилері
 өткен тақырыптарды білуі;
 өз ойын білдіруі;
 формуланы математикалық тілде сөйлетуі;
 тыңдау мәдениетін сақтауы;
 сабақта белсенділігі;
 өзін-өзі реттей алуы;
 математикалық білімі;
 өзін-өзі бағалауы
Үйге тапсырма   №  202, 204

№1 тапсырма – «Өткенді қайталау»   
Теңсіздіктер туралы не білесіздер?
 Теңсіздіктердің түрлерін жаз;
 Теңсіздіктердің ұқсастығы мен айрмашылығы.  

№2 тапсырма - «Өткенді қайталау»
Көрсеткіштік функция туралы не білесіздер? 
   Көрсеткіштік функцияның қасиеттерін ата;
   Көрсеткіштік функцияның негіздеріне байланысты  графиктерінің айырмашылығы мен ұқсастығы.

Сәйкестікті табыңдар
 №1  ҰБТ-дан тест тапсырмалары: 
 Ү бөлім №06 «Көрсеткіштік теңсіздік» 2016ж, 89 бет
 ҮІ бөлім №4 «Көрсеткіштік теңсіздік» 2016 ж, 97 бет

Есеп Жауаптары

1  
теңсіздігін шешіңіз

А)

2   теңсіздігін шешіңіз В) 

3  теңсіздігін қанағаттандыратын х-тің ең кіші және 
ең үлкен бүтін мәндерінің қосындысын табыңыз

С) 

4 теңсіздік жүйесін шешіңіз Д) -6

Сәйкестікті табыңдар
№2  ҰБТ-дан тест тапсырмалары: 
Ү бөлім №06 «Көрсеткіштік теңсіздік» 2016ж, 89 бет
ҮІ бөлім №4 «Көрсеткіштік теңсіздік» 2016 ж, 97 бет

Есеп Жауаптары 

43



1 А)

2  теңсіздігін шешіңіз В) 116

3  теңсіздігінің бүтін шешімдеріәнің қосындысын 
табыңыз

С)

4 теңсіздік жүйесін шешіңіз Д)

Бағалау парағы
Ескерту: 2,3,4,5 ұпаймен бағала

реті Оқушын
ың аты-
жөні

Постер 
қорғау

Есептер 
шығару

Сәйкестікті тап Сергіту 
сәті 

Сабаққа қатысу 
белсенділігін 
бағала

Мұғалімнің     
 бағалауы

                  
Павлодар облысы   Екібастұз қаласы, 

№ 36 мектеп-лицейінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Тоқмағамбетова Толқынай 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ   ЖОСПАР 
Мұғалім 
аты-жөні

Тоқмағабетова Толқынай 

Пәні Қазақ әдебиеті

Сыныбы 8

Сабақтың 
тақырыбы

М.Мақатаев. Аққулар ұйықтағанда поэмасы

Мақсаты Сезіммен өлең өрген жыр парағы Мұқағали поэзиясына талдау жасау, ақын өлеңінің идеясын, мақсатын
ұғындыру, поэманың тақырыбы мен идеясы, композициясы туралы теориялық білім беру, поэманың 
негізгі кейіпкері ана бейнесі арқылы көл еркесі аққуға жасалған қиянаттың  қайғылы оқиғаға ұрындыру 
себебін таныту, қоршаған орта заңдылықтарына қарсы келмеу қажеттігін нақты дәлелдермен 
түсіндіру; оқушылардың пікірталасын ұйымдастыру, өз ойын дұрыс тұжырымдап, дәлелмен жеткізе 
білуге, еркін сөйлеуіне дағдыландыру, талдаулар жасай білу, сын тұрғысынан ойлау қабілетін 
дамыту;оқушыларды ізгілікке, адамгершілікке, қоршаған ортаны қорғай білуге тәрбиелеу.

Күтілетін 
нәтижелер

Кейіпкерлерге жан-жақты талдау жасап,  бейнелерге  толыққанды түйіндеме жасайды, берілген  
проблемаға шығармашылықпен қарайды;  Тақырыпты жан-жақты талқылап, әр түрлі ойлау дағдылары 
жүзеге асады; Салыстырылып  отырған бейнелердің ортақ және жеке ерекшеліктерін талдайды, өз 
ойларын сараптайды;Әр түрлі көзқарастар талданады және бағаланады, өзіндік идеялар 
ұсынылады;Таным әрекеті арқылы қарым-қатынас шеберлігі дамиды.

Әдіс-
тәсілдер

Венн диаграммасы,фишбоун әдісі, автор орындығы.

кезеңдері Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті
Ұйымдаст
ыру кезеңі

Үй тапсырмасын сұрау:   
«Фишбоун» әдісі

Себепте
р

«Нар 
идірген» 

Нар Қарт Жаңыл Оразым
бет

Оқушылар үй тапсырмасын айтады.
Венн диаграммасы

«Күй» 
поэмасы

Ұқсастығы «Күй 
аңызы» 
әңгімесі

Ілияс 
Жансүгіро

Түйе 
малының 

Ахтанов-
авторы, 
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Қызығуш
ылықты 
ояту

күйінің 
шығуына
әсер 
еткен 
жағдай

Нардың 
ащы зары 
күйші 
тағдырым
ен үндес 
болған 
соң оған 
әсер етті

Қарттың
қолқасы
н 
орындап
, қызын 
алмақш
ы  
ниетте 
болған 
соң 
шығард
ы

Жаңылғ
а қол 
жеткізу 
үшін 
күйдің 
аяғын 
шығард
ы

Шәкірті
не үлгі 
болу 
үшін 
шығард
ы

Дәлелде
р

1.Естемес неге өз өмірін өзгертуден бас тартты?
2. Естемес пен нардың тағдырында қандай ұқсастық бар?
3.Екі күйшіге мінездеме беріңіздер.

в –авторы, 
поэма, 
Молықбай 
шал – 
қобызшы, 
ботасы 
ұрланған 
түйенің 
зары

зарына  
қатысты 
туындаған 
күй 
тағдыры 
баяндалады
, көркем 
туынды, 
өнер 
иелерін 
дәріптейді

әңгіме, 
Естемес – 
домбырашы
, ботасы 
өлген 
нардың 
зары 

Мағынан
ы тану

 Ой шақыру. «Менің Мұқағалиым»
Сұрақтар:
1. Мұқағалидың туған жері? (Алматы облысы, Райымбек 
ауданы,Қарасаз ауылы)
2. Өмір сүрген жылдары? (1931-1976 ж.ж)
3. Әкесі мен анасың есімі? (Сүлеймен, Нағиман)
4.Мұқағали ақынның жыр жинақтарын ата. («Армысыздар, 
достар», «Қарлығашым, келдің бе?», «Дариға жүрек», 
«Шолпан», «Өмір дастаны», т.б.)
5. Мұқағали ақын кімнің тәрбиесінде болды? (Әжесінің. Ол 
«Мені сөзге, жырға үйір еткен – әжем» дейді. Ақын 
әжесінің аты – Тиын. Келіндері оны «Мақпал апа» деген.)
6. Ақынның поэмаларын атаңыз. («Ақулар ұйықтағанда», 
«Ару – ана», «Райымбек», т.б.)
Біз Мұқағали ақынды – поэзия патшасы десек, ендеше, 
поэзия патшалығына сапар шегіп көрейік. Міне, 
патшалықтың алтын қақпасы ашылды. «Аққулар 
ұйықтағанда» сарайының кілті өз қолдарыңда. Қазіргі 
сәттен бастап осы сарайдың сырына үңіліп көрейікші.
а) Аққу қандай құс?
ә) Поэмаға оқушылармен біріге отырып мазмұндық 
жоспар құру.
 Тақырыбы Басты оқиғалар
І. Тау басына біткен 

сұлу көл
1.Қалай біткен мына көл тау 
басына?
2. Жетімкөл жетімсірейді.
3. Аққулар айдынына оралмады.

ІІ. Ауру бала немесе 
шарасыз отбасы

1.Жас сәбидің науқасқа 
шалдығуы.
2. Тәуіп шалдың айтқан ойы.
3. Ананың шешімі.
4. Ұйықтап жатқан аққуды атуы.
5. Жетімкөлден сән кетті

ІІІ. Бақташы қарт. 
Шарасыз ана.

1.Көзінен жас, көңілінен мұң 
төгілген зарлы ана.
2.Халық ырымы. Аққуды атқан 
оңбайды.
3. Өліп жатқан бала, шарасыз ана.
4. Қасиет.Қасірет.

Эпило
г

Аққулар... Аңыз көп қой олар жайлы.

б) «Мұқағали – суреткер ақын». Поэмадағы сюжеттік 
оқиғалардың композициялық құрылымына талдау.
Оқиғаның басталуы.Жетімкөл туралы аңыздар.Көл еркесі 
– сұлу аққулар
Оқиғаның дамуы.Ауру бала, тәуіп айтқан ем.
Оқиғаның шиеленісуі.Аққуды атқан ана.Астан – кестен 

Сұрақтарға жауап береді.

Поэмаға мазмұндық жоспар құрады.

Оқулықпен жұмыс.
Дәптерлерге  орындайды.
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көл беті.
Оқиғаның шарықтау шегі.Аққудың киесі. Жалғыз ұлдың 
өлімі.Кие қасіретін тартқан ана.
Оқиғаның аяқталуы.Аққуынан айырылған Жетімкөл.
в) Ақынның тіл шеберлігі. Әдеби – теориялық ұғымдарға 
талдау, тілдік теңеулерді табу. 
№ Поэмадан үзінді Эпитет Кейіптеу
1. Тәтті үн, аппақ нұр...   
2. Маужыраған түн, 

салбыраған 
шымылдық...

 

  Шығарма кейіпкерлеріне мінездеме беру. 
Кейіпкерлер Іс – әрекеті, адами қасиеттері
Ана Қамқор ана. Балажан, сәбиі үшін аққуды атты.
Әке Адал жан, халық дәстүрін берік ұстанады.
Тәуіп шал Мейірімсіз, қайырымсыз. Таяз ойлы.
Бақташы қарт Ақылы мол, көргені көп.

Сабақты 
қорытынд
ылау

«Аққу – киелі құс» пікір – сайыс
1) Жақтаушы топ: «Аққуды атуға болмайды»
Дәлелдеме: - Көлдің сәні – аққулар
- Аққу киесі оңдырмайды
2) Даттаушы топ: «Ананың балаға деген махаббатын 
дәлелдеу үшін аққуды атуға болатын»
Дәлелдеме: - Ана – махаббатымен құдіретті
- Бәрі де адам үшін жаратылған.

      Сабақты пікір-сайыспен  
қорытындылайды.

Бағалау Мұғалім суммативті бағалау шкаласын шығарады. Топ басшысы формативті бағалау жасайды.

Кері 
байланыс

 Тест интервью .  Осы сабақтан не алдым? 
Мұқағали шығармаларының ерекшелігі «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы бізге

Ойы өзекті.
Бейнелі рух, сезім басым.

Қазақ тұрмысына жақын ойлар айтылады.

Ана махаббатының құдіреттілігін сезіндірді.
Табиғатты қорғауды үйретті.

Халық дәстүрін берік ұстануды дәріптеді.

Кестені толтырады.

Үйге 
тапсырма

18 Поэмадан өзіңе ұнаған шумағын жаттау. Күнделіктеріне жазады.

Байдаулетова Акмарал Зейнуловна, 
учитель русского языка и литературы  школы- лицея№36

г.Экибастуза, Павлодарской области.

Класс:5
Тема: Галина Ветрова «Цикл рассказов о художниках»
Цели:  Ознакомить  с содержанием  рассказа; расширить  словарный запас,  научить формулировать вопросы по 
содержанию текста, владеть видами чтения (ознакомительное, комментированное), выражать свое отношение к героям 
художественных произведений или их поступкам. 
Развивать умение ставить вопросы «тонкие и толстые», умение работать в команде (коммуникативная компетентность).

Большинство учащихся смогут: Понимать основное содержание произведений фольклора и литературы/фрагментов, 
содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определять тему, определять основную мысль текста  на 
основе  вопросов, прогнозировать содержание текста по иллюстрациям.
 Некоторые учащиеся смогут: Создавать высказывания, описывать   на основе иллюстрации, оценивать высказывание, 
участвовать в диалоге , выражать свое отношение к героям художественных произведений или их поступкам, с 
использованием эпитетов, сравнений, создавать тексты (письмо, дневник) ,используя элементы разговорного и 
художественного стилей.
Оборудование: иллюстрации,  видеоматериал, сигнальные карточки, постеры, фломастеры, листы оценивания.
ТСО: презентация, видеоматериал.
Тип учебного занятия: изучение нового материала.
Формы работы: индивидуальная, групповая.
Ключевые слова и фразы: художник, картина, маринист.

План
Этапы урока Этап улавливания идей
Психонстрой Психонастрой «Круг радости»
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Этап 
улавливания 
идей

Стадия чтения

                      1 этап  Совместное чтение
(Д) Просмотр видеоролика
Постановка вопросов по увиденному:
-Какие у вас впечатления после просмотра видеролика?
-О  чем вы задумались?
- Какие люди способны на такое? Что связывает их?
- О ком эта история? 
 Выходим на слово «Искусство»
(П.ф) Органайзер  «Один кружок» 
  скульптура    кино   балет       живопись          литература
Стадия предварительного чтения
 Ученики изучают  иллюстрации, чтобы попытаться
угадать содержание произведения?
- О чем будет наш текст? Как вы думаете, что мы будем читать на уроке?
Примерные ответы ( живопись, художник, море)
Звучит музыка Бетховена и звуки океана –Концерт для скрипки. 
После прослушанного задаются вопросы:
-Что вы чувствовали, когда слушали? Какую картину вы представляли, расскажите?
 Прием. Чтение с остановками 
Цель нашего урока: узнать о жизни и творчестве одного замечательного художника. Прочитаем  
«Сказку о волне и художнике» Галины Ветровой  
Чтение 1 части
Жила-была Волна. Ей очень нравилось жить в огромном Море. На рассвете она становилась розовой 
и нежилась в тёплых лучах солнца, а в лунные ночи подставляла свою спинку под холодные 
серебряные лучи. В штормовые дни она была такой же темно-серой, как и низкие тучи, и на голове 
у неё появлялась шапка белой сердитой пены. Но больше всего ей нравилось тёплым летом 
плескаться у самого берега, ворошить разноцветные камешки, поиграть с рыбкой или щекотать за 
ножку маленького ребёнка.
Постановка вопросов
Кто является главным героем? Как выглядит главный герой? Что о нем узнаем? Как он ведет себя?  
Интересный ли он герой?

Стратегия  «Персонаж на стене»
Задание: нарисуем Волну на флипчарте и запишем слова, характеризующие ее.

Персонаж  Волна
нравилось жить в огромном Море.
 была такой же темно-серой   становилась розовой 
нежилась в тёплых лучах солнца и т.д.
Стратегия «Карусель»
1 группа: Выписать действия «Волны».
2 группа: Подобрать антонимы, синонимы
(теплый – холодный, рассвет-ночь)
Вопросы учителя: Давайте обменяемся идеями. Расскажите, что вы узнали?
Чтение  2 части 
Однажды Волна увидела на берегу маленького кудрявого мальчика. Он не боялся ее и готов был 
играть с нею почти в любую погоду. А иногда он брал скрипку, и она в его руках пела такие 
красивые и печальные мелодии, что Волна затихала и, слушая его, чуть слышно плескалась у берега. 
Он смотрел на неё как-то особенно, и Волне хотелось быть для него ещё более красивой, чем прежде.
Мальчик был армянином, и его называли то Ованесом, то Ваней, потому что в городе Феодосии, где 
он жил, было много и русских, и армян, и греков.
— Я нарисую тебя! — сказал однажды мальчик.
— Попробуй! — засмеялась Волна, качая своей головой в маленькой пенной шапочке. Она-то знала, 
что это невозможно.
Постановка вопросов
Какой персонаж появился? Как выглядит он? Что о нем узнаем? Как он ведет себя?  Интересный ли 
он герой? Опишите его.
Чтение  3 части 
А потом мальчик куда-то пропал. Тихо подползая к берегу и слушая разговоры людей на берегу, 
Волна узнала, что Ваня уехал далеко-далеко на север, в Петербург, учиться на художника. Ей 
захотелось посмотреть на этот город. И она тоже отправилась в долгое путешествие. Сколько 
художников пытались уже сделать это! Но едва они успевали прикоснуться кистью к холсту, как 
Волна меняла свой облик и цвет, становилась другой. А у мальчика не было даже красок. И рисовал 
он углём на беленой стене. Волна слышала издалека, как сердито ругали его за это.
(П.ф) Органайзер «Два кружка»
(П.ф) Задание: выпишите из текста действия Волны и мальчика.
Оценивание: Что хорошо? Что улучшить?
Стратегия «Прогнозирование»
- Давайте подумаем, что произойдет дальше с героями? Давайте обсудим, какие события произойдут?
Чтение 5 части 
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5. Иван Айвазовский плыл через моря и океаны на больших судах с парусами, а Волна следовала за 
ним: они уже не могли жить друг без друга. На многих морях, реках и даже океанах любовался на 
Волну художник.
— Я нарисую тебя! — говорил он.
— Попробуй! — смеялась Волна.
Она по-прежнему была уверена, что ее, такую изменчивую, такую живую, нельзя показать на 
неподвижной картине. Она гордилась этим, и все-таки ей было немножко грустно.
— Где же твои кисти и краски? — насмешливо журчала Волна.
— Сейчас они мне не нужны, — отвечал художник. — Мне надо хорошенько запомнить тебя, а 
потом, в мастерской, я закрою глаза, и вновь тебя увижу и сумею изобразить на картине!
(П.ф) Стратегия «Ролевая игра» 
Чтение  по ролям диалога.
« 2 Звезды – 1 Желание»
Критерии оценивания:
1. Перевоплощение (артистизм).
2. Чтение выразительное.
3. Произношение (соблюдать орфоэпические нормы, паузы).
 Чтение учителем  6 части 
6. И вот Волна все чаще стала слышать, как восхищаются люди Иваном Айвазовским. Они говорили, 
что он самый лучший «маринист» и никто так, как он, не умеет изобразить море в лунную ночь или 
на рассвете. Она поняла, что маринист — это художник, который умеет писать море.
Больше всего говорили о картине «Девятый вал». Волна знала, что это означает. Во время штормов в 
разных морях она часто слышала, что люди считают волны и почему-то думают, что девятая — 
самая страшная и сильная. Наконец, она тоже увидела эту огромную картину. И даже затихла, 
остановилась на несколько минут: так она была удивлена.
Постановка вопроса
- Почему Волна была удивлена, как вы думаете? Почему она затихла?  Давайте обсудим, каким 
образом удалось Айвазовскому удивить Волну? Кого называют  маринистом? 
Задание: перед вами картина  «Девятый вал» и текст.  Выпишите слова и выражения из текста, 
характеризующие картину.
«Девятый вал» (1850г)
Текст 7.  В центре картины, в бушующем море, художник изобразил обломок громадной мачты, за 
которую цеплялось несколько людей. Это все, что осталось от большого и казавшегося таким 
прочным корабля. Наверное, всю ночь их носило посреди безбрежного моря. И вот, наконец, 
наступил рассвет. Встаёт солнце, хотя его почти не видно сквозь водяную пыль. Вместе с солнцем и 
теплом появилась надежда на то, что буря вскоре утихнет. Но это только надежда... Над головами 
крошечных людей поднимается новый девятый вал, огромная волна...
   И Волна... узнала в ней себя. На картине она была такая же могучая, просвечивающая на солнце 
зелёным и 
голубым цветом, с капельками брызг и хлопьями пены, такая же красивая и... живая!
Стратегия «Карта истории»
(П.ф). Задание: составьте карту истории «Девятый вал», используя ключевые слова из текста 7.
(И.ф)  Составьте тонкие и толстые вопросы к тексту 7.

Рефлексия Прием. Заполни картинку
Задание: нарисуйте контур мозга и 
заполните  его словами, фразами, которые  узнали в течение этого урока.

Екібастұз қаласы    №36 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі

Шорман Мәдина Жанболатқызы

Пән: математика
Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі: "Менің 
мектебім"
Сынып: 1"Д" 

Мектеп: №36 мектеп-лицей
Мұғалімнің аты-жөні: Шорман Мәдина Жанболатқызы
Қатысқандар саны: 21
Қатыспағандар саны: 1

Сабақ тақырыбы Ең қарапайым геометриялық фигуралармен танысу.
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

геометриялық фигураларды: нүкте, түзу, қисық және
сынық сызықтар, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар, 
кесінді, сәуле, бұрышты бір-бірінен ажырату және атау;

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: геометриялық фигураларды біледі, және ажыратады;
Көптеген оқушылар: геометриялық фигураларды қасиетіне қарай ажыратады;
Кейбір оқушылар:геометриялық фигураларды түріне қарай ажыратады. 

Бағалау критерийлері Геометриялық фигураларды: нүкте, түзу, қисық, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар, 
сәулені бір-бірінен ажырату және атау.
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Тілдік мақсаттар Геометриялық фигуралардың атауларын біледі.

Пәнге тән лексика мен терминология: нүкте, түзу, қисық, тұйықталған, тұйықталмаған 
сызық, сәуле.

Құндылықтарды 
дарыту 

Ұйымшылдық құндылығын дарыту 

Пәнаралық 
байланыстар

 Көркем еңбек

АКТ қолдану 
дағдылары 

www.youtube.com/watch?v=v31YDuDlXNo

Бастапқы білім Жиындар және олармен орындалатын амалдар.

Сабақ барысы 

Сабақтың жоспарланған
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың басы Оқушылармен амандасу; 
Топқа бөлу( есімдері жазылған балмұздақ таяқшасын ыдысқа салып топқа бөлу, әр 
топта 4 оқушы ) .
Ширату: Оқушыларға парақтар үлестіріледі. Ол парақтарда әртүрлі геометриялық 
фигуралар белгіленген. Оқушылар сол фигураларға қарап нені еске салатынын 
айтады.(Мысалы: тұйықталған қисық сызық- бұлтты, тұйықталмаған қисық сызық - 
жыланды, нүкте-дөңгелекті т.б.) Олардың жауаптарын тыңдап, жаңа тақырыпты 
жариялау.
Тақырыпқа байланысты видеоролик көрсету. 

Сабақтың ортасы - Сыныптан, мектеп ауласынан қандай фигураларды көруге болады?
- (Оқушылар жауабы)
- Ендеше сол фигураларды өзіміз жасап көрейік.
Топпен жұмыс (3 топқа 3түрлі ресурс беру)

Таяқша,ермексаз, геоконт арқылы әр түрлі фигураларды жасайды. 
Он сұрақ. 
Әр топ жасаған фигураларын көрсетпейді. Басқа топтан бір оқушыны шығарып 
артына сол жасаған фигурасын жасырады. Оқушының 10 мүмкіндігі болады, яғни 10 
сұрақ қоя алады. Ал қалған оқушылар ол сұраққа иә немесе жоқ деп ғана жауап бере 
алады. 

Сабақтың соңы "Кім жылдам?"
Геометриялық фигуралар жайлы тірек сөздер жазылған парақшаларды әр топқа 
таратып беру. Жүргізуші маркермен тақтада фигуралардың біреуін бейнелейді. Осы 
кезде фигураға қатысты сөз жазылған парақшасы бар оқушылар тақтаның алдына 
бірінші болып келіп, сол фигураның жанына барып тұра қалуы тиіс.

Саралау –оқушыларға қалай көбірек
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?

Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндет
қоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру деңгейін

қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Ресурс арқылы саралау.
Рефлексия: Сергіту сәті:

Сәуле-екі қолын созып, бір 
алақанын жұмады,
Сызық- екі қолын созады,
Қисық сызық- толқын жасайды(баяу
бастап, жылдамдату керек)
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МАЗМҰНЫ

1. Сванқұлова Гүлнара Кеңесқызы
2. Әмірғалиева Гүлнар Рахымбайқызы 
3. Казымбетова Айман Камбешевна
4. Авасай    Қырғауыл Манайқызы
5. Альжанова Жұпар Нұртасқызы
6. Аманкелдиева  Шырын Аманкелдіқызы
7. Арабаева  Зауреш  Оралбекқызы
8. Асанова Әсел Серікханқызы
9. Бейсембаева Бақтыгүл Қабдығалымқызы
10. Гибатова Бакыт Кожановна
11. Жетпісбаева Ақмарал Қонайқызы
12. Жомартова Зарина Сунгатовна
13. Жұмәлі Райхан Аманкелдіқызы
14. Ильясова Ақжарқын Асқарқызы
15. Иманғали Сәуле Қуандыққызы
16. Исабекова Кулия Мусабековна
17. Кожабаева Гульжан Калуадиновна
18. Макенова Гульмира Уахитовна
19. Мукашева Гульнара Айтпаевна
20. Нурахметова Аяулым Галымбековна
21. Өміртай Жанаргүл Өміртайқызы
22. Гульмира Нугматуллаевна Рамазановна
23. Тоқмағамбетова Толқынай 
24. Байдаулетова Акмарал Зейнуловна, 
25. Шорман Мәдина Жанболатқызы
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