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БАСТАУ СӨЗ
   

  Қазіргі  таңда  дүниежүзілік  білім  жүйесі  деңгейіне  сәйкес  келетін,  сапалы  білім  беруге  жағдай
жасайтын, жастардың үйлесімді дамуына бағытталған білім беру көзделіп отыр. 
Осы орайда 2014 жылы білім беру мекемелерінде «Қазақстандық жол — 2050: Бір мақсат, бір мүдде,
бір  болашақ»  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.  Ә.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына
жолдауын  қолдау  барысында  Республикалық  45minut.kz  басылымы  және  жергілікті  білім
бөлімдерінің  қолдауымен  «Болашақты  бірге  жасаймыз»  тақырыбында  ғылыми  практикалық
семинарлар өткізілді.
Семинар мақсаты: Педагогикалық кадрлар біліктілігін көтерудегі 7 модулдік бағдарламаның негізгі
идеясын жүзеге асырып, мұғалімдердің кәсіби тәжірибесіне енгізу. Семинар барысында ІІ — ІІІ –
деңгейлік  курстардан өткен мұғалімдер мен біліктілігін арттырудың негізгі  тұғырына байланысты
тақырыптарында шебер кластарын ұйымдастыру. 
Педагогикалық іс- тәжірибені насихаттау, педагогтың әдістемесін және шығармашылық байланысын
кеңейту. Осы мақсатты жүзеге асыруда, белгілі бір білім көзін меңгерген тұлға ғана емес, сонымен
бірге өзін-өзі жетілдіруге, таратуға, дамытуға, қолдана білуге қабілетті шәкіртті тәрбиелеу – бүгінгі
күннің  қағидасы.  Ал мұндай тұлғаны тәрбиелеу  үшін  мұғалім құзыретті  болу керек.  Педагогтың
кәсіби  құзыреттілік  ұғымы  тұлғаның  біртұтас  құрылымындағы  теориялық  және  практикалық
дайындығының бірлігі, кәсібилігі арқылы жүзеге асыру және тәжірибесін ортаға салу. 
Семинар жұмысы пленарлық және секциялық бөлімдер бойынша өткізілді. 
http://www.45minut.kz арқылы онлайн түрде басқа да облыстардан қатысушылар қатысуға мүмкіндік
жасалған. 
Семинар  бағдарламасы  аясында  білім  мекемелерінің  көрмесі  ұйымдастырылып,  семинар
қатысушылары және онлайн түрде http://www.45minut.kz (Күнделікті 40 мыңнан астам қолданушы)
Республика ұстаздарына ұсынылады. Cеминардың материалдары негізінде топтастырылған ұстаздар
жинағы шығарылды. 
Тәжірибе алмасу бағытында топтама жинаққа Қызылорда облысы ұстаздарының материалдары және
Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе т.б облыс ұстаздарының еңбектері қосылды.
Семинар барысында көңілге түйгенім, ұстаздар арасында тәжірибе алмасу бағытында тақырыптық
семинарларға  сұраныс  бар.  Семинардың  мақсатына  сай  деңгейлік  курстардан  өткен  ұстаздар
деңгейлік  курстарға  оқуға  талаптанып  жүрген  әріптестеріне  барынша  қолдау  көрсетіп,  алған
білімдерімен бөлісуге әзір екендіктерін білдірді. 
Оқу мен оқытудағы жаңа әдіс  тәсілдерді  қолдану арқылы жоспарланған сабақтарының оқушылар
үшін  қызықты  да  пайдалы  екендігін  өз  тәжірибелерінде  дәлелдеп,  жаңашыл  көшбасшы  ретінде
әріптестеріне тәжірибе таратты.  Ал,  талаптанушы ұстаздар болса  білім  алуға  деген құштарлығын
көрсетті. 
Елбасы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың  «Қазақстан  жолы  –  2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір
болашақ» атты кезекті Жолдауда айтылғандай: Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың
әлеуетін ашатын жаңа  мүмкіндіктер жасауға  байланысты.  ХХІ  ғасырдағы дамыған ел дегеніміз  –
белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Бұл үшін біз не істеуіміз керек? 
Біріншіден, барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің
барлық  буынының  сапасын  жақсартуда  бізді  ауқымды  жұмыс  күтіп  тұр.  2020  жылға  қарай
Қазақстандағы  3-6  жас  аралығындағы  балаларды  мектепке  дейінгі  біліммен  100  пайыз  қамту
жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар
ұсыну маңызды. 
Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту
деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды
оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын
игеру болуға тиіс.

                                                           
 Ізгілік Байдрахманұлы Нағиев

                            Республикалық 45minut.kz басылымы редакторы
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«ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ МЕҢГЕРУ НЕГІЗІНДЕ 
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУ»

 
Маханова Ұлбосын  Ыбырайханқызы

Қызылорда қаласы, №43Ж.Махамбетов атындағы
қазақ орта мектебінің директоры

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

IV. Жаңалықтарды бекіту
V.

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

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

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

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

Қазіргі  білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты,  жан-
жақты маман болуы мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалды, кәсіптік
адамгершілік,  рухани  азаматтық  және  де  басқа  көптеген  адами  келбетінің  қалыптасуына  әсерін
тигізеді,  өзін-өзі  дамытып,  оқу-тәрбие  үлгісін  тиімді  ұйымдастыруына  көмектеседі.Сабақта
қолданылатын  әдістер  көмегімен  жеке  тұлға  ретінде  жан-жақты  дамыған,  шығармашылық  ойлау
білімі меңгеріледі. 
Педагогикалық технологияларды талдау барысында мына факторлар ескерілуі керек:
•           Алынып отырған технология сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай болуы;
•            Тиімділігі, жүйелілігі және басқа жақтары.
ХХІ ғасырда барлық елдер бірінші орынға білім беру сапасын қояды. Оның өлшемі тек сауаттылық
деңгейімен (жазу, оқу, есептеу) өлшенбейді, оның критерийі – функцио-
налдық  сауаттылық.  Бұл  проблемаларды  шешуде  жаңа  технологиялардың  атқаратын  орны  бөлек.
Болашақта  өркениетті  елдердің  жоғары  технологиясын  меңгерту,  дүниежүзілік  білім  кеңістігіне
шығу-бүгінгі күннің мақсаты.   

  Мұғалім  жаңа идеяны  қайдан іздейді?

1. біліктілігін арттыру  институтына курсқа бару   2. интернет  
3. семинар, пед. Оқулар         4. баспасөз  5. ақпарат  құралдары
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2.  Осылардан   алған  жаңалықтарды   яғни   инновациялық   технологияларды  ұйымдастыру  үшін
мұғалімдер баяндама жасап мектептің  педагогикалық  өндірістік   жиналысында  талқылайды.
3.  Жаңалықтарды   ашық  сабақтар,  мектепішілік  педагогикалық  оқулар,  мектепішілік  семинарлар
өткізу  арқылы жүзеге асырады
    Осындай мұғалімдерден шығармашылық топ   құрылады.           
  Мұғалімдердің шығармашылық топ құрылымының мақсаты :
Инновациялық технологияларды өз тәжірбиелерінде пайдалануы бойынша мұғалімдерді топтастыру. 

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

Инновациялық технологияларды меңгеру кезеңдері:
 Оқу, теорияны оқып түсіну
 Іс-тәжірибе арқылы шығармашылық топтарды жетістіктерін көрсетіп, тарату.
 Жаңа педагогикалық технологиялардың қолдану іс-тәжірибелерін тарату

Ірге  тасы сонау  1939  жылы қаланып,1987  жаңа  ғимаратқа  көшірілген  №43 Ж.  Махамбетов
атындағы қазақ орта мектебімізде осындай шығармашылық топ құрылған.

Жетекшісі:   Музыка пәні мұғалімі  Шәкірбаева  Айжан 
Қоғамды  ақпараттандыру  жағдайында  білім  беру  қызметкерлерінің  біліктілігін  ақпараттық-

коммуникациялық  технологияны  қолдану  саласы  бойынша  көтеру  негізгі  міндеттердің  біріне
айналып отыр. Қоғамды ақпараттандырудың негізгі бөлігі – білім беруді ақпараттандыру. Олай болса,
ол – білім беру қызметкерлерін ақпараттандыру саласы бойынша біліктілігін көтеру болып табылады.
Оқушылардың ақпараттық мәдениетін  қалыптастыруда  мұғалімдердің  біліктілігін  арттыру  ерекше
мәнге  ие.  Сондықтан  білім  беру  қызметкерлерін  ақпараттық-коммуникациялық  технологияны  өз
қызметтеріне пайдалануға жан-жақты дайындық курстарын ұйымдастыруымыз қажет.     

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында компьютер оқыту мен дидактикалық құралға айналып
отыр. Сондықтан қазіргі білім беру саласында мультимедиялық электрондық оқу құралдарын мектеп
пәндерін оқытуға пайдалану өзекті мәселелердің бірі. Олай болса, бұл мәселелерді жан-жақты шешу
үшін мұғалімдердің біліктілігін көтерудің орны ерекше. 

Аталған мәселені дамыту үшін білім беру қызметкерлері үшін түрлі тренинг курстар өткізілу
қажет. Ол үшін бір жүйеге келтірілген, әрі білім беру қызметкерлерінің категорияларының ерекшелігі
ескерілген оқу бағдарламалары жасақталуы қажет. Бұл мәселе қазіргі таңда көкейкесті мәселелердің
біріне айналып отыр.

Биылғы жылы мектебімізде 30-дан астам мұғалім  біліктілігін арттыру үшін курстан өтсе, газет-
журналдарға 100 пайыз жазылды. Семинар, пед.оқуларға  қатысып  мұғалімдер жаңа инновацияларды
ұйымдастырып , жаңалықтарды іздестіріп енгізуде.

Мектепте интернетпен  жұмыс істеуге мұғалімдерге жақсы жағдай жасалған.
Себебі  мектебімізде 1 мультимедиялық кабинет, 2 информатика кабинеті, 1 физика кабинеті, 1

химия  кабинеті,  1  бастауыш   кабинеті   интернетке  қосылып  жұмыс  жасайды.  Skype  ,  он-лайн
бағдарламасын  пайдаланып  ашық  сабақтар  өтуге,  жай   сабақтарды  электронды  оқулықпен  өтуге
мүмкіндік  зор.Мектепте 158 мұғалім болса соның  барлығы  дерлік компьютерлік сауаттандырылған 

Өзім  информатика  пәнінен  сабақ  беретін  болғандықтан  ақпараттық-коммуникациялық
технологияны  қолдану  саласы  бойынша  көп  жұмыс  жүргіземін.  Атап   айтсақ  мұғалімдер
сабақтарында  aktivote -мен  тест алады, АСУ бағдарламасымен жұмыс істейді.

Жас  ұрпақты, елдің болашақ тұлғаларын білімді етіп дайындап шығару біздің міндетіміз. Ол
үшін  өзіміздің  жаңалыққа  жаны  құмар,  заман  талабына  сай  болу  қажет.  Aktivote  құрылғысын
пайдаланып, тест алу бұл оқушыларды тез ойлауға , белсенділігін арттыруға үлкен көмек береді. 9
сынып оқушыларын МАБ-қа ,11 сынып оқушыларын ҰБТ-ға интерактивті тақтамен Aktivote тестік
құрылғыны пайдалану арқылы дайындаудамыз.  Бұл құрылғының пайдасы өте  зор.  Оқушылардың
білімін 10-15 минутта тексеріп шығуға болады және қай сұраққа дұрыс және қате жауап бергендігі
туралы компьютер өзі есептеп көрсетеді. Тест соңында нәтижелерін жауап берген уақытымен қоса
есептеп аты-жөнімен көрсетеді. Біздің мектеп оқушылары 2008 жылдан бері осы құрылғымен жұмыс
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жасап білімдерін сынауда.
Мектебімізде  «Қашықтықтан  оқыту»  технологиясымен  Ерекешова  Зеріп-математика  пәні

мұғалімі, Насибекова   Гүлсінай –шет тілі пәні мұғалімі, Маденова Қарашаш-орыс тілі пәні мұғалімі
үйден  оқитын  оқушыларға  сабақ  өтсе  ,  ал  Шайықова  Паридаш-биология  пәні  мұғалімі
республикалық  « Жас биолог» сайысына «Сыр желегі» командасымен қатарынан  үш жыл бойы
қатысып    келеді  .  Нәтижесінде   «Сыр  желегі»  командасы  жүлделі  II,   III  орындарды  иеленсе,
жетекшісі  Шайықова Паридаш   «Белсенді автор»  сертификатымен марапатталды.

Қашықтықтан  оқыту  технологиясы  бойынша оқытушының негізгі  міндеті  білім  алушының
келесі   түрдегі  орындалатын   өз   бетінше  жұмысын   басқару   болып   табылады:   туындайтын
мәселелерді  қарастыру;   мақсат  пен міндеттерді   қою;  білім,   тәжірибелерді   беру;  ұйымдастыру
қызметі; білім  алушылардың  арасында  өзара  байланысты ұйымдастыру;  оқу       процесін  бақылау.

Міне, осындай «Қашықтықтан білім алу» жүйесіне мұқтаж жандардың бірі-мүмкіндігі шектеулі
балалар. Яғни, үйден оқитын оқушылар.  9«Г»сыныбында  Алтынбай Закира, Өтебалиев Жарасқан
атты оқушылар  үйден оқиды.        2009жылдың  желтоқсан айында облыстан қолдау  көрсетіп
Алтынбай  Закираға  және  Өтебалиев  Жарасқанға  ноутбук  берді  және  интернет  желісіне  қосты.
Закираға және Жарасқанға  ноутбук алған күннен бастап  компьютер үйретіп сабақты  «Қашықтықтан
оқыту» жүйесіне көштік

2010 жылы сәуір айында математика пәні мұғалімі  Ерекешова Зеріптің « Мүмкіндігі шектеулі
балаларды қашықтықтан оқыту»  атты баяндамасы «Қашықтықтан білім беру ---білімді болашаққа
батыл қадам» атты баяндамасы облыстық семинардың материалдар жинағының 

52-ші бетінде жарияланып «Үздік баяндама жасағаны үшін» атты  алғыс хатпен марапатталды,
Осы жылы қоғамдық теледидардың «Үйден оқыту» бағдарламасында  үйден оқитын Өтебалиев

Жарасханмен қашықтықтан ( Онлайн желісінде «skype» бағдарламасымен ) сабақ өтті.
Математика  пәні  мұғалімі  Палжанова  Ұлжанай    «Интерактивті  тақта—математика

сабағында»   атты  мақаласы    халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдарының
жинағына енген.

Облыстық педагогикалық оқу   материалдар жинағына  «  Жаңа инновациялық технологияларды
жаратылыстану  математика  пәндерін  оқытуда     оқу  тәрбие  үрдісіне  енгізудің  педагогикалық
шаралары» атты мақаласы  енген.

Қазіргі  уақытта жаңа технологиялық құралдарды тек сабақ үрдісіне ғана емес,  мектепішілік
бақылауға  да  қолдануға  болады.  Осы  мақсатта  біз  өткен  жылы  мектебімізге  бейне  камераларын
орнаттық..  Олар төрт  жерде  орналасқан.  Мектеп асханасына,  мектептің  сыртқы ауласына,  бірінші
қабаттағы коридорға орналасқан. Бұл камераларды орнатудағы мақсатымыз: мектеп асханасындағы
ыстық тамақтың берілуін қадағалау, мектеп ауласындағы келген- кеткен адамдарды бақылап отыру,
жасөспірімдердің топтық төбелесінің алдын алу, коридордағы мұғалімдердің, оқушылардың жүріс-
тұрысын бақылау, мектеп мүліктерінің талан- таражға түспей сақталуын қадағалау. Ондағы түсірілген
бейнетаспалар 10 тәулік бойы сақталып тұрады.

«Білім  туралы»  Заңында  «Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеті  –  ұлттық  және  азаматтық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдауға бағытталған , білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»деп,
білім  беру жүйесін  одан әрі  дамыту міндеттері  көзделді.  Бұл міндеттерді  шешу үшін мұғалімнің
күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады. 

Сондықтан  сабақ  барысын  жаңаша  ұйымдастыру  қажет.  Оқушының  пәнге  деген
қызығушылығы мен ынтасын арттыру керек  деп есептеймін.  Әр сабаққа  дайындық –  мұғалімнің
ізденісінің  нәтижесі,  сабақты  ыңғайына  қарай  түрлендіре  түссе,  әр  сабақта  жаңа  әдіс-тәсілдерді
қолданса,   сабақтың  мазмұны  ашылады.  Өз  ісінің  шебері  ғана  жоғары  жетістіктерге  жетеді  деп
есептеймін.  «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс  нәрсе есебінде
қолдануы  керек»,  -  деп  Ахмет  Байтұрсынов  айтқандай   қазіргі  заман  талабына  сай  білім  беру
мәселесі, сол қоғам мүддесіне сай  болуы керек. Қазақтың болашағын тәрбиелеу мен білім беру ісінде
әлемдік  стандартқа сәйкес білім беруді темірқазық қылып ұстансақ қателеспеспіз  деп ойлаймын.

Қолданылған  әдебиеттер:  «Информатика  негіздері» журналы  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ӘБДІРАШ ЖАРАСҚАННЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӨМІРБАЯНЫ

Мұхашова Рита Жұмамұратқызы
Қызылорда қалалық білім бөлімі
әдістемелік кабинет меңгерушісі

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

Жарасқан  Әбдірашовтың  өмірі  мен  творчествосы  туралы  бүгінгі  күнге  дейін  мақала  немесе
зерттеулер жазылған жоқ. Күні кеше ғана арамыздан өткен маңдай алды ақынымыздың өмірбаянын
әлі жете ашып тани алған жоқпыз.  Сондықтан да біз ақынның өмір жолына өз еңбектерімен бірге
кезінде газет бетін көрген мақалаларға, кейбір жиналған деректерге сүйене отырып, шолу жасауды
жөн көрдік.

Өткен ғасырдың,  яғни ХХ ғасырдың орта  шенінде дүниеге келген құдіретті  талант иелерінің бірі
Жарасқан - өзін және өзі қатарлас қаламгерлерді “Соғыстан соң туғандар” санаған.
  “Қысқаша өмірбаяным” өлеңінде 
                       Іштің бе?
                       Кезінде іштім деймін,
                       Ал қазір мен
                       қалыпқа түстім  деймін
                      Туған жерім?
                      Ст. Арал. Қызылорда,
                      Туған жылым ?
 Соғыстан үш жыл кейін,  -  деген талантты ақын,  танымал сыншы,  шебер аудармашы,  сықақшы,
белгілі балалар ақыны Әбдіраштың Жарасқаны 1948 жылы 7 наурызда Сырдың Арал теңізіне құяр
сағасында,  Қызылорда  облысы,  Арал  ауданы,  Аманөткел  кеңшарының  Ақшатау  бөлімшесінде
дүниеге келеді.
1954-60 жылдары Ақшатау бөлімшесіндегі  бастауыш, Арал қаласындағы Т.Г.  Шевченко атындағы
орта мектептерде оқыған.
1963 жылы “ Жақсы қылыш” жұмысшылар кенішіндегі орта мектептің тоғызыншы класын тәмамдап,
Қазалы ауылшаруашылық техникумының механика факультетіне оқуға түскен. Осы жылдары, яғни
14-15  жасар  кезінде  Арал  аудандық  “Толқын”,  қазалы  аудандық  “Ленин  жолы”  газетіндегі
тырнақалды  өлеңдері,  мақала,  әңгімесі  жарияланып,  сөз  өнеріне  деген  қабілеті,  дарыны  таныла
бастаған.
1965 жылы Қазақстан Мемлекеттік  Университетінің  журналистика  факультетіне  оқуға  түсіп,  1969
жылдан республикалық жастар газеті       “Лениншіл  жаста” меншікті тілші, әдебиет және өнер
бөлімінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болып қызмет істеді.
Республикалық баспасөз бетінде алғашқы өлеңдері “Ақ бұлақтар”, “Қыз қуу”, “Сыған саздары”, 1965-
1966 жылдары (“Қазақ әдебиеті”,  “Лениншіл жас”)  жарық көрсе,  алғашқы әдеби-сын мақалалары
“Өлең аудармасының мәселелері”, “Толқынды толқын қуалар” т.б, Р.Тогордан аудармасы “Өлеңдер”,
ақынның қуанышты алғашқы қадамы “Тұңғыш кітап” деп аталған өлеңдері “Жазушы”  баспасында
1969  жылы жарық  көрген  “Найзағайлы жаз”  атты 1971  жылы жарық  көрген  лирикалық  өлеңдер
жинағы қазақтың бүкіл жыр сүйер қауымын елең еткізген әдеби өмірдегі ерекше оқиға болды.
Осы жылы ҚСРО жазушылары одағыныың мүшелігіне қабылданып, осынау үлкен шығармашылық
одақтың тарихындағы бұрын соңды ең жас мүшесі ретінде танылды.
1969-1970 жылдары “Қазақ әдебиеті” газетінің сын бөлімінде қызмет атқарып, 1970 жылы сол кезде
енді ғана ашылған “Жалын” альманағының поэзия және сын бөліміне меңгеруші болып ауысады. Осы
басылымда жұмыс істеген төрт жыл уақыт ішінде қаламгер өзінің адамзаттық, ақындық, сыншылық
белсенділігін жан-жақты көрсете білді. 1974-1985 жылдары “Жұлдыз” журналының поэзия, әдеби-
сын және библиография бөлімдерін басқарды, редакция алқасының мүшесі болды.
Қазақ  поэзиясының  көкейкесті  мәселелері  туралы  өткір  сын-мақалалар  жазып,  өрелі  жылдарда
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байсалды  баяндамалар  жасады.  Сол  еңбектері  “Парасат  пен  Парыз”  деген  атпен  әдеби-сын
мақалалары жинағында оқырман қолына жетті.
Ақынның 1975 жылы жарық көрген “Дала,  сенің ұлыңмын” атты өлеңдер кітабы, ұлттық ой-сана
тұрғысындағы тосын да түбірлі  тұжырым-толғамдар мен әдеби, Һәм әлеуметтік ортада түрлі  дау-
дамай додасына түсіп, қилы-қилы пікірлер туғызады.
                          Туған дала,
                          Тұрдым-ау бүгін де атып!
                           Кешір!
                           Түсін!
                           Кінә жоқ ұлыңда түк!
                           Қалай ғана шыдаймын-
                           Көз алдымдда 
                       Жатса бірреу шындықтты шырылддатып?!- деп, өлең өрнегі  мен ой тапқырлығын қатар
ұстап, терең мағына, терең ой айтады.
“Жұлдыз” журналында жұмыс жасаған жылдары көптеген өлеңдері журнал бетінде жарық көреді.
“Отыздағы ой”  (1976, “Жұлдыз”)
                           Сабыр!
                           Сабыр!
                           Озыпты озар ойым!
                           Сілкінейін!
                           Қайтадан сөз алайын! – десе
                             Өкініштің шымбайға батқаны –ай!
                             Торықпайын әйтсе де текке бұлай!
                             Тойланбаған жиырма бес – жиырма бес пе?
                             Ойланбаған отыздан сақта құдай!
Жарасқан осылай өзінің өлің жолына, өмір жолына, әрдайым үңіліп, өзіне-өзі есеп беріп, асықпай әр
ісіне сабырмен қарай білген ойлы ақын.
Бұл өлеңі “Соғыстан соң туғандар” (1977) жинағына енген.
1988 жылы “Сана соқпағы” атты өлеңдер жинағы үшін Қазақстан жазушылар одағының М.Жұмабаев
атындағы сыйлығының алғашқы лауреаты атанды.
           “Қара жол” өлеңінде ақын:
        Ауылда арманшыл бір бала болды,
        Ол кейін алыс кетті 
        Қала көрді,
        Сол бала сағынады кей уақытта,
        Шаңдағы бұрқылдаған қара жолды.
Бұл жолдардан елден ерте шығып кеткен адамның кіндік қаны тамған жерге деген сағыныш сезім
ескендей әсер аласың.

“Сана соқпағы” жинағына енген “Туған ауыл түтіні” өлеңінде ақын “үйлердің моржасынан
шыққан түтін түзулігн “тілейді, өйткені 
          Кең далада көзін ашқан мен үшін,-
          Сол түтіннен басталады ұлы Отан!-дейді.

Ауылым десе есіне Аралы түсер ақынның  “Мен туған ауыл” өлеңінде
           Сабырлы Сырдың аяғы,
           Аралға құяр тұстағы...
           Төсінде құстар шарқ ұрып,
           Тарқамаушы еді базары...,
           Тамыры жатса тартылып,
           Тайғанда шығар ажары,- деп лирикалық кейіпкер Аралдың мүшкіл халіне күйзеліп үн қосады.
Бұл өлеңдерден ақынның  өз “Менін” анық байқағандаймыз. Сондай-ақ ақын ауылын тек сағынып
қана қоймайды, кейбір жақтарына улы тілдерін түйреп, мысқылдап та қояды.
  1975-1981 жылдары Әбдіраштың Жарасқаны КСРО жазушылары одағы жанындағы кеңсенің мүшесі
ретінде  жылына  екі  рет  шақырылатын  мәжілістерге  қатысып,  қазақ  поэзиясы,  сыны  туралы
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баяндамалар,  хабарламалар  жасап  отырады.  Осы  жылдары  жас  ақындардың  Бүкілодақтық
фестивальдарына  (Ташкент-1975;  Душанбе  -1976;  Ереван  -1979  жылдары),  жас  жазушылардың
Бүкілодақтық кеңесіне (Мәскеу-1979) қатысып, одақтық көлемде танылды.
Әбдіраштың  Жарасқаны  –қазақ  әдебиетіне  эпиграмма  жанрын  жан-жақты  дамытып,  түбегейлі
орнықтырушы  ақын  десек  артық  айтқандық  емес.  Оның  қазақ  ақын-жазушыларының
шығармашылық,  азаматтық,  пенделік  «Минипортреттері»  іспетті  қысқа  да  нұсқа  эпиграммалары
«Жұлдыз»,  «Қазақ  әдебиеті»  газетінде  үзбей  жарияланды,  ал  1985-1989  жылдары  өз  еркімен
шығармашылық жұмысқа кетуге мәжбүр болды.
Ал, эпиграммалар жинағы 1989 жылы «Әзілің жарасса» деген атпен жарыққа шығып, қолдан-қолға
тимей, тез тарап кетті. Жарасқанның өз сөзімен айтсақ: 
«... эпиграммаларда сенің біреуге деген ықыласың дұрыс танылмай қалуы мүмкін, сондықтан өзммен
замандас  ақын –  жазушы қайраткерлердің  тек  қана  жақсы қасиеттері  айтылатын «Аманат» деген
одалар кітабын шығару шығару ойымда бар.»- дейді.
 Кітап іштей бес бөлімнен тұрады. Бесінші бөлімі «Құлын-тайдай тебіскен» деп аталады.
               Серікбаев Байбота-
               Қашанкөрсең жай бота.
               Жампоз шығар деп едік,
               Бұл ботамыз қай бота? – деп, усыз достық әзіл айтады.
Кезінде Жарасқанның өзіне де эпиграмма жазғандар болды. Мысалы, Кеңшілік ақын:
Даланың арманы дейсің,
Даланың гүлімін дейсің.
Дала – жүрегім,
Дала – жұлыным дейсің.
Далаға қонбайсың,
Мәскеуге барасың.
Далаға бармайсың,
Тәшкенге барасың,
Қаладан ұшып, қалаға қонасың,
Өзің не қылған баласың? - дейді.
1989 -1990 жылдары – аудармашы Қазақстан жазушылар одағы жанындағы әдеби байланыстар және
көркем  аударма  бас  редакциясының  бөлім  меңгерушісі,  бас  редакция  алқасы  төрағасының
орынбасары қызметін атқарып, шығармашылыққа ауысқанға дейінгі алты-жеті жыл бойы «Тамаша»
ойын-сауық отауының бас редакторы болды.
Әдебиетіміздің әр қилы жанрларында отыз жылдан аса жемісті еңбек еткен Әбдіраштың Жарасқаны
нақтылап айтсақ, «Тұңғыш кітап» (1969) «Найзағайлы жаз» (1971), «Дала сенің ұлыңмын» (1975),
«Соғыстан соң туғандар» (1977), «Перзент парызы» (1980), «Летние грозы» (орыс тілінде, аударған
Ф.  Казакова  1985  ж),  лирикалық  өлең  кітаптары  «Парасат  пен  парыз»  (1993)  атты  әдеби-сын
мақалалар  жинағының,  балаларға  арналған  «Ол  не  ?»  (1969  ж,  орыс  тілінде-1975),  «Ақ  қайран»
(1970),  «Саяхат»  (1972),  «Школьный  звонок»  (орыс  тілінде,  аударған  Г.Кругляков  1988)ь  атты
туындылардың  авторы.  1993  жылы  «Соғыстан  соң  туғандар»  атты  бір  томдық  таңдамалысында
жарық көрген  көптеген  өлеңдері  «Әліппе»,  «Ана  тілі»,  «Қазақ  тілі»  т.б  оқулықтарға,  әдістемелік
нұсқауларға еніп,  хрестоматиялық сипат алды. 
«Өзінің тұлғаластарымен салыстырғанда, Жарасқанның талант ретінде, үлкен ақын ретінде айырып
айтар  және  бір  артықшылығы,  өзгешелігі  бар.  Жарасқан-  ақындығы өз  алдына,  -тамаша  сыншы,
ғажайып аудармашы»,- дейді Қ.Мұхамеджанов. Аударма саласында Әбдіраштың Жарасқаны үндінің
ұлы ақыны Р.Тогордың (1969), француздың ұлы ақыны Т.Элюардың (1972), белорустың ұлы ақыны
Я.Купаланың  (1982),  Палестинаның  көрнекті  ақыны   М.Бейсудың  (1981)  таңдамалы  өлеңдер
жинағын, әйгілі балалар ақындары  К.Чуковскийдің «Дәрігер Айболит», Б.Бартоның «ойыншықтар»,
«Өсіп  келем»  сияқты  үздік  туындыларын  аударған.А.С.Пушкиннің,  А.Блоктың,  Г.Гейненің
таңдамалы  өлең  кітаптарын  аударуға  атсалысқан,  қазіргі  орыс  поэзиясының  көрнекті  өкілдері
Б.Окуджава, Е.Евтушенко, Р.Рождественский сынды ақындар шығармаларын аударған.            
Ақынның өлеңдері  неміс,  венгер,  орыс,  украин,  өзбек,  белорус,  тәжік,  әзербайжан, түркімен, саха
тілдеріне аударылған. «Еуропа» баспасынан шыққан КСРО ақындар антологиясына Қазақстаннан он
ақынның  бірі  болып  енген.  Әбдіраштың  Жарасқаны  –  М.Әуезовтың  туғанына  жүз  жыл  толуына
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арналған Республикалық ақындар мүшайрасының, «Қарабура әулиеге» арналған жыр жарысының бас
жүлдегері.  1998  жылы  ақынның  «Шөберелі  шаңырақ»,  «Көңіл  көкпары»,  «Сана  соқпағы»  атты
таңдамалы өлеңдерінің үш томы жарыққа шығады.
Әбдіраштың жарасқаны өмірінің соңына қарай ауыруына байланысты өндіртіп жаза алмады. 
«Кейінгі кезде неге көп жазбай кеттіңіз?» - деген сауалға ақын:

- Бұны «дауылдың алдындағы тыныштық,  шығармашылықтағы  (теңіздегідей)  штиль»  -  деп
жауап береді. Сөз көзінің тірісінде жарыққа шықпаған, алайда жазылып, бөлімдері бірнеше
рет «Қазақ әдебиеті» 1997 жылы, «Заман-Қазақстан» 1997 жылы газет бетіне жарияланып та
үлгірген «Құлыптас» атты кітабы жайында болмақ.  Осы кітаптың жазылуы жайында ақын
былай дейді:

- Ауырып жатқан кезімде үлкен балама: «Басыма құлыптасты сен қоятын шығарсың?», - деген
едім. Балам кеткеннен кейін «Мен кімге ескерткіш қойып жарыттым?»- деп ойладым. Осы ой
мені құлыптасты жазуға жетеледі. 

Азаматтық,  перзенттік  парызы  ретінде  ақындық  қиялымен  тәуелсіздік  жолында  құрбан  болған
арыстарға,  қуғын-сүргінге  ұшырағандарға  арнап  орнатқан  ескерткіш-  құлыптасы.  «Құлыптас»
кітабының «Арманда кеткен арыстар» бөлімінде: 
           Кім едік ?
           Кім болдық біз ?
           Халық таныр!
           Әйтеуір, ұмтылғанбыз жарыққа біз!
           Марқұмбыз – бәріміз де болашаққа,
           Жер деген – адамзатқа алып қабір!- деп ақын арыстардың өздерін сөйлетеді, келер ұрпақ
«Еңіреген ер!»- ме екен, жоқ әлде «Көкірегі көр» деп жазар ма екен? Деп сауал қойып, өздеріне жауап
бергізеді.
           Қалай деп атаса да қазақ мұны,
           Еңсесін езіп ауыр азап мұңы,
           Бабалар бізден бұрын арман еткен-
           Алаштың мәңгі-бақи Азат күні!

Эпитафия  –  сығымдалған  көз  жасы  сияқты,  жоқтаудың  қысқа  ғана  айтылар  түрі.
А.Байтұрсыновқа:
             Тіршілігің тәубесіз...
             Қай тіршілік?
             Бас иіп тұр Күн жылап, Ай күрсініп!
             Бұл арада ұлы атаң –ақын атаң:
             Жатыр (Ахаң) Ахмет Байтұрсынов! – деп Ахмет Байтұрсыновқа т.б осы сынды ұлы ақындарға
өлеңдерін  арнап,  осылай  «Арманда  кеткен  арыстарға»  құлыптас  қойып,  дұға  оқыған  еді.  1997
жылыдың маусымында Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ өңірінде Қарабура күмбезді кесенесі
ашылып,  Қарабура рухын, тұлғасын әспеттеуге арналған ақындар мүшайрасы өтеді.  Елуден асқан
ақын  қатысқан  бұл  жыр  жарысында  бас  бәйгені  Әбдіраштың  Жарасқаны  жеңіп  алады.«Қазақ
әдебиетінің» 1997 жылғы 24 маусымда шыққан нөмірінде «Арылу мен Қарабура әулиеге мінәжат»
атты өлеңі жарияланған.
           Созақ жұрты -Әлиелер, Әнбиелер өнген жер,
           Менің анам - Бегім ана дүниеге келген жер!
           Қысылғанда мұсылманға демеп медет берген жер,
           Желеп-жебеп Қарабура желмаядай желген жер,
           Әлиелер бері қара! Әнбиелер бермен кел!...
Бұл  ертеден  келе  жатқан  ақындық  дәстүр,  мүшайра.  Мұндай  мүшайраларға  ақын  Әбдіраштың
Жарасқаны жиі қатысып, жүлделі орындарға ие болып отырған. Атап айтқанда: 1997 жылы Мұхтар
Әуезовтың  туғанына  100  жыл  толуына  арналған  негізгі  мерейтойлық  мүшайра  өткізілді,  жыр
жарысына  қатысқан  79  ақынның  М.Әуезовке  арналған  130  өлеңі  жарық  көріп,  солардың  ішінен
Әбдіраштың Жарасқаны бас бәйгені жеңіп алады. 
    Ақынның 50 жасқа толған торқалы тойында «Көңіл көкпары» атты «Ана тілі» баспасынан шыққан
таңдамалы шығармалар жинағында  Зейнолла  Қабдоловтың ақын Жарасқан жайында  айтқан оңды
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пікірі бар: «Шын ақын! Қазір біз әлде біреулерді ұлы ақын, данышпан ақын деп жатамыз ғой.Олар
болса – бола жатар... Алдымен шын ақын болу керек! Міне Әбдіраштың Жарасқаны –қазір саусақпен
санайтын  өзінің  буынындағы маңдай  алды  ірі  ақын»-  деп  Жарасқанның көзінің  тірісінде-ақ  әділ
бағасын берген болатын.
«Екі  күндігін ойламаған ерден без!» -  дегендей көп ақын-азаматтарымыз өлең-жырының өмірінің
ұзақ, қысқалығын ойлап қайғырған. Атап айтатын болсақ, кешегі өткен  Қ.Аманжолов, М.Мақатаев
сынды ақындарымыздың бәрі дерлік «өлеңім өзімменен бірге өлмесе екен»- деп толғанумен кеткен-
ді. Дәл осы ой Әбдіраштың Жарасқанын да толғандырумен кеткен сияқты. Осы бір ой «Ақырғы өлең»
деген өлеңінде айқын көрінеді. 

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

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

                                        Сонда да қорықпастан, 
                                        Торықпастан,
                                         Жыл санап, мен өзіңе жақын келем!
Иә, бұл фәниге кімдер келіп, кімдер кетпеген?! Бір қарағанда өлеңнен «ақырғы күннен» сескену де
бар сияқты, алайда ақын бұл мәселеге де философиялық тұрғыдан қарап, қорықпастан, торықпастан
нық басады. Ақын өткеннің бәрі өзі емес, сөзі өлмеуін армандап өткен ғой, Жарасқан ақын да:
               Қалай да жанарыммен қатар сөнбе,
               Тамшы бол торыққандар татар шөлде!
               «Өмір» -деп өрекпіген жүрегімнің,
               Жан даусы жаңғырығып жатар сенде, -дейді.
Бұл  жолдардан  ақынның  өмірге  құштарлығы,  сондай-ақ  артымда  қалған  өлеңімнен  арттағылар
керегін тауып алса болар дегенді айтады. Дәл осы ойын ақын 1997 жылы «Парсат» журналына берген
қысқа ғана мақаласында, сірә ауруы жанына батып жүрген кезі болса керек. Ақын былай дейді: «Шаң
басқан  архив  арасында  жиналған  шағын кітаптарымызды кім іздеп,  кім  тауып оқыр?  Осындайда
көкірек түкпірінде көз ашқан сезім:
Жылдарым менің –жырларым!
Жырларым менің - сырларым!
Жолында әрбір жырымның
Теңіздей толқып тұр жаным! ...- деген сияқты шабыт хабаршысындай өлең шумақ болып тосыннан
тілге оралды ...»  Қазір  ақын да  көп,  кітап  та  көп,  алайда кітапты жазған,  өлеңді  шығарған ақын
болғанымен оның әділ бағасын беретін халық, оқырман.
Жарасқан ақынның өзінің оқырман қауымы бар ақын және оның сыр мен сезімге толы , терең ой мен
мағынаға толы өлеңдері кейінгі  ұрпақтың жүрегіне жол табары сөзсіз. 
53  жасқа  қараған  шағында  көрнекті  ақын,  Қазақстан  жазушылар  одағы  сыйлығының  лауреаты
Жарасқан  Әбдірашұлы  ұзаққа  созылған  науқастан  дүние  салды.  Кей  адам  өмірден  өтсе  де,  ол
жайындағы естелік  ешқашан  жойылмайды.  Керсінше,  ол  өмірден  өткеннен кейін:  «...  биік  нәрсе,
алыстан көрінер» - дегендей, оның жарқын бейнесі айқындала түсіп, қалдырған мұрасы қымбаттай
түсетіні  бар.  Сондықтан біз  де «Қалдырған ізің мәңгілік!»,  -дей отырып,  Әбдіраштың жарасқаны
жайында  ақынның  оқырмандарына,  Жарасқан  ақынның  өлеңдерін  оқитын,  байыптайтын  ұлы
оқырманға арнап жазбақшымыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:    
  Әбдірашев.Ж    Әзілің жарасса... А. 1989     Әбдірашов.Ж   1 Соғыстан соң туғандар  А. 1993
 «Дәуір данасы» №31. Қазақ әдебиеті  газеті , 1997  тамыз
  Әбдірашев.Ж «Көңіл көкпары»А.1997 ж
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ӨЗГЕРІС ТУРАЛЫ ОЙЛАР

Ақтөбе облысы Шалқар қаласы
№ 1 орта мектеп. физика пәні мұғалімі

Қайралапова Қуаныш Байдрахманқызы

Іс-әрекеттегі зерттеу – өзгеріс енгізуге түрткі болатын 
проблемаларды қалыптастырып, оны шешуді қамтитын
 әлеуметтік жағдайлардағы оқыту үдерісі.  Элейн Уилсон

Қоғамның даму деңгейі  мен  өзгерген  әлеуметтік-мәдени  ортаға  бейімделу  үшін әлем  елдері
соның ішінде Қазақстан білім беру жүйесін реформалауда. Мектепті зерттеуші мектеп етіп түрлендіру
мектепке  ғылыми  дәлелдемелерді  енгізу  және  зерттеу  жүргізу  жөніндегі  міндеттеме  алу  дегенді
білдіреді. Тиімді көшбасшылық мектеп жүйесін жетілдірудің басты элементі болып табылады. Тиімді
көшбасшылық  мектеп нәтижесіне және оқушылардың білімді  меңгеру деңгейіне тікелей болмаса
да ,қатты ықпал ететіндігін ескере отырып,өзіме де өзгеріс қажет екендігін сезіндім.

Олар  -  өз  бойымда  мұғалім  көшбасшылығының  сипаттамаларына  сай  дағдыларды
қалыптастыру.Мұғалімнің  көшбасшылығы  ынтымақтастық,  кәсіптік  оқу  мүмкіндіктерін  дамытып,
мектеп  пен  сыныпта  өзгеріс  енгізуге  оң  әсер  етеді.Біз  білікті  мұғалім  ретінде  өзіміздің  кәсіби
беделімізге  және  жеке  тұлға  ретінде  моральдық  беделімізге  сүйене  отырып,  оқыту  мен  оқу
тәжірибесіне өзгеріс енгізуге ықпал ете аламыз. 

Жаңарған әлемдегі жаңа Қазақстан тәуелсіздікке орнықты, қуатты және ширақ мемлекет
ретінде  қадам басып отыр.  Тәуелсіздік жылдарында сезім,  әдет,  дағды,  сана өзгеріске  түсті.
Біздің қоғамның басты мәселесі жас ұрпақтың түсінігін, тілегін, арманын, білімін, көзқарасын,
ең бастысы, оның қазақ еліне деген патриоттық сезімін тәрбиелеп, қалыптастыру, себебі,  ол
Қазақ елінің Ренессанс ғасырының азаматы, қазағы. Қазақтың Ренессанс ғасыры деген елдік
тілектен туған ізгі сана – идея. Оның болмысы – Қазақ елінің бүгінгі күні. Ренессанс идеясы –
өткен ғасырдың 60-жылдарынан бастау алып, 1991 жылы егемен ел атанғанда айқындалып,
бүгінгі тұрмыс, болмысымызбен толығып, жетіліп, келешекке бастайтын елдік идеяның сара
бағыты. 

Қазақтың Ренессанс  ғасыры басында тұрған ұрпақ –  Тәуелсіздікке  құрдас,  қазіргі  жас
ұрпақ.  Бұл  –  Ренессанс-ұрпақ.  Еліміздің  білім  беру  жүйесін  жетілдіруге  бағытталған   іс-
шаралар  оқу-тәрбие  процесінің  барлық  қатысушыларының  рөлін,  өзара  қарым-қатынасын
қайта қарауға мүмкіндік беретін оқу ортасын түзеуге тәуелді.  Ең бастысы – қазіргі  заманда
ұстаздар үшін де, оқушылар үшін де басты бәсекелес уақыт екенін есте ұстауымыз керек.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ӨЗГЕРІП ОТЫРУ – БҮГІНГІ КҮННІҢ БАСТЫ ТАЛАБЫ

Қызылорда қаласы, №176 орта мектеп. 
Бастауыш сынып мұғалімі

Төлбасиева Айсұлу Мүсәйқызы

 Қазіргі кезде алғашқы орында білім сапасы тұруы тиіс екенін елбасымыз да әр сөзінде айтып
өтеді.  Қазіргі  заман  талабы  өте  күшті  болып  тұр.  Қазіргі  күш  тек  білімге  жұмсалуы  тиіс.  Мен
бастауыш  сынып  мұғалімімін.  Бала  мектеп  табалдырығынан  аттаған  сәттен  бастап  –ақ
айналасындағы ақиқат шындықты танып білуге ұмтылады. Кішкентай бүлдіршін алдыма келгеннен
бастап  оны оқушы емес,  жеке  тұлға  деп қараймын.  Оқушымен  үлкен кісіше  сөйлесіп,  ой  бөлісе
білсең,  оның  да  бір  ашылмаған  жұмбақ  екеніне  көз  жеткізесің.  «Әрбір  бала  –бір  жұлдыз,
жарқырауына  жәрдем  ет»  деген  аталы  сөзді  ұстанамын.  Оқушыларымның  жеке  тұлға  болып
қалыптасуына бар күш –жігерімді жұмсап, білім алуына бар жағдайын жасап жүргенімде 3 айлық
курсты оқып алудың тиімді екенін ұқтым. Бұл курстың жаңашылдыққа ұмтылған мұғалімге берері
мол. Өзіндік қиындығы мен қызығы қатар жүретін бұл курсты бірден меңгере қою алғашқыда қиын,
әрине. Дегенмен өз уақытын аямайтын, өзгенің уақытын аялайтын ұстаздар қауымы үшін қиындыққа
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қарсы тұру –міндет. Өйткені мұғалім алдына келген әрбір шәкірттің көкірек көзінің ашылуына, оның
өмірлік мақсатын айқын қоя алуына, сол мақсатына жету үшін болатын қиындықтарды жеңе алуы
үшін жауапты. Алдынан шыққан әрбір шәкірті өмірден өз орнын тауып, кетігін тауып кірпіш болып
қаланғанын көру –қандай бақыт  десеңізші!  Ендеше сол бақытқа  жету жолында  аянып қалмайық,
әріптестер! 

Мұғалімдік мамандықты таңдауыма бірден – бір себеп болған адамның ішкі жан –дүниесін
тереңінен түсініп, сол қоғаммен бірге өмір сүріп, үнемі ізденіп жаңашылдыққа ұмтылып отыру еді.
Міне, қазір менде сол жаңашыл мұғалімнің бірімін. Оқушыларыма білім беру, бойына білім нәрін егу
тұрғысында  аянбай  еңбек  етіп  келемін.  Білім  беру  –  оқушыға  өзі  білмейтін  тың  нәрсені  үйрету.
Жаңашыл заманның баласы кітаптағы мәліметті оқымайды, оған қызықпайды. Оқушыға тың мәлімет
беріп,  мектепке  қызығушылығын  арттыру  үшін  мұғалім  әмбебап  болуға  тиіс.Сондықтан  қазіргі
кездегі «Ұстаз» деген ұлы есімге лайық боламын деген әрбір мұғалім  әрқашан кез – келген жағдайға
да, жаңалыққа да сақадай сай  тұруымыз  керек. «Сындарлы оқыту теориясының» атап көрсеткен 7
модулі бар. Сол 7 модуль арқылы оқушыларды  заман талабына сай, өзіндік көзқарасы қалыптасқан,
кез- келген қиындықтан шыға алатын жеке тұлға етіп тәрбиелей аламыз. Менің әр сабағым қызықты
өтеді. Оқушылар қазір топқа, жұпқа бөлінуге, өз –өздерін бағалауға, өзара диалог жасауға төселіп –ақ
қалды. Жыл мезгілдері тақырыбында сабақ өткен кезінде, сосын әр сабақтың соңында оқушыларыма
кейде ауызша, кейде жазбаша түрде сол сабақ жайлы рефлексия жаздырамын, айтқызамын.

Мұғалім  ізденісін  тоқтатқан  күні  кәсіби  біліктілігін  тоқтатады.  Үкіметіміз  білім  беру
мекемелерінен  тәуелсіз  мемлекетіміздің  өркениетке  жету  жолындағы  зор  талабына  тұғыр
боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңалықпен толықтыру, жаңа саналық өзгерістер деңгейіне
көтеруді талап етіп отыр. ХХІ ғасыр ақпараттық технологиялардың заманы емеспе? Заман талабына
сай шәкірт тәрбиелеу әрбір ұстаздың міндеті. Еліміздің білім беру құрылымдары әлемдік білім беру
кеңістігінен  беделді  орын  алуда.  Осы  жұмыстың  нәтижелі  болуына  жаңадан  құрылған
«Педагогикалық шеберлік орталығы» өзінің үлесін қосуда. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой,
адамгершілік,  әдептілік  және  ұлттық  сана-сезімді  сіңіруші  «мұғалім»  мамандығын  таңдағаныма
қуаныштымын  және  мақтан  етемін.  «Ел  мен  елді,  халық  пен  халықты  теңестіретін  -  білім»  деп
Мұхтар  Әуезов  атап  көрсеткендей  дамыған  мемлекеттердің  қатарына  осы  білімнің  арқасында
жетеміз.  Шәкірт бойына нұр құйып жүрген әріптестеріме шеберліктерін шыңдау жолында толағай
табыстар мен жемісті жеңістер тілеймін. Егемен еліміздің кемел келешегі жарқын болсын.   

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

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

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

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

Сабаққа қажетті құрал
жабдықтар

Суреттер, түрлі-түсті маркерлер, слайдтар, интерактивті тақта

Сабақтың барысы І. Ұйымдастыру кезеңі . Психологиялық дайындық. 
- Мына суреттен нені көріп тұрмыз?, оны 

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

- Дауыссыз дыбыстар қандай текшелермен белгіленеді? 

- Ал біз әріптерді көреміз бе? 

- Өте дұрыс, енді әріптер туралы жұмбақ жасырамын, сендер 
шешіңдер: 

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

сөздерін тақтаға текшелер 
арқылы жазады, қалған балалар, орындарында дауыстап айтады. 
-«Ұршық» сөзінде неше буын бар?Балалар шапалақ арқылы екі буынға 
бөледі. 
Сергіту сәті: 
Ұзын құлақ сұр қоян, 
Естіп қалып сыбдырды. 
Ойлы-қырлы жерлерден, 
Ытқып-ытқып жүгірді, - деген тақпақ арқылы қоян болып  жаттығулар 
жасау. 
Бойымыз сергіп қалды, ал енді «Ойлан-тап» ойынын ойнайық. 
Ал, қане, кім айтады, менің қолымдағы ыдыстың атын білесіңдер ме? 
Тостаған. 
Бұл қандай ою түрімен әшекейленген? 
Ал мына бұйымды атап өтіңдерші. (Сандық, торсық). 
Өзіміз ұйықтарда жамылатын көрпені, жастанатын жастықты неден 
жасайды екен?  (Сандық    Жастық    Қасық 
Сюжетті ойын «Аукцион». 
- Балалар, мына дайындаған көрмелеріңе қарағанда қазақтың ұлттық 
бұйымдарын, киімдерін жақсы білетін сияқтысыңдар. 
 - Сараптаңдар білімді, 
Алмай тағы тынбаңдар. 
Жасырамын бес жұмбақ 
Шешуін жаңылмай табыңдар. 
1.Кіруге адам батпайды, 
Аман-есен сақтайды.                Балалар жауабы: (Сандық) 
2.Бала көтерген қаңбақты, 
Батыр лақтыра алмапты.        Балалар жауабы: (Мамық) 
3.Әсемделіп істелген, 
Көздің жауын алады. 
Жата кетсең үстіне, 
Ұйқың келіп қалады.               Балалар жауабы: (Көрпе) 
Дәптермен жұмыс.
 Деңгейлік тапсырмалар:  а) Заттарды салыстыру б) Пішіндер құрастыру

Үй тапсырмасы Қ қ дыбысы мен әрпі     
Бағалау  «Екі жұлдыз, бір тілек»  басбармақ арқылы бағалау
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Қызылорда қаласы, № 171 Ғани Мұратбаев атындағы
 орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі 

Кемелова Гүлжан Оралбайқызы

Сабақтың  тақырыбы: Шеңбер. Дөңгелек
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: . «Шеңбер», «Радиус» және «диаметр»туралы түсініктерін қалыптастыру;берілген 
радиусы және диаметрі бойынша шеңбер сызуды үйрету.
Дамытушылық:   Өтілген есептеу тәсілдерін бекіту,  ойлау қабілетін дамыту.
Тәрбиелік:   Өздігінен жұмыс жасауға,тазалыққа , мұқият тыңдау және шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: ертегі 
Сабақтың әдісі: жаңа сабақты меңгеру
Пәнаралық байланыс: геометрия,қазақ әдебиеті
Көрнекілігі: мат.плакаттар, слайдтар, математикалық құралдар
Сабақтың өтілу барысы
І.Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасып, сабаққа қатысуын тексеріп, құрал - жабдықтарының орналасуын қадағалау,
үй тапсырмасын сұрау.
Үй жұмысы: №336, № 340
ІІ. Өткен сабақты қорытындылау
1. Санды өрнек дегеніміз не? Амалдар таңбаларынан, жақшалардан(керек болған жағдайда)  және 
сандардан ғана құрастырылған жазу санды өрнек деп аталады.
2. Әріпті өрнек дегеніміз не? Құрамында әріптері бар өрнек әріпті өрнек деп аталады.
3.Тік төртбұрыштың периметірінің формуласы - Р= 2а + 2b
4. Тік төртбұрыштың ауданының формуласы - S=аb
5. Қандай цифрларды жұп цифрлар деп атайды? Екіге бөлінетін натурал сандар
6. Қандай цифрларды тақ цифрлар деп атайды? Екіге бөлінбейтін натурал сандар
7.Қандай сандар 2-ге бөлінеді? Жазылуы жұп цифрмен аяқталатын натурал сандар
8. Қандай сандар 5-ке бөлінеді?Жазылуы 0 және 5 цифрымен аяқталатын натурал сандар
9. Қандай сандар 10-ға бөлінеді? Жазылуы 0 цифрымен аяқталатын натурал сандар
10. Қандай сандар 3-ке және 9-ға бөлінеді? Цифрларының қосындысы 3-ке және 9-ға бөлінетін 
натурал сандар:27=2+7=9 яғни 3-ке де 9-ғада бөлінеді.
ІІІ.Жаңа сабақты  меңгеру

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

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

15



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

1- мысал.
         Бер: шеңбер               Формула                            Шешуі:

R=7 см                       D= 2 R                                 D= 2·7=14 
т/к: D-?     Жауабы: D=14см

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

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

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

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

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

                    4) FL + LА = FА
V. Логикалық сұрақтар
*Екі адам шахматты 2 сағат ойнады.Бір адам неше сағат ойнайды?
*Қос ат жегілген арба 40 шақырым жүрді.Бір ат неше шақырым жүрді?
*4 жұмыртқа 4 минут піссе ,бір жұмыртқа неше минут піседі?
*2 кг мақта ауыр ма, 2кг темір ауыр ма?
*Алмұрт алмадан ауыр,ал алма шабдалыдан ауыр.Қайсысы ауыр алмұрт па әлде шабдалы ма?
*Бір айда 5 жексенбі бола ма?
*Алдында 1, артында 2,алдында 2,біреуі екеуінің арасында және үшеуі бір қатарда қаз ұшып 
келеді.Барлығы неше қаз?
*Сиыр 4 аяғымен тұрса 200 кг,2 аяғымен тұрса неше кг болады?
*Ұзындығы 10 метр жіпті әр бөлігі 2 метр болу үшін неше рет қию керек7
VІ. Сергіту сәті
Оқушыларды 1-2 минут сергітіп, бой жазу.
VІІ. Бекіту сұрақтары. (сағат тілінде орналасқан сұрақтарға жауап беру)
1)    Шеңбер дегеніміз не?
2)    Шеңберді қандай құралмен сызамыз? Қалай сызамыз?
3)   Шеңбердің радиусы дегеніміз не?
4)    Шеңбердің радиусын қандай әріппен жазамыз?
5)    Шеңбердің диаметрі дегеніміз не?
6)   Шеңбердің диаметрін қандай әріппен белгілейміз және қалай сызамыз?
7)  Шеңбердің диаметрінің формуласы
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VІІІ. Бағалау (белсене араласқан оқушыларды бағалау)
ІХ. Қорытынды 
Ал балалар бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылай кетсек:  шеңберді циркульдің көмегімен 
сызамыз және сол циркульдің ұшы орналасқан нүктені шеңбердің центрі етіп алады екенбіз. Өтілген 
тақырыпты үйден оқып, ереже дәптерімізге ережесін жазып, үй тапсырмасын орындаймыз.
Х. Үй жұмысы: № 373, №375    

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

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

    Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының ХІІ құрылтайында «Үш
тұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007 жылдың Жолдауында «Тілдердің үштұғырлылығы»
атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. «Үш тұғырлы тіл» идеясының үшінші
құрамдас бөлігі – ағылшын дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу
деген сөз. Қазіргі уақытта өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым-қатынасымыз күннен-
күнге нығайып, беделіміз артып келеді. Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды, оны терең меңгертуді
талап етеді. 
    Ағылшын тілі – ХХІ  ғасыр тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын
тіл. Ал, әлемдік тіл ретінде бейресми орныққан ағылшын тілін меңгеру ұлттың бәсекеге қабілеттілігін
шыңдай түседі. Ағылшын тілін біздің халқымыздың жаппай меңгеруі сол тілде жасалған, жасалатын
шексіз  байлықты  аудару  машақатынан,  артық  шығыннан  құтқарады.  Демек,  балаларымыздың
ағылшын тілін білуі – заман талабы. Осы мақсатта ағылшын тілін жетік меңгертудегі басты әрекет –
ерте жастан бастап ағылшын тілін оқыту. Қазіргі таңда ағылшын тілі біздің қаламызда да мектепке
дейінгі және 1-сыныптардан бастап оқытылып жатыр. Бұдан бастауыш сыныптарда тіл игеруге жаңа
әдістерді қолдану қажеттігі туып отыр, бірақ бұл бұрынғы әдістерді қолданбау керек деген пікір емес.
Қайта бұл жаңа методиканың, оқыту әдістерінің  дамуына негіз салады. 
    Өз ана тілін енді ғана меңгеріп, әріп үйреніп келе жатқан балаға ағылшын тілін үйрету оңай жұмыс
емес. Бұл мұғалімге үлкен жауапкершілік жүктеп, ерінбей еңбек етуді талап етеді. 1-сыныпта жоғары
сыныптардағыдай  әр түрлі сөйлемдерді меңгерту, қайталау, бірнеше қайтара естеріне түсіру,  тағы да
басқа жұмыс түрлері оқушыны жалықтырып шаршатады. Сондықтан да ағылшын тілін игеруде ерте
бастан жас деңгейіне сай ойын түрлерін пайдалану оқушының өзіне деген сенімсіздігін сейілтіп, тілді
үйренуге ынтасын арттырады. Өз тәжірибемде жиі кездесетін жағдай балалар сөзді дұрыс дыбыстай
алмаудан қысылып,  ұялады.  Бастауыш сыныптарда  оқушының ойлау қабілеті  төмен болады.  Есте
сақтау қабілеті әлсіздеу болады. Сондықтан бала тез есте сақтап қалу үшін мұғалім өз сабақтарында
ойын элементтерін пайдалану, рольдік ойындар, жарыстар, түрлі - түсті суреттер, музыка, әр түрлі
қозғалыс жаттығуларын қолданып отыруы керек. Оқушының ағылшын тіліне деген қызығушылығын
арттырып,  сабақты  қызықты  өткізіп,  баланы  шаршатып  алмау  керек.  Сабақты  жоспарлы  түрде
дайындаған дұрыс.  Үйретілетін  материал бірінен кейін бірі  жалғасып отыру керек.  1-сыныптарда
ағылшын тілін оқытуда ойын түрлерін пайдалану оқушының басқа  тілді  үйренуге деген ынтасын
арттырады.  Ағылшын тілін үйретуде алғашқы кезде балалардың көздерімен көріп, құлақпен тыңдау
арқылы  -  тыңдау  мен  сөйлетуге  үйрету  керек.  Бас  кезде  тек  жеке  сөздер  ғана  үйретілетін
болғандықтан, заттардың түрлі - түсті суреттерін  іліп, ауызша оқылуын айтып бала әріпті танымаса
да суретінің астына оқылуын жазып қою керек. Бала сол суретке қарай отырып әріп танымаса да сол
сөздің  қалай  жазылатындығын  көзбен  көру  арқылы  есте  сақтайды.  
     Мұғалім сыныптағы дарынды және үлгермеуші оқушыларды да анықтап, олармен де жекелеп
жұмыс жүргізіп отыруы қажет. Сондай-ақ, қосымша дәптер арнатып, бастапқы әріп элементтерін де
үйрете бастау қажет. 
Ағылшын тілін оқытушы мұғалімнің мақсат-міндеті:
- Бала бойына тілге деген қызығушылықты, оны үйренуге деген құштарлықтарын арттыру;
-  Оқушыларды сауаттылыққа баулу;
- Жеке тұлғаның заман талабына сай өмірге икемделуіне бағыт беру;
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- Баланың сезімтал, шығармашыл, әлеуметтік, танымдық, тілдік қабілеттерінің дамуына ықпал жасай
отырып, оның жалпы дамуына едәуір үлес қосу;
- 1-сыныптан-ақ, оқушыларды шет елдік құрдастар өмірімен, әндерімен, тақпақтарымен, оқулық және
ертегі кейіпкерлерімен таныстыра отырып тілді тез және еркін меңгеруге көмек тигізу;
- Теориялық білімді практикалық жұмыспен ұштастыра білуді меңгерту;
- Оларды ұлттық үрдіске тәрбиелеу; 
- Баланың білім деңгейін саралап, шығармашылық жұмысқа тарту; 
- Оқушының жұмысына бақылау жасау, баға беру; 
-Әр  оқушыға  жеке  әдіс  амал  қолдану.
     Көрнекті педагог Ш. Амонашвилидің пікірінше  сабақта  ойын түрлерін көп қолдану өте тиімді.  
     Мысалы, мұғалім тақтаға бір сөзді қате жазады.  Оқушы қатені түзейді. Оқушы жоқ әріпті орнына
қойып, сөзді ағылшын тілінде айтады.
     Ойыншықтар  аузы  байланған  қалтада.  Ойынның  мақсаты  оқушылар  қалтаның  ішіндегі
ойыншықтарды  қалтаның  сыртынан  сипау  арқылы  табу  керек.  Сол  ойыншықтың  суретін  салуға
тапсырма берілсе де болады. 
    «What is missing?» Жоғалған ойыншықты тап. Өтілген ойыншықтардың суреттерін іліп, мұғалім бір
ойыншықты жасырады. 
«Close  your  eyes,  heads  down!  Heads  up,  open  your  eyes!  What  is  missing?»
     Фонетикалық дағдыны қалыптастыруға «Snake» ойыны және ағылшын тіліндегі  жаңылтпаш,
тақпақтар жаттатуға болады. Әр сабақ басында тілді жаттықтырып сұрауға болады. 
One, one, one
Little dogs run.
Two, two, two
Cats see you.
Three, three, three
Birds in the tree.
Four, four, four
Mouse on the floor.
Why do you cry, Willy?
Why do you cry?
Why, Willy?
Why, Willy?
WhyWilly?
Why? 
    Творчестволық ойындар, кроссворд, ребус, сканворд шешу ойындары. Оның ерекшелігі - баланың
ойлау қабілетін көзімен көру арқылы жетілдіру.
Сабақ ортасында сергіту сәттеріне ағылшын тіліндегі әуенді жаттығуларды орындатуға болады. «The
Skeleton  Dance»,  «Crazy  Hippo»  т.б.   Ағылшын  тілін  тез  меңгерудің  тағы  бір  жолы  осы  тілдегі
балаларға арналған әндер. Мәселен, «My Bonnie», «We can play», «May there always be sunshine», «If
you  are  happy  and  you  know it» т.б.  Қазіргі  1-сыныпқа  арналған  ағылшын  тілі  оқулығын   игеру
алғашында оңай болғанмен, кейін тапсырмалар күрделеніп, қиындай түсті. Осы кезеңде оқушыларды
тек  оқулық  тапсырмасын  орындаумен  шектеп  қоймай,  сергіту  жаттығулары  мен  әндерді  және
балаларға арналған ағылшын тілін үйрететін мультсериалдардан үзінділер көрсете отырып оқыту өте
тиімді деп санаймын. Қорыта келе, ағылшын тілін 1-сынып оқушыларына өз деңгейінде игерту үшін,
мұғалім  әрбір  сабақта  жүйелі  түрде  оз  дәрежесінде,  түрлі  әдіс  –  тәсілдерді,  ойындарды  қолдану
арқылы өткізсе ғана үлкен жетістіктерге жете алады. 

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

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

Сабақтың тақырыбы: Атомдық құбылыстар.
Сабақтың мақсаты:                                                                                                         
Білімділік -  оқушыларға  атомның  құрылысы,  фотоэффект  құбылысы,  рентген  сәулелері  мен

18



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

спектрлер турулы ұғымдарды меңгере алулары.
Дамытушылық - оқушылардың ойларын  дамыта отырып, танымдық қабілеттерін қалыптастыру.
Тәрбиелік - оқушыларды физика пәніне деген қызығушылықтарын туғыза отырып, адамгершілікке,
жауапкершілікке тәрбиелеу.  
Сабақтың типі: Сұрақ-жауап.  Сабақтың түрі: Дәстүрлі сабақ
Оқыту технологиясы: Ауызша, жазбаша, сұрақ-жауап.
Оқыту құралдары мен көрнекіліктері: Электрондық оқулықтар, слайттар, компьютер, кодоскоп, 
плакаттар.
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі: оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Оқушылардың назарын 
сабаққа аудару. Сабақтың тақырыбымен таныстыру, мақсаттарын айту. Тарау бойынша тақырыптарға 
қысқаша шолу жасау. 

 Сабақтың өту тәртібі: атомдық құбылыстар тарауы бойынша тапсырмалар жасалды.
Класс екі топқа бөлінді.

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

Екінші топқа қойылған сұрақтар: 
1. Абсолют қара дене деген не?
2. Радиоактивті сәулелену деген не?
3. 141-суретті түсіндір.
4. Протон, нейтрон саның қалай анықтайды?
5. Квант деп нені айтады?
6. А=Z+N формуласын түсіндір?
7. 145-суретті түсіндір.
8. Изотоптар деп нені айтады?
9. Эйнштейн формуласын жаз.
10. Тұтас спектр деген не?
11. Спектр деген не?
12. Спектрлік анализ деген не?
13. Тежеулік рентгендік сәулелер деген не?
14. Спектрлік анализді не үшін қолданады?

Егер оқушы сұрақтарға жауап бере алмаған жағдайда, өз тобының мүшелері жауап беруге мүмкіндік 
алып, қосымша тапсырма алады.
         Қосымша тапсырмалар:
1. Берілгені:                       2) Берілгені:                 3)  Берілгені:                                  
Ашығу=2*1010Дж                        U=5*102B                             P=2Вт
    = 0,5*10-5м                       e=1,6*10-19Кл                   =2*10-6м
Е0=?                                            =?                             t=5c   
                                                                                     п=?
      4) Берілгені:                      5) Күміс  47 

107Ag  ядросының құрамы қандай?
Е=5*10-10Дж                 6) Менделевий  101

258Md ядросының құрамы қандай?
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с=3*108м/с                
m=?

 Топтардың жұмысың бағалау. Топ ішіндегі жауапты дұрыс берген оқушыларды ескеру.             
 Қорытындылау. Қойылған сұрақтар бойынша қысқаша анықтамалар беру.
 Үйге тапсырма: §47-55 қайталау.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда қаласы. №120 Жамбыл  атындағы  

орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Жалғасова Айткүл Сәкентайқызы

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

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

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

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

Омарова Сәрсенкүл Сағынтайқызы
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласындағы 

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

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

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

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

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

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

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҮЛГІСІ

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

Алиханова Айжан Құрбанғалиқызы

Жаңа ғасырдың білікті, білімді, ақыл ойы дамыған  азаматын даярлау бүгінгі күн талабы. Білім беру
үрдісінде  қолданыс  тапқан  педагогикалық  технологиялар  жаңаша  сипат  алуда.  Білікті  білімді
мамандар  жаңалықты  теориялық  жағынан  меңгерумен  қатар  білім  беру  үрдісіне  енгізе  отырып,
тәжірибе жинақтағанда оң нәтиже беретініне көз жеткізуде. «Мұғалім-өзінің білімін үздіксіз көтеріп
отырғанда ғана мұғалім, ал, оқуды, ізденуді тоқтатқанда, оның ұстаздық еңбегінің жемісі болмайды»,-
деп К.Д.Ушинский айтқандай, оқытушылар заман көшінен қалмай, жаңалықтың  жаршысы болуы
керек.Белгілі ғалым А.Маслоу тұлғаның қиындыққа дайын болу, қарым- қатынас, таным, сыйластық,
қауіпсіздік, шығармашылық, өзін- өзі өзектілендіру, өзін- өзі бекіту т.б. қажеттіліқ жүзеге асса, оның
танымдық  құрылымының  дамитынын,  қызығушылығының  қалыптасса,  тұлғаның  белсенділігі
артатыны  белгілі.  Бұл  тұрғыда  п.ғ.д.,профессор,  қазақстандық  педагогикалық  технология  авторы
Кобдикова Жанар Уажитқызының оқытудың «Үшөлшемді  әдістемелік жүйесі» технологиясын оқу
үрдісінде енгізудің тиімділігін тәжірибеде көрсетіп отыр. 
Қазіргі  кездегі  ғылым  мен  техниканың  даму  деңгейі  әрбір  оқушыда  сапалы  және   терең  білім
мен  іскерліктің  болуын, олардың  шығармашылықпен  жұмыс  істеуін, ойлауға  қабілетті  болуын
талап   етеді.  Математика   пәнін   оқыту   үрдісінің   негізгі   мақсаты  –  арнайы   педагогикалық
әдістермен  мақсатты  жүйелі   түрде   пайдаланып  оқушылардың  интеллектін,  шығармашылық
ойлауын,  ғылыми  көзқарасы  мен  белсенділігін  қалыптастыру, өз  бетімен  білім  алу  дағдыларын
дамыту  болып  табылады. Жалпы  білім беретін  мектеп  оқушылардың  тиянақты  білім  алуын
мақсат  ете  отырып,  оларды  өз бетінше  білімдерін  толықтыру, жаңа  білімдерді  алу  тәсілдерімен
қаруландыру, алған  білімдерін  теориялық  және  практикалық  мәселелерді  шешуге  саналы  түрде
қолдана  білу  сияқты  ақыл – ой  белсенділігін  дамыту  қажет. Ендігі  жерде  білім  беру  жүйесінен
шығармашыл,  техникада,  экономикада,  жаңа   жолдар   мен    әдістерді   таба   алатын,  батыл   да
жаңашыл,  ақыл–  ойы   дамыған   ұрпақты   тәрбиелеу   талап   етіледі.Оқу  –  танымдық   қызметі
барысында  оқушылар  қажетті  көлемдегі  білімді  игеріп  қана  қоймастан, олардың  қабілеті  мен
шығармашыл  ойлауы  да   дамытылады.  Қазіргі   математиканы  оқыту   әдістемесі   оқушының
танымдық  қызметі   мен   ойлау   жүйесінің   ара   қатынасын   анықтай   түсуде.  Ол   оқушының
дербестігін,  қажеттілігін, интелектуальдық  ойлау  мүмкіндіктерін  қалыптастырады.       Сондай
оқытудың  үшөлшемді  әдістемелік  жүйесін  қолданып, математиканы  оқыту –   жаңа  жетістікке
жетелейтін  сара  жол  десек  қате  болмас. 
Өйткені,  қараша  айынан  бері  осы  аталған  оқытудың  жаңа  әдістемесі  «Үшөлшемді  әдістемелік
жүйесі»  бойынша    6  сыныпта   математика  пәнін  оқытудамын.Тәжірибе  барысында  байқағаным
сабаққа деген оқушылар  қызығушылығы арта түсуде, әр оқушы сабақ соңында түгел бағаланады,
тапсырманы  деңгей-  деңгейімен  орындау  арқылы  шығармашылық  тапсырмаларды  орындауға
мүмкіндік туады.   Сондай әдістемелік  жүйемен  өткізілген  сабағымның  жоспарын  үсынамын.
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6 сынып     Математика
Сабақтың  тақырыбы:    Санды  теңсіздіктің  қасиеттері
Сабақтың  түрі:(І кезең-5 минут, ІІ кезең-  25минут, ІІІ кезең- 15 минут )
1.Сабақтың  мақсаты: 
Білімділік:   Санды  теңсіздіктің  қасиеттерін  өз бетімен қорытып шығаруға, оларды санды 
теңсіздіктерді  түрлендіруге  берілген   есептер  шығарғанда   қолдана алуына жағдай жасау.
Тәрбиелік: Жеке  жұмыс  жасауға, жауапкершілікті  сезіне  білуге,  нәтижеге  жетуге   
                     ұмтылуға,  өзінше  ізденімпаздыққа, еңбек етуге  тәрбиелеу жергілікті  
                    ерекшеліктерді, ұлттық ерекшеліктерді, математика ғылымында болып жатқан  
                    әлем деңгейіндегі жетістіктерді  ескеретін, оларды күнделікті өмірде қолдануға  
                    бағытталған тапсырмалар беру арқылы тәрбиелеу.     
Дамытушылық:   әр оқушының үш деңгейлік тапсырмаларды біртіндеп орындауына жағдай               
жасау арқылы оның қабілетіне сәкес жеке   құзырлылығын  дамыту.
2.Сабақтың мазмұны: 
І- ІІІ кезеңдік тапсырмалар(Төменде оқушының жұмыс дәптерінде және мұғалімге арналған жауап 
кілтінде берілген)
3.Сабақтың  әдіс- тәсілі: 
І кезеңде  - сұрақ –жауап
ІІ кезеңде  - а) оқулықпен  өз бетімен іздену жұмысы

ә) дискуссия
б) практикада бекіту әдісі

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

ә) фронтальды
б)ұжымдық

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

Оқушыға арналған  жұмыс  дәптері 
«Көпір» І кезең Кілт  сөздер
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тапсырмалар
ы

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

1.a>b

2.a < b

3.қатаң
4.қатаң емес

«Білу» 
тапсырмалар
ы
Кім? Не? 
Қалай? 
Қашан? 
Қандай?

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

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

«Түсіну» 
тапсырмалар
ы
Неліктен? 
Неге? Не 
үшін? Не 
себепті?

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

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

2.

бірдей сан    

азайтқаннан

«Талдау» Айырмашылықты  тап: 1.Оң санға 
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тапсырмалар
ы

 1. a>b болса,  c – оң сан ,  ac > bc ,  a:c > b:c
 2.  a>b болса,  c – теріс сан, ac < bc ,  a:c < b:c
  
________________________________________________________
____

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

«Жинақтау» 
тапсырмасы

Санды  теңсіздіктің  қасиеттерін схема түрінде  бейнеле:

  

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

        5. a>b 
с –теріс сан 
ac< bc

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

«Қолдану» 
тапсырмалар
ы

В) №912, № 913,№ 915, 916, 918 

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

«Кері  
байланыс»
«Білу»
Теория

Практика 

ІІІ  кезең
1 деңгей (5 балл) «3»

Бос  орынға тиісті  қажет  сөзді  жаз:
1.     Санды  теңсіздіктің  бір  жақ  бөлігіндегі  қосылғышты  
екінші  жақ  бөлігіне  көшіргенде, оның таңбасы  қалай  өзгереді?
______________  
2.    Көп  нүктенің  орнына  <, >  жаз:   а  артық  b- дан   a...b     
3.    Санды  теңсіздіктің екі  жақ бөлігін де бірдей  теріс  санға  
көбейтсек  немесе  бөлсек, теңсіздік  белгісін     
__________________таңбаға  өзгерту керек.
№ 917 есепті  шығару

қарама- 
қарсыға
a>b

қарама- қарсы

«Түсіну»
Теория

Практика

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

2.    №  924  есепті  шығар 

Санды  
теңсіздіктерді 
түрлендіргенд
е 
қолданылады.

«Жинақтау»
«Талдау»

3 деңгей   (5+4+3балл)   «5»
1.Санды  теңсіздіктердің  қасиеттеріне  мысалдар  келтір:
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Теория

Практика

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

№ 925  есепті  шығар
\

Қызылорда қаласы. № 257 орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

Сарина Әсемгүл

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

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

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

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

Абылай хан, Кенесары

3/
Қазақ хандары (суреті көрсетіледі)
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Кенесары батыр, қазақ хандары туралы мәлімет беру, өз ойларын айту.

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

Табалдырық. Роман 1969 ж. басылған. ХІХ ғ. 30-40 ж. оқиға баяндалған.
Әудемжер.  Роман 1969 ж. басылған. ХІХ ғ. 30-40 ж. оқиға баяндалған.
Қозыкөш. а/Нысанбай жыршының шежіре айтуы. Қыпшақ елінің 
Шыңғысханға бағынуын, Қасым, Хақназар хандардың бас көтеруін 
жырлауы.
ә/“Ақтабан шұбырынды” оқиғасы. Ресей империясына бағынуы. 
Жолайырық. Қос ағасы Есенгелді мен Саржанның өлімі. Елдің 
Көкшетауға көшуі. Кенесары бастап Ақмола бекінісіне шабуылы. Әке 
сенімі. Кек.
Көмбе. Бекіністі алуы. Қазақ руларын өзіне тартуы. Ел арасындағы 
беделінің артуы.
6/Тұлға бейнесі. Ассосация «Кенесары»
7/Сараптама:
 І топ: 

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

ІІ топ: 
– қатал;
– өзгеге аяусыз.

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

                  

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

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

Кемелова Динара Анарбекқызы. Қызылорда  қаласы
Үш тілде оқытатын мамандандырылған 

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

Оқушылардың ой-өрісін дамыту, жер табиғатын, тарихын ,  байлығын  оқып білуге тәрбиелеу, 
оқушылардың дарынын,  білімін жетілдіруге және  зердесін  ашуға тәрбиелеу  мақсатында 
этногеографиялық  ойын сабағын  өткіздім.
Ұйымдастыру.
Ойынға 8 сынып оқушылары  қатысты.Оқушылар жеребе таңдау арқылы  2 топқа бөлінеді. 
I   топ -  "Жібек  жолы" тобы
II   топ -  "Ұлы  дала"  тобы                                                                                                       
Жаратқан иеміз санамызға ақыл мен парасат құйған , жүрегіне сезім мен сағыныш ұялатқан адамзат
баласының  ғұмыр  бойы қастерлеп  өтер  асылдарының  бірі - оның ата мекені,туған жері,өскен
ортасы. Кез келген адамға оның туған анасы  дүниедегі ең  сұлу жан болып көрінетіні сияқты, туған
өлкесі  де  жер  бетіндегі ең  бір ғажайып жұмақтай болып жадында қалады. Қазақстан- сенің   кіндік
кескен жерің, туған елің, Каспийден  Алтайға дейін,  Алатау  мен  Қаратау  жоталарынан  Батыс  Сібір
жазығына  дейін  көсіліп  жатқан  кең  байтақ  өңір-сенің  Отаның.Ата-бабаларымыз оны білектің
күшімен,найзаның ұшымен болашақ ұрпақ үшін жаудан қорғап, ғасырлар  бойы  сақтап  келген. Ал,
сендердің  міндеттерің-осы өлкенің өткені мен қазіргі жағдайын оқып білу ,сол білгенімізді халық
игілігіне  пайдалана  білу.  Міне,  осындай  мақсатпен  біз  "Атажұрт"  атты  этногеографиялық  білім
сайысын өткізгелі отырмыз.  Сайыс 4-кезеңнен тұрады.
1- -кезең   Өткел        100  ұпай
2-  кезең   Белес         200  ұпай
3- кезең    Бекет         300  ұпай
4- кезең  Жерұйық    500 ұпай 

Олай болса  алғашқы  кезеңімізді бастамас бұрын  топ  басшылары топ  мүшелерін  таныстырып
өтсін. 1-кезең  " Өткел "  
1. Қазақстанда алтын  кен  орны  қай  жерде  бар?  (  Қалба  жотасы )
2. Мыс өндіруден республикада  бірінші орын алатын жер?  ( Жезқазған ) 
3. Орал  тауының  Қазақстандағы  жалғасы?  ( Мұғалжар )
4. Қазақстан астанасы Алматыдан Астанаға қашан  көшірілді? ( 1997ж)
5.Ертіс  өзен  құятын  ағынды  көл? (Зайсан )
6. Елімізде  никель  мен  хромға  ең  бай кеніш? ( Кемпірсай )
7. Қытайдағы Ебінұр  көлінің  ойысы  мен  Қазақстандағы  Алакөл  қазаншұңқырын  қосып  жатқан  
тау  аңғары?  (Жоңғар  Алатауы )
8. Тауқұм  құмды  шөлі  қай  жазықта  орналасқан?   ( Балқаш  маңы )
9. Қай  экономикалық  ауданда  украин, неміс  ұлттарының  үлесі  басым?  ( Солтүстік  Қазақстан )
10. Солтүстік  сөзінің  қазақша  баламасы?  (Теріскей )
2- кезең  "Белес".  Әр  топқа  2 сұрақтан  қойылады.
"Ұлы дала" тобына қойылатын сұрақтар.
1. Қазақстанның  оңтүстік-шығысында Іле Алатауының солтүстік  баурайында   орналасқан  
республикалық  мәртебесі  бар  қала ? ( Алматы )
2. Субарктикалық белдеу-мүкті  қыналы  өсімдіктерден  тұратын  климаты  қатал  белдеу.Мұнда  жел  
мен  қарлы  борандар  жиі  соғады.Ең  көп  таралған  өсімдігі  -бұғы  мүгі,солтүстік  бұғысының  
негізгі  азығы.  Бұл  қай  зона?  ( Тундра )
"Жібек жолы" тобына қойылатын сұрақтар
1. Өзбекстан  мен  Қазақстан жерінде  Тұран  ойпатының  шөлді  белдемінде,Үстірттің  шығыс  
шетінде  орналасқан  тұйық  көл? (Арал )
2.  Анд  тауларын мекендеген  үндістер  биік  таулы  аймақтарды  игеріп,  жазу  мен  бейнелеу  өнерін  
дамытты.Олар  өз  қоғамында  өтірік  айтуға,жалқаулыққа  жол  бермеген.Үлкенді  сыйлауға  тұрмысы
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нашар  адамдарға  көмек  беруді  үйреткен. Бұл  қандай  мемлекет? (Инктер)
3-кезең "Бекет"  Ұяшықтар 10  торкөзге  бөлінген. Сұрақтар  Қазақстанның облыстарына қатысты 
болады.
 Екі  командаға  5  сұрақтан  беріледі.
 1.Оңтүстік  Қазақстан  облысына  байланысты: Талас  Алатауының  оңт-батыс  сілеміндегі  тау.
Шымкент  қаласынан  35 км жерде. Солт-шығыстан оңт-батысқа  қарай  20  км  созылып  жатыр.
Абсалюттік  биіктігі  1768 м,шығыстан  батысқа  қарай  аласарады (600-800м). Жатықтау  келген
солтүстік  беткейі бірнеше қырқалы  жонға  тармақтанып  кетеді.Оңтүстік  беткейі Келес  өзеніне
жалғасып,жарқабақтанып бітеді.Бұл   тау   ел   арасында   "Әулиетау"  деп те  аталады.Қазақ  аңызы
бойынша  дүниені  топан  су  басқанда  Нұх  пайғамбардың  кемесі  тоқтаған  делінеді.
Сонымен сұрақ мынадай:
Талас  Алатауының  оңтүстік  батыс  сілеміндегібұл  тау  қалай  аталады?  ( Қазығұрт )
2 Маңғыстау  облысына  байланысты:  Бұл  Республикамыздағы ең  жас  қорықтың  бірі.Ол
Маңғыстау  облысында  1984  жылы  құрылды.Ауданы  223,3 мың га.Қорықты  ұйымдастырудағы
мақсаты  Қазақстандағы  қызыл  кітапқа  тіркелген  шөл  зоналарындағы  12  түрлі  аң  мен  құстарды
қорғау, сақтау.Жануарлар  арасынан  қарақұйрық, ұзын  тікенді  кірпі ,шұбар  күзен т.б
Сонымен сұрақ мынадай:   Маңғыстау  облысындағы  бұл  қорық  қалай  аталады?  (Үстірт)
3. Павлодар  облысына  байланысты:  Қаныш  Имантайұлы  Сәтбаев -аса  көрнекті  қазақ  ғалымы,
мемлекет   және  қоғам  қайраткері,  геология-минералогия   ғылымдарының  докторы,  профессор.
Қазақстан  ҒА-ның  ұйымдастырушысы  әрі  тұңғыш   президенті  .КСРО  ҒА-ның  академигі.Негізгі
ғылыми   еңбектері   Қазақстанның   кен   орындарын   және   минерал   қорларын   зерттеуге
арналған.Жезқазған  кенін  зерттеу  және орталық Қазақстанның металлогендік болжам  картасын
жасауда   көп   еңбек   сіңіді.  Жезқазған   кені  қорының  мөлшерін   қайта   анықтау  ,бұл   кеннің
дүниежүзіндегі  ірі   кендердің   бірі   екендігін   дәлелдеу,осыған  байланысты  қазіргі   Жезқазған
өңірінің  өнеркәсібі  өркендеген  аймаққа  айналуы  Сәтбаев  есімімен  тығыз  байланысты.  
Сонымен сұрақ мынадай:    Қ.И.Сәтбаевтың  туған  жері?  (Баянауыл)
4- кезең " Жерұйық"  Бұл  кезеңде дұрыс жауап  бермеген  топтың 400 ұпайы  шегеріледі де дұрыс  
жауап  берген  топқа  қосылады.
Асан  Қайғы  Сәбитұлы  ( 14 ғ аяғы  мен 15 ғ  басы ) қазақ  халқының  мемлекет  қайраткері, ақын ,
жырау,би , философ.Асан  Қайғы  заманында  Алтын  Орда ыдырап, оның  орнына  Қырым ,Қазақ
,Өзбек  хандықтары  п.б. Қазақ  хандығының  тарих  сахынасына  шығуы  хандықтар  арасындағы
қым-қиғаш талас-тартысты  аласапыран  кезеңмен  тұспа-тұс  келді.Осындай  кезеңдерде  хан мен
қара  бұқара  арасындағы  қарым-қатынасты  ушықтырмай, әділет  тұрғысынан  шеше  білген,сыртқы
саясатта  халқының  өсіп-өркендеуіне  ұйытқы  болып, қазақ  қоғамының  үлгісін  жасаған.Ол  іздеген
"Жерұйық"  шұрайлы  қоныс  қана   емес,елін  жұртын  сыртқы  жаулардан  қорғайтын жол,жаңа
қоғамның  үлгісі,қазақ  халқын  тарих  сахынасында  сақтап  қалу бағдарламасы . Асан  Қайғы  осы
тарихи  ойларын  хандармен, сұлтандармен, билермен әсіресе  Жәнібек  ханмен  арпалысып  жүріп,
іске  асырмақ  болған. Елі мен  жұртының  болашағы  туралы  қатты  қайғырып  толғанған  абызды
халық  Асан  Қайғы  деп  атаған
Сонымен сұрақ мынадай:    Асан  Қайғы  басына  орнатылған  кесене  қай  жерде?
Ойынды  қорытындылау, жеңген  топты  анықтау

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

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

                            пәні мұғалімі Маханова Нұрайхан Бектұрғанқызы

Адамның қымбаттысы - өмір. Бұл өмірге шыр етіп келген әрбір пенденің өмірі біріншіден Алланың,
екіншіден өз қолында. Сондықтан оны «қайран босқа өткен жылдарым – ай» - деп өкінбейтіндей әтіп
өткізу  керек.  Қай  жағдайда   болмасын мақсатқа  жету  үшін  денсаулықтың алар  орны дара.  Яғни
денсаулық мықты болса оған білім мен біліктілікті қоссақ, адам баласы алмайтын қамал болмайды.
Адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер, салауатты байлық өмір – ең басты байлық. 1997 жылы
Елбасының « Қазақстан 2030» жолында салауатты өмір салтын ынталандыру, әрқайсысымыздың дене
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тәрбиесімен  айналысуымызға,  азаматтардың  салауатты  өмір  салтын  насихаттау,  теріс  әдеттерден
спортқа  көшіру  –  делінген.  Осының  нәтижесінде  дене  тәрбиесі  мен  спорт  бойынша  жүргізілген
жұмыстар  елімізге  деген  сүйіспеншілік  пен  адамгершілікті   қалыптастыруы  тиіс.  Жас
ұрпақтарымызды  дені  сау  болу.  Білімді  денсаулығы  зор  ұрпақ  өсіру  жан  –  жақты  білім  беру
денсаулықты  сақтауға  үйрету,  кез  –  келген  әрбір  адам  физикалық,  рухани  әлеуметтік  тұрғыдан
денсаулығы мықты болу үшін салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Оқушылар күнделікті өмірде сабақта болған, үй тапсырмасын орындаған кезеңдерде көптеген қимыл
- әрекеттер, қозғалыстар жасайды. Осының бәрі дененің жекелен мүшелерінің қалыптасып жетілуіне
өз әсерін   тигізеді. Организм өз шамасы  клктін жаттығу мен дұрыс ұйымдастырылған жұмыстарды
орындағанда ғана өсіп – жетіледі. Себебі дененің қалыптасуы мен адамның жеке басының қасиеттері
бір  –  бірімен  тығыз  байланысты.  Денені  жүйелі  түрде  шыныұтыру  мен  денсаулықты  нығайту
адамның ой – саласының өсуі мен шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал етеді,әр уакытта
окушылар бойында сауықтыру, тәрбиелеу, білім беру міндеттері қатар жүрсе организмнің бірқалыпты
дамуына  әсер  тигізеді.  Бұл  міндеттердің  негізгі  көрсеткіші  –  адамның  денсаулығын  жақсартып,
қалыптастыру және денені дамыту. Дененің демуы дегеніміз - өмірде адам организмінің қызметі мен
формаларының өзгеріп  жетіліп  отыруы.  Дененің  сау  болуын қандай адам  қаламайды?  Денсаулық
дегеніміз – адам жаны мен тәнінің амандығы. Дені сау адам өзі үшін де, қоғам үшін де керек. 
Бүгінгі дені сау ұрпақ – елдің ертеңгі жалғасы. Халқымыздың тіршілігі мен бірлігі , жарқын келешегі
үнемі  денсаулық мәдениетінің  қаншалықты дәрежеде  қалыптасуына байланысты.  Денсаулық –  ел
дамуының басты арқауы. Денсаулықты сақтаудың бірден – бір дұрыс жолы – зианды жат қылықтарға
үйренбей, салауатты өмір сүру.
Ғасыр дерті дегеніміз – қазіргі таңда бүкіл әлемге кеңінен тарап, ушығып тұрған мәселелер.
Адамның рухани өсуімен денесінің өсіп жетілуі балалық  шақта қалыптасады. Гимнастикамен, жеңіл
отлетикамен, жүзумен, шаңғымен т.б спорт ойындарымен жүйелі түрде және үздіксіз айналысатын
балалар  дені  сау  болып  қана  қоймай,  дене  жаттығуларын  орындаумен  айналыспаған  өздерінің
құрдастарына қарағанда сергек саналы болып өсетінін ғылым мен өмір тәжірибесі толық дәлелдеп
отыр. Дене тәрбиесімен айналысатын оқушы жақсы оқып, білгендерін іске асыратын табанды, жігерлі
азаматтар қатарына қосылады.  Спорт қоғамға  жат қылықтармен күресуге көмектесетіні  ұжымдық
және өзара көмек беру сезімдерін жетілдіретіні, белсенді өмірлік көзқарасты тәрбиелейтіні жоғарғы
адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыратыны  –  өмірде   белгілі  болған  қағидалар.  Күштілік,
төзімділік,  жылдамдық,  икемділік,  сергектік,  өмірге  деген  құштарлық,  мықты  денсаулық  тәрізді
сапалық қасиеттер дене шынықтырумен спорт арқылы орнығып қалыптасады. Ұлттық спорт түрлері
мен ойындар дене тәрбиесінің маңызды құралымен әдісі ретінде адамның бүкіл тіршілік тұрмысында
өзінің маңызын жоғалтпайды, тек олардың маңызы мен өткізілу әдістері өзгеріп отырады. Ойын өсіп
келе жатқан ұрпаққа білім мен тәрбие берудің ертеден қлыптасқан құлралы.    Сондықтан ойындар
оқушыларды болашақ өмірдегі еңбек қызметіне даярлап, тәрбиелік міндеттердің  кең ауқымын шешу
үшін  арнайы  ұйымдастырылады.  Ойындардың  ұйымшылдықты,  еңбекқорлықты,  тапқырлықты,
алғырлықты  дамытудағы,  қозғалыс  үйлесімділігін  жетілдірудегі  маңызы  аса  зор.  Бұл  қабілет  –
қасиеттердің бәрі де ойын арқылы қалыптасады. Ойындар баланың жалпы дене дайындығының жан-
жақты дамуына терең әсер беретін құрал болып табылады. Ойындардың көмегімен жүгіру, секіру,
лақтыру, тасымалдау, ойлау сияқты өмірлік маңызды дағдылардың арқасында жылдамдық, ептілік,
күш, төзімділк, иемділік дене қсиеттері жетілді. 
Ойындағы  қимыл-қозғалыстар  адамға  тән  іс-әрекеттің  жеке  түрі  болып  табылады.  Олар  адам
қалыптаса бастаған алғашқы кезеңдерден-ақ басталып, кейінгі даму тарихында да бірге келе жатыр.
Бір ұрпақтың келесі ұрпаққа тәрбие үйрету қажеттілігінен де ойындардың пайда болуы жайғасады.
Ойындардың пайда болуы еңбекпен, адамды, табиғатты бағалауға жетелеген белсенді іс-әрекетімен
тікелей байланысты. Алғашқы аңшылық, кейін мал өсіру жер өңдеу шарушылығымен байланысты
өмірлік үрдістер бала ойындарының даму негізін құрайды. Осы аталған ерекшеліктер ойын мен еңбек
арасындағы  тығыз  байланыспен  өзара  әсерді  көрсетеді.  Осыдан  жеке  адамның,  сондай-ақ  тұтас
қоғамның дамуын қамтамасыз ететін ойынның әлеуметртік  қызметі   көрінеді.  Ойындардан халық
дәстүрі оның өмірі мен тәжіриебесінің ғасырдық жиынтығын молынан байқаймыз. Әсіресе ұлттық
ойындардан көрінеді. «Бұл елде қандай халық тұратынын білгің келсе, балалардың ойындарына қара»
деген монғол  мақалы сөзіміздің  дәлелі  іспетті.  Ұлттық ойындар мен  дене  жаттығулары мектепте
үнемі  кеңінен  қолданылады.  Олардың  көбі  ресми  бағдарламаға  еңген.  Сондай-ақ  мектептен  тыс,
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сыныптан тыс дене тәрбиесі жұмыстарындада кеңінен қолданылады. Ұлттық қозғалыс ойындарының
дене дамуын қалыптастырудағы маңызы өте зор. Халықтың педагогикалық бір құралы бола отырып
ойындар  жасөспірім  ұрпақтың  моральдық,  ерік-жігер,  адамгершілік  қасиеттерін  дамыту,  қимыл
дағдысы  мен  білімін,  еңбек  қабілетін,  ұйымдастырушылық  және  басқа  сапаларды  да
қалыптастырады. 
Ұлттық қозғалыс ойындары дене шынықтыруда даярлық пен қабілетті анықтайтын өзіндік өлшем ған
емес,  өсіп  келе  жатқан  ұрпаққа  жоғары  гуманистік  қасиет  пен  әдепті  тәрбиелеу  мақсатындағы
халықтық  педагогиканың  құралы  болып  табылады.  Сондықтан  да  оқушылармен  жұмыс  істеуде
ұлттық қозғалыс ойындарының жас ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған бай тәжірибесін қолдану қажет.
Халықтық  педагогиканың  таусылмас  қазынасы  бола  отырып,  ойындар  қазіргі  жағдайда  да  күшті
құралға айналып отыр. Себебі мұнда тәрбие жұмысын жүргізудің күнделікті тәжірибесінда қажетті
қағидалар бар. Ойын мәліметтерінен қазіргі заман талабына сай ең бір қажетті ыңғайлы  элементтерді
таңдап алу қажет. 
Ұлттық қозғалыс ойындары сол халықтың дәстүр-салтымен байланысты.      Бірақ  дене  тәрбиесі
дәстүрі  қатып  қалған  қозғаусыз  емес,  үнемі  өзгеріске  ұшырап  отырады.  Осыған  орай,  нақты
жағдаймен   қолдану   ыңғайына  қарай  ұлттық  ойын  түрлері  үнемі  өзгертіліп  отыруы  тиіс.  Дене
тәрбиесінің  жалпы жүйесінде  ұлттық  ойындарға  көп  орын бөлінген  олардың көмегімен  әр  түрлі
жастағы балалармен, жасөспірімдердің дене тәрбиесі мен көп міндеттер атқарылады. Оқушылардың
дене  дамуын  жетілдіру  үшін  қолданылатын  кез  келген  ұлттық  ойын  міндетті  түрде  сауықтыру,
шынықтыру,  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру,  білім  беру  және  тәрбиелеудің  ең  жоғарғы
міндеттерін атқаруға тиіс.  Сондықтан да ойын барысында үйрету әдістеріне аса жоғары талаптар
қойылады.  Әсіресе  мектеп  оқушыларын  тәрбиелеу  мақсатында  ұлттық  қозғалыс  ойындарды
қолдануға көп күш салу керек.  Қозғалыс ойындарына дұрыс басшылық жасаса журек қан-тамыр,
бұлшық ет, тыныс алу және ағзаның басқада жүйелеріне жағымды әсер етеді. Ойынды жүргізгенде
балалардың жас ерекшеліктерін, дене даярлығын есепке алу және жүктемені дәл реттеу қажет. Ойын
тұлғаның қалыптасуына үлкен рөл атқаратын алғашқы қызмет. Ойын кезінде қалыптасқан қарапайым
қимыл  дағдыларынан  кейін  қозғалыс  техникасын  үйрену  оңайға  түседі  және  оны  меңгеруді
жеңілдетеді. Ойын барысында көп рет қайталау дене қасиеттерін  қалыптастыруға көмектеседі. Ойын
әдісі  өзіне  тән  ерекшеліктеріне  қарай   қимыл-қозғалыс  қызметін  кешенді  жетілдіру  әдісі  болып
табылады. Ол ептілік, шапшаңдық, бағдарлау, өз бетімен жұмыс істеу сияқты қабілеттерді жетілдіруге
мүмкіндік  береді.   Шапшаңдықты  дамыту  ойындарының  алдында  қыздырыну  жаттығуларының
маңызы зор,  ал ойындар мен эстафета барысында  демалу үшін минуттық үзілістер жасаған жөн.
Ұлттық  қозғалыс  спорт  ойындары   адам  ағзасын  дамытып  қана  қоймай  оның  тұлға  ретінде
қалыптасуына  ықпал  етеді.  Ойын  қызметі,  спорт  секілді  физиологиялық  ғана  емес  психикалық
үрдістермен сипатталады. Ойында мінез құлықтың эмоциялық моделін құруға болады. Бала тәрбиесі
үшін  спорттың  да  осындай  маңызы  зор.  Ұлттық  ойындар  жаттықтыру  үдерісінде  пайдаланатын
құралдар  жүйесінде көмекші, қосымша жаттығу ретінде қолданылатынын ұмытпаған жөн. Спортта
ойын әдісі  мен ойынды жаттығудың айрықша түрі  ретінде ғана түсіген дұрыс емес ойын әсріесе
балалар  мен  жасөспірімдер  спортын  дамытуда  маңызды  әлеуметік-  педагогикалық  қызметтер
атқарады.  Ең  алдымен  ол  ұжым  құруға  көмектеседі.  Ұжымды  трбиелеу  жарыстарға  дайындық
жүйсімен жоспарланады, ал ойын осындай дайындықтың белсенді құралы болып табылады. Ұлттық
қоөғалыс ойындарының ерекшелігі мінез-құлықпен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға ықпал
етеді. Ойында ережелердің рөлі зор оларды мүлтіксіз орындау адамдық пен әділетілік саналы тәртіп
ттәрбиелеуге  ықпал  етеді,  ал  бұл  спорт  үшін  өте  маңызды.      Ұлттық  ойындар  көмегімен
спортшылардың ерік-жігерін тәрбиелеу үшін ойын материалын жақсы білу керек.   
Ұлттық  қозғалыс  ойындарды  ұйымдастыру  және  өткізу  кезінде  тәрбие,  білім  беру,  сауықтыру
шаралары бір-бірімен  жүйелі  түрде  ұштасқан ғылыми тұрғыда  негізделген болуын үнемі  ескеріп
отыру  керек.  Ұлттық  қозғалыс  ойындарды  өткізу  кезінде  басқарушылық  мұғалімдерге  немесе
тәрбиешілерге жіктелуі тиіс. Дене тәрбиесі сабақтарыда ұлттық қозғалыс ойындарында  бағдарлама
талаптарына  сәйкес  білім  беру  тәрбиелеу  және  сауықтыру  міндеттерін  шешу  бағытында
қолданылады. 

 Білім беру міндеттеріне – жүгіру, секіру, лақтыру дағдылырын жетілдіру және бекіту
сонымен бірге гимнастика, жеңіл  атлетика, спорт ойындары және сабақтарында алған
қимыл дағдыларын нығайту, дамыту және тұрақтандыру жатады. 
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 Тәрбиелеу міндеттеріне – дене қасиеттерін шапшаңдық, ептілік, күш, икемділік және
ері-жігер қабілеттерін батылдық, адалдық, ұйымшылдық тәрбилеу жатады.

 Сауықтыру міндеттеріне – оқушылардың ағзасының дамуы олардың денсаулығының
нығайтуы, салауатты өмір салтын қалыптастыру жатады.

 Жас ұрпақ бойында Салауатты өмір салтын қалыптастыруға, өз ісіне жауапкершілікпен
қарауға тәрбиелеу. « Дені саудың жаны сау». Әрине денің сау болмаса рухани сау бола
алмасың белгілі. Денсаулықты сақтау, жат қылықтардан аулақ болу өміріміздегі келелі
мәселелердің, міндеттердің бірі. Жеке адамның да, қоғамның да, мемлекеттің де басты
байлығы – денсаулық.

Осындай  байлығымызға  балаған  денсаулығымыздың қамын  ерте  бастан  ойлауымыз  қажет  екенін
естен шығарып алатынымыз өкінішті. Ынтымағы, бірлігі жарасқан елімізде адам адам денсаулығын
нығайту  жолында  үкіметіміз  ерекше  көңіл  бөліп  отыр.  Жат  қылықтарды  саралап  қарасақ,  адам
қолынан жасалып, қоғамның ілгері дамуына кері әсерін тигізеді. Адам өмірі – оның денсаулығында.

Жастық шағың өміріңнің кемелі
Өмірге адам бір – ақ рет келеді. – дегендей денсаулығымыз -  өз қолымызда. Өркениет жолындағы
елдің ертеңі халықтың салауаттылығына байланысты. Дені сау халық – бай халық, халықтың дені сау
болып тұрса,мемлекеттің де мықты болып тұрары сөзсіз. 
Дене  тәрбиесінің  дамуы  –  спортты  мойындау,  яғни  спорт  –  дене  тәрбиесі  жүйесіндегі  негізгі
құралдардың бірі болғандықтан оқушылар спортпен айналыса отырып өзінің денесін жан – жақты
жетілдіру  ісін  жалғастырады  және  жоғары  спорттық  көрсеткіштерге  жетуге  талаптанып  дене
жаттығуының кейбір түрлеріне маманданады. Сондықтан оқушылар тәртіпті, көпшіл болуға, мінез –
құлық мәдениетін жауапкершілікті және адамгершіліктің өзге де белгілеріне  тәрбиелейді. 

Біздің  де  осындай жоғары көрсеткіштерге ие болып жүрген мектеп мақтаныштарымыз көп.  Атап
айтсақ  9«а»  сынып  оқушысы  Сайын  Адия,  9«б»  сынып  оқушысы  Өтеген  Ернар,   7«а»  сынып
оқушысы Шорман Аслан, 8«б» оқушысы Алпысбаева Малика,  9«в» оқушылары Әли Даниар, Есенәлі
Алмас,  Асанов  Жақсылық  сынды  оқушылардың  көрсеткіштері  жоғары.  Олардың  бойындағы
партриоттық сезім, өз халқын, ұлтын мақтан тұту, жат қылықтарға төзбеу, намысшыл болуға, салт –
дәстүрді қастерлеуге, өз достарына, ұстаздарына, мектебімізге деген сүйіспеншілікте болуы, еңбекқор
болуымызға  тәрбиелейді.  Олардың  танымдық  қабілетін,  теориялық  білімдерін,  пәнге
қызығушылығын арттыруда ұстаздарымыз біздерге басты тұлға. 

Олай  болса,  саналы,  сапалы,  денсаулығы мықты  ұрпақты тәрбиелеу  барысында  ұстаздарымыз  өз
күнделікті сабағын әр түрлі әдіспен оқушының есінде қалатындай, қызығатындай етіп өткізіп жүрген
Маханова  Нұрайхан,  Мұханбетжанова  Ұлжан,  Смайлов  Мақсат  сынды  ұстаздарымыздың  жеке
тұлғасы, білімі, өз ісіне және оқушылар арасындағы қатынасы, әдістемелік шеберлігі оқушылардың
білімге деген ынтасын арттыру кепілі. 
Жаны сұлу, тәні сау ұрпақ тәуелсіз мемлекетіміздің көк туын көкке қарай көтерер. 
Салауаттылық - саулық кепілі, Ал саулық – байлық негізі дегендей, денсаулығың - өз өмірің! 

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

( ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ САЙЫС)

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

Отызбаева Жанат Әлмаханқызы

Мақсаты-4  сынып  оқушыларының  математика  пәніне  қабілеттерін,  ой-санасының  деңгейін
байқау;логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру; жеңіске деген құштарлық сезімдерін ояту.
Көрнекілігі:  Білім-ғылымға  байланысты  мақал-мәтелдер,  геометриялық  фигуралар,  интерактивті
тақта
Өтілу барысы:
Жүргізуші:
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Бүгін бізде үлкен сайыс
Қалмасыншы ешкім қалыс
Қай топ мықты, қай топ әлсіз
Болайық біз енді таныс.

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

Әділ-қазылар алқасы сайланады.

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

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

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

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

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

Шынар апай білім жолын бастаған
Сәуле апай шын ниетпен қостаған.
Қос ұстазы бірігіп ізгілікті үйреткен
Төртінші «г» сыныбы білімді еді ой неткен.
Сайыс кезеңдері
1. Таныстыру
2. Бәйге
3. Логикалық ойлауың қалай?
4. Тез және дұрыс есепте
5. Суреттердің сырын аш
6. Жұмбақ есеп
7. Жедел жауап
Сайыстың 1-кезеңі бойынша әр сынып өз сыныптарының тобымен таныстырады

2-кезең «Бәйге»
1. 80400 санының алдында тұратын санды атаңдар
2. Үстел үстінде 3 қияр, 2 сәбіз, 5 алмұрт тұр. Үстелдің үстінде барлығы қанша көкөніс бар?

34



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

3. Ең үлкен төрт таңбалы саннан ең кіші екі таңбалы санды азайт.
4. Шоколад плиткасы 4 жол 8 бағаннан тұратын майда бөліктерден құралған. Егер оны бөлгенде бір
бөліктен сындырса, неше рет сындыру арқылы майда бөліктерге бөлуге болады? 
5. Егіннің басында 20 торғай отыр еді. Егінші оның үшеуін атып түсірді. Далада неше торғай қалды?
6. Дәптер қаламнан 20 теңгеге арзан. Қалам фломастерден 30 теңгеге арзан. Егер фломастер 54 теңге
тұрса, дәптер мен қалам қанша тұрады?
7. Тікбұрышты параллелепипед тәрізді сарайдың іші жем-шөпке толтырылған. Сарайдың ұзындығы
10 метр, ені 8 метр, биіктігі 3 метр. Егер 10м3 жерде 6 центнер жем-шөп болса, сарайда барлығы
қанша жем-шөп бар? 
8. Арман кешкі асын ішіп болғасын сағатқа қарап еді, сағаттық тілі 8-дің қасында, ал минуттық тілі 9-
ды көрсетіп тұр екен. Сонда сағат неше болғаны?
9. Шыңғыс үй тапсырмасын 2 сағат орындады. Ол осы уақыттың 1/3 бөлігінде есеп шығарды. Ал
қалған уақыттың ¼ бөлігінде өлең жаттады, қалған уақытты сурет салуға жұмсады. Шыңғыс қанша
минут сурет салды?
10.  Екі  велосипедші  екі  ауылдан  бір  мезгілде  бір-біріне  қарама-қарсы  бағытта  жолға  шықты.
Біріншісінің жылдамдығы 12 км/сағат, екіншісінің жылдамдығы 18 км/сағат. Олар 2 сағаттан кейін
кездесті. Екі ауылдың арақашықтығын табыңдар. 
 
3-кезең
Логикалық ойлауың қалай?
«А» нұсқасы
Бір қарт кісіден “Жасыңыз нешеде?” деп сұрағанда: “Жасым жүзде, туған күнім 25 рет болды 
депті.Қарттың не айтқысы келді?

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

4-кезең
Тез және дұрыс есепте 
7740 : 86 * 35+2000:8 –(5760:90)*52+38430:7
Осы кезеңнен кейін ұпайы аз сынып ойыннан шығарылады
Осы кезеңнен кейін ұпайы аз тағы бір сынып ойыннан шығарылады. Ойынның келесі кезеңі «Жұмбақ
есеп» деп аталады. Жұмбақты 3 сынып оқушылары сахналап көрсетеді.
Ақтық кезең «Жедел жауап» деп аталады.  Топ басшылары шығып 1  минут ішінде  неғұрлым көп
сұраққа жауап берулері керек. Сайыстың қорытындысын айту үшін сөз әділ-қазыларға беріледі.
І-орын       ІІ-орын  ІІІ-орын

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LESSON STUDY МҮМКІНДІКТЕРІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУ

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

мұғалімі  Салходжинова Баян Есенгелдіқызы

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

алады. 
Lesson Study бастауыш және орта мектептерде негізгі пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейін 
көтеру және оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатында, сонымен қатар оқыту үшін бағалау сияқты 
тәжірибелік әдістерді әзірлеу мақсатында табысты қолданылады. Lesson Study өткізу барысында топта
(немесе жұппен) жұмыс істейтін мұғалімдер: 
• Өздері күнделікті жинаған материалдары мен жүйелі бағалау деректерін оқушылардың оқу мен 
даму басымдықтарын белгілеу үшін қолданады. 
• Алдағы уақытта әзірленетін немесе жетілдірілетін, белгіленген міндеттерге жауап беретін оқыту 
әдістемесін бірлесіп анықтайды (1-суретті қараңыз). 
• Үш «бақылаудағы оқушыны» анықтайды, олар әрқайсысы сыныптағы белгілі бір топтың өкілі 
болуы қажет, мысалы, оқу үлгерімінің деңгейі жоғары, орта, төмен оқушылардан. 
• Lesson Study-ді бірлесіп жоспарлап, сабақты өткізу барысында зерттелетін үш оқушыны үнемі 
назарға ала отырып, оқыту әдістемесін пайдаланады және оның нәтижелерін мұқият зерттейді. 
• Бақылаудағы оқушылардың дамуы мен оқуына басты назар аудара отырып, Lesson Study өткізеді 
және оны қадағалайды. Аталған үдерістер бірнеше сабақ бойы қайталанып, жетілдірілуі мүмкін. 
Бақылауды барлық Lesson Study кезінде жүргізу міндетті емес. 
• Бақылаудағы оқушылардың Lesson Study туралы ойларын білу үшін олармен сұхбаттасады. 
• Lesson Study-ді талқылайды. 
• Қолданылатын әдіске бақылаудағы оқушылардың қалай қарайтынын, олардың жеткен жетістіктерін,
оқуда көрсететін нәтижелері мен кездесетін қиындықтарын білу, сонымен қатар алынған тәжірибені 
келешекте оқыту мен оқу әдістемесін әзірлеу үшін пайдалану мақсатында Lesson Study-ге талдау 
жүргізеді. 
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Мектеп мұғалімдеріне таныстырылым жасау немесе коучинг өткізу арқылы Lesson Study тәсілін 
қолдану нәтижелерін көпшілік қауымға ұсынады. 
Lesson Study тәжірибелі мұғалімдермен қатар, еңбек жолын жаңа бастаған мамандарға да кәсіби 
жетілуге көмектеседі. Себебі бірлесіп жоспарлау, бірлесіп қадағалау, бірлесіп талдау арқылы біз 
оқыту туралы бірлескен пікір қалыптастырамыз. Бұл жағдайда біз оқыту аспектілерін өзіміздің 
ұстанымымыз тұрғысынан ғана емес, Lesson Study дайындаған әріптестеріміздің көзімен де 
қарастырамыз, соның нәтижесінде біз Lesson Study барысында бақылаған нақты сабақты өзіміздің 
жоспарлаған сабағымызбен салыстырамыз. Бұл біздерге өзіміз әдетте мән бермейтін, елемейтін, 
әдетте «шеттетіп тастайтын» немесе болжамды білім ретінде сақталып қалатын нәрселерді 
аңғаруымызға түрткі болады.
2. Lesson Study жүргізу 
Lesson Study тәсілі кем дегенде үш Lesson Study-ден тұратын циклден құралады, ол сабақтарды 
мұғалімдер тобы бірлесіп жоспарлап, оқытып/қадағалайды және талдайды.
Әдіскер  екеуіміз ақылдасып,  мұғалімдерден топ құрдық. Сыни тұрғыдан ойлай білетін шығармашыл
ұстаздармен келістік. Оларда бұл қалай болады екен деп ойланды. Бәріміз бірлесіп, ақылдасып  
Lesson Study-дің жоспарын түздік. Сыныпты таңдай отырып, әр сабақтың жоспарына өзгертулер 
енгізу арқылы қысқа мерзімді жоспар құрдық. Үш «бақылаудағы оқушыны» жоғары, орта, төмен 
көрсеткіштері бар топтардың үш өкілін анықтадық.  Сабақтың әр кезеңін жоспарладық. Бақылаудағы 
әрбір оқушыдан қандай нәтиже күтетінімізді жазып отырдық. Кім қай бақылаудағы оқушыны 
қадағалайтынын белгілеп алды.Бақылаушы мұғалімдер  қысқа мерзімді жоспармен қоса, №1,№2,№3 
кестелерді дайындады. №1 кесте бойынша бақылаушы мұғалім анықталған оқушыны бақылап, сол 
кесте арқылы талқылауға дайын болып отырады. 
Әр бақылаушы мұғалім өзінің анықталған оқушысын зерттеп отырды.

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

сипаттап отырамыз. 
Әдеттегідей мақсат пен міндет белгілеп алған соң, мынадай аспектілерге назар аудардық:
*мен үшін сабақтан күтілетін оқу нәтижесі,
*сабақтың негізгі идеясын анықтау,
*оқушыдан күтілетін нәтиже,
*сабақтың маңыздылығы.
*- Бұрынғы білімін қалай пайдалана алады?
*-өмірден алған тәжірибесінің әсері?
*-сабақтың болашақта оқушыға қандай пайдасы бар?
*қызығушылығын арттыру үшін қандай іс-әрекет қолдану керекпін?
*Өздері өздерін бағалай ала ма? деген сұрақтар туа бастады.
Lesson Study әдісі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге, 
қорытындылар жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді.
Сабақтан кейін бақылаудағы оқушылардың пікірін білу. Зерттеу аяқталған соң оқушылардың 
пікірінше, не пайдалы болғанын, олардың нені білгенін және олардың көзқарасы бойынша, оны одан 
да пайдалырақ ету үшін, сабақты тағы бір рет өткізсе нені өзгертуге болатыны туралы пікірін білу 
үшін бақылаудағы оқушылармен сұхбаттастық. 
Сұхбат ұзаққа созылмай (5 минуттан аспағаны дұрыс), барлық бақылаудағы оқушылармен бір 
уақытта немесе жеке-жеке жүргізілуі мүмкін. 
Оқушылардан жауап алуды мүмкіндік туысымен бірден, ең дұрысы - Lesson Study аяқталған соң 
өткізген дұрыс. Оқушының пікірін білу үшін №2-кестемен жұмыс жасадық.
Lesson Study-ден кейінгі талқылау. Lesson Study –ден кейінгі талқылау сызбасын пайдаланып, 
сабақтан кейін бірден жиналып  топ мүшелері сабақты талқылауға кірістік.Топ мүшелерін Lesson 
Study-ден кейінгі жетістікті талқылау критерийлерімен таныстырдым: 
1. сыни пікірлер мен ұсыныстарға ашық болу; 
2. бақылаулар нәтижелерін қабылдау және сәтсіздіктерді ақтауға тырыспау; 
3. сабақтан кейінгі талқылауды бірлесіп оқыту әдісі ретінде бағалау; 
4. бақылау кестесінде/жоспарында нақты мақсаттар мен мәселелерді белгілеу; 
5. талқылаудың «модераторын» (талқылауға позитивті бағыт беріп отыратын төраға) тағайындау, бұл 
рөлді ол адамның қызметімен байланыстыруға болады; 
Қол қойып, күнін жаздық. 
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(3-суретті қараңыз). 

Төмендегі үлгіні Lesson Study нәтижелерін талқылау мәселелерін жазуға пайдаландық.

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

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

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

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

орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

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

№ Оқытуд
ың

негізгі
мақсатт

ары

Белсенді
оқытуда

қолданылат
ын әдіс-
тәсілдер

Тақыры
птарды
үйренуд

егі
кедергіл

ерді
жеңу

Оқу
нәтижел

ері

Бағалау,
соның
ішінде
оқыту
үшін

бағалау

Барлық
оқушыла

рды
сабақта

жұмысқа
тарту

Негізгі
дереккөзде

рі

1
Сабақ

Мақсаты: Отан, туған жер, атамекен жайында білімдерін кеңейте отырып,Отан, 
туған жер туралы өлең, әңгіме түрлерімен таныстыру,сыни тұрғыдан 
ойластыруға қабілетті оқушы тұлғасын қалыптастыру.
Тақыры
бы: 
«Кімнің 
мекені 
жақсы?
»

Оқушылар
ды 
топтарға 
бөлу, Топ 
ережесін 
қабылдау,сұ

Топ 
ішінде 
оқушыла
рдың 
бір-
біріне 

Атамекен
туралы 
білді,әңгі
ме 
түрлеріме
н 

Форматив
ті бағалау 
Топтық 
бағалау: 
пішіндер 
арқылы; 

Топтық 
жеке 
жұмыстар
арқылы , 
АКТ-ны 
пайдалан

Оқулық, 
интербелсе
нді тақта, 
үлестірмелі
қағаздар, 
стикерлер,
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Мақсат
ы:
Туған 
жер 
туралы 
білім 
беру 
және 
олардың 
маңызды
лығын 
түсіндіру
.
Туған 
жер 
туралы 
нақыл 
сөздер,м
ақалдар,
өлеңдер,
әңгімеле
р 
арқылы 
оқушын
ың 
жүйелі 
ойын 
жетілдір
у.
Топтық 
жұмыс 
аясында 
белсенді 
жұмыс 
атқара 
алуы.

рақ-жауап: 
мысалы: 
1.Туған 
жер,атамеке
н деген не? 
Адамдар 
оларды не 
үшін 
жырлайды?
2.Өз өлкеңде
тіршілік 
ететін аң-
құстарды 
білдің? 
Сыни 
тұрғыдан 
ойлау: 
топтық 
тапсырма 
орындау 
барысында 
туған 
өлке,туған 
жер туралы 
анықтаманы
қорытады,А
КТ: сабақты
қорытындыл
ауда, 
бағалауда.

үйренуі,
Сөздік 
қорын 
кеңейту 
үшін 
диалог 
құру.

танысып,
өз 
өлкелерін
де өмір 
сүретін 
жан-
жануарла
рды,құст
арды 
анықтады
.

жұптық 
бағалау

у арқылы,
сын 
тұрғысын
ан 
ойландыр
у, кесте 
толтыру 
арқылы

Қазақстан 
картасы.

2
сабақ

Тақырыбы: «Қартқожаның туған жері»
Мақсат
ы :
 Туған 
өлке,туға
н жер 
ұғымдар
ын 
қалыпта
стыру.Ту
ған жер 
байлығы
туралы 
білімдері
н 
толықты
ру;

БҰҰ 
кестесі: 
пайдалы 
қазбалар 
туралы ; 
Power Point 
таныс-
тырылымы; 
Сыни 
тұрғыдан 
ойлау: 
мысалы:Топ
тастыру 
арқылы 
мәтінмен 
жұмыс 

Оқушын
ың әрбір 
қадамын 
ғылыми 
тілде 
айтуға, 
жазуға 
жетелеу, 
үлгерімі 
төме-
нірек 
оқу-
шыларға 
жеке 
тапсырм
а беру

Атамекен
,туған 
жер 
жайында 
ұғымдар
ы 
қалыптас
ады,сөзді
к жұмыс 
түрлеріме
н 
танысады
.Картадан
аймақтар
дың 
шартты 

Өзін-өзі 
критерийл
ер арқылы
бағалау

Жекелеге
н 
оқушыла
рға 
арналған 
тапсырма
лар, 
дарынды 
балаларға
арналған  
тапсырма
лар.
Ашық 
сұрақтар 
қою.Мыс
алы;

Оқулық, 
интербелсе
нді тақта, 
үлестірмелі
қағаздар
Қазақстан 
картасы
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Кіндік 
қаны 
тамған 
жер 
туралы 
эссе,өле
ңдер  
жазғыза 
отырып 
шығарма
шылықп
ен 
жұмыс 
істеуге 
жетелу;

жасау 
жолдарын 
біледі.Сурет
тер арқылы 
мақал-мәтел
құрастыру,ұ
йқасын  
табады. 
постер құру,
бағалау 

Мысалы:
мына 
мына 
мақалдар
дан 
туған 
жер 
туралы 
мақалдар
ды 
тап.Кескі
н 
картадан
Қызылор
даны 
белгіле.

белгілері
мен 
танысады
.
Кері 
байланыс
тан, 
тақырып
қа  
талдау 
жасай 
алуынан, 
оқу 
нәтижеле
рін  
анықтауғ
а болады.

Адамдар 
туған 
жерін 
неге 
мысыр 
шахары 
дейді?

3
Сабақ

Тақырыбы: «Отан.Жақан Смақов»
Мақсат
ы :Отан 
туралы 
туралы 
ұғымдар
ын 
кеңейту..

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

Топ 
ішінде 
оқушыла
рдың 
бір-
біріне 
үйренуі

Отан 
туралы 
жайында 
білімдері 
кеңейді.,  
Өз 
ойларын 
ашық 
айтып,кө
зқарасын 
ашық 
білдіргені
рефлекси
я 
парақтар
ынан
көрінді.

Топтық 
бағалау: 
«Екі 
жұлдыз, 
бір тілек» 
арқылы

Тест 
тапсырма
лары

Оқулық, 
интербелсе
нді тақта, 
үлестірмелі
қағаздар 
Қазақстан 
картасы.

4
Сабақ

Тақырыбы: «Астана»
Мақсат
ы : Отан
туралы  
түсінігін
қалыпта
стыра 
отырып,
дұрыс 
түсінік 

Диалогтік 
оқыту: 
мысалы: 
өткен 
тақырыптар
ды қайталау,
үй 
тапсырмасы
н талдау, 

Сөйлеу 
мәдениет
ін 
қалыптас
тыру 
үшін 
сұрақтар
қою, 
жауап 

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

Өзін-өзі 
критерийл
ер арқылы
бағалау

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

Оқулық, 
үлестірмелі
қағаздар, 
стикерлер
Қазақстан 
кар  
тасы.Астан
а қаласы 
туралы 
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беру. Ой 
туғызу,миға 
шабуыл,Сы
ни 
тұрғыдан 
ойлау, 
мысалы: 
топпен 
жұмыс;Венн
диаграммас
ы.

алуүлгер
імі 
төменіре
к 
оқушыла
рға жеке 
тапсырм
а беру

алады. слайттар.

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

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

17-апта    2-күн 7"ә","б","в" сыныптары
Сабақ атауы Алғаш құрлыққа шыққан омыртқалы жануарлар

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

Жалпы мақсат
- Қосмекенділердің 

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

- Қосмекенділердің 
түрөзгерістері, 
дернәсілдерінің 
балықтарға ұқсастығын
ажырату.

- Қосмекенділердің 
табиғаттағы және адам 
өміріндегі маңызын 
меңгеру.

Күтілетін нәтиже
- Қосмекенділердің 

сыртқы және ішкі 
құрылысының 
ерекшеліктерін 
түсінеді.

- Тіршілік ортасына 
бейімділігін ұғынады.

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

- Көбеюі мен дамуын 
ажыратады. 

- Қоршаған ортаны қорғаудағы қосмекенділердің 
маңызын нақтылайды;

- Қосымша деректерге 
сүйеніп, 
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қосмекенділердің 
маңызы туралы ой 
түйіндейді.

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

Тапсырмалар /Wikiматериалдары Ғаламтор,POWER POINT

Кіріспе Уақыты Мұғалім іс-әрекеті Оқушы іс-әрекеті
3минут 1. Ұйымдастыру

Сыныпта жағымды психология-лық ахуал
туғызу, сәлемдесу. Оқушыларды түгендеу.
Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру.
Сабақтың кезеңдерін нақтылау.
Оқушыларға бағалау парақшаларын 
тарату.

Бір-біріне жақсы 
тілектер айтады. 
Оқу құралдарын 
дайындайды.
Қосмекенділердің 
түріне қарай топқа
бөлінеді:
1-топ: «Аяқсыз»;
2-топ: 
«Құйрықты»;
3-топ: 
«Құйрықсыз»;

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

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

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

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

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

10 минут

2 минут

12  минут

2 минут

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

«Қазылық» - 5-қадамдағы жұмыс 
бағаланады.

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

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

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

1-қадам. Әр 
оқушы мәтінді 
жылдам және 
мұқият оқып 
шығып, кемі 2 
сұрақ құрасты-
рады.
2-қадам. Өзінің 
сұрақтарымен 
жұбымен бөліседі.
3-қадам. 
Тақырыпша 
бойынша қай топ 
көп сұрақ 
құрастырса,сол 
жеңімпаз болады.
4-қадам. Топтар өз
сұрақтарын келесі
топқа береді. Топ 
өзіне келіп түскен 
сұрақтарға жауап 
дайындайды.
5-қадам. Әр топ 
өзі дайында-ған 
сұрақтардың 
дұрыстығын 
бағалайды.

Берілген 
тапсырмаларды 
орындауға 
кіріседі.

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

Оқушылар өзінің 
түсінік деңгейіне 
сай өз атын жазып
іледі.

Қоры-
тынды

5 минут "Раунд - Робин" әдісі Әрбір оқушы 
сабақ туралы не 
біледі, бір сөйлем 
немесе сөз тіркесі 
арқылы бір-
бірінің айтқанын 
қайталамай, 
тақырып түсінігін 
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айтып 
шығады.Оқушыла
р түгел қамтылуы 
тиіс.
Бағалау 
парақшасына 
топтық, жұптық, 
өзін-өзі 
бағалаужүргізеді

1 минут Үйге тапсырма:Тақырыпты оқып келу.

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

Келесі тапсырма-
лар(портфолио)

Мәтінді оқу, сұрақтар дайындау

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

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

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

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

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

қазақ орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі Серікбаева Роза

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

15. жаттығу.
    Өлеңді түсініп оқы. Өлеңді көшіріп жазып, осы шақтағы етістіктердің астын сыз.
     Анау қырда жастар тұр,
     Алға қарай бастап тұр.
     Оян дағы тез жүр деп,
     Дамыл таппай қақсап тұр.
     
   2-жаттығу. Мына сөздерден сөйлем құрастыр.
Жиналып жатыр,жақындап тұр,тазалап жүр.
                 1-тапсырма
Етістіктің шақтарына байланысты сөздер ойлап айтыңдар.
«Осы шақ» тобына             «Өткен шақ» тобына          «Келер шақ» тобына
  Жүр                                          жүрді                                     жүресің
  Тұр                                           тұрды                                    тұрасың
Кел                                           келді                                      келесің
Оқып жатыр                                        оқыды                                    оқисың
Жазып отыр                                           жазды                                     жазасың
2-тапсырма
Жапырақ сөзіндегі дыбыстарды пайдаланып, зат есім,сын есім, етістік сөздер құрастырыңдар.
«Осы шақ» табына                 «Өткен шақ» тобына          «Келер шақ» тобына
    Зат есім                                     Сын есім                                 Етістік  
қар                                                     ақ                                         жап
парақ                                                 қара                                      қыр
жар                                                   жарық                                    қара
арық                                                 арық
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     Сергіту сәті
Оң қолымда бес саусақ,
Сол қолымда бес саусақ.
Беске бесті қосқанда
Болады екен он саусақ.
Жаза-жаза сауағым
Әлсіреді шаршады.
Оңға, солға бұрамыз,
Сосын қайта жазамыз.

3-тапсырма  Төмендегі сөздерді жіктеп жазыңдар. 
Осы шақ» табына                 «Өткен шақ» тобына          «Келер шақ» тобына
            Футболшы                               суретші                                    құрылысшы
   
   4-жаттығу Етістіктерді осы шақ етістіктеріне  айналдырып, сөйлемдерді көшіріп жаз.
    Баян мен Нұргүл қысқы табиғаттың суретін салды.Оқушылар мұғаліммен бірге музейдің барлық 
бөлмесін аралады.Әжесі немересіне арнап жылы шұлық тоқыды.Айгүл журналдың әр бетін мұқият 
оқыды.Асланның әкесі оқушылардың өнерін бейнетаспаға  түсірді.Әсет ауылға барды.

   VI.Сабақты қортындылау 
           Ой қозғау «Біліміңді көрсет»

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

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

«БАСТАУЫШ СЫНЫПТА «ҮӘЖ» педагогикалық 
технологиясының ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ»

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

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

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

  Жаңа тақырыпты өткен тақырыппен байланыстыра отырып ұғындыру әрекеті.
 Жаңа тақырыпты игерудегі деңгейлік тапсырмалар түрлері.
 Қиындық деңгейі әр түрлі тест тапсырмалары.
 Өздік жұмыстар
 Қатемен жұмыс
 Көп деңгейлік бақылау жұмысы
 Рейтинг, мониторинг арқылы білім деңгейін сараптау

Деңгейлік тапсырмаларды жүргізудегі негізгі мақсат:
баланың қабілетін ашу,
шығармашылығының шыңдау іздендіру,
пәнге қызығушылығын арттыру.
Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру қажет:
1.   Оқушылардың өздігінен білімін толықтыру, жетілдіру отырып, жаңа білім алуы
2.    Оқушылардың бір-бірімен білім алмасуына дағдылануы
3.    Берілген білімді пысықтау
4.    Оқушы білімін тексеру, бақылау
5.    Шығармашылық қабілетін арттыру
6.    Байланыстыра сөйлеуге жағдай жасау
7.    Сөздік қорын байыту

Ұлттық  рухта  тәрбиелеу,  яғни  оқушыларды  халқымыздың  салт-дәстүрі  және  әдет-ғұрпы  мен
таныстыру
Міне осындай міндеттерді жүзеге асырар болсақ, онда осы технология арқылы:
Оқушыға пәндік ғылыми негіздерін меңгертуге болады
Халқымыздың салт-санасын, әдет-ғұрпын, ұлттық асыл мұрасы, рухани азығы болар бай тілі, ұлттық
шешендік билермен баба даналығын үйретуге мүмкіндік туады.
Ертеден келе жатқан шешен де дана, баба тіліміздің бал бұлағымен сусындаттырып, сөздік қорларын
молайтып, тілі байлығын игеруге де болады
Оқушылардың ауызша және жазбаша тіл мәденитін арттырып баланы еркін сөйлетуге, жазбаша ойын
жүйелі жеткізуге дағдыландырады.
Деңгейлік тапсырмалардың мақсаты оқушыларға жеңілден қиынға,  қарапайымнан күрделіге  қарай
сатылы  түрде  орындалатын  жұмыстар  жүйесін  ұсына  отырып  оқушыны  ізденушілікке,
шығармашылыққа баулу. Менің осы технологияны өз тәжірибеме еңгізудегі басты мақсатым сынып
оқушыларын «қабілетті» және «қабілетсіз» деп жасанды түрде әртүрлі топтарға бөлуді болдырмау.
Осы  арқылы  деңгейлік  және  дербес  оқыту  принциптерімен  қатар  барлық  оқушыға  қатысты,
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ізгілендіру принциптерінде сақталады.
Деңгейлік тапсырмаларға төмендегідей талаптар қойылады:
Оқушылық деңгейдегі тапсырмалар
а) жаттап алуға лайықты болуы керек
ә) жаңа тақырыпта меңгерілген білімінің өңін өзгертпей қайталап, пысқтауына мүмкіндік беруіне тиіс
б) тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті және өмірмен байланысты болуы керек
2. Алгоритмдік деңгейдегі тапсырмалар
Өтіп  кеткен  материалдырды  реттеуге  және  жүйелеуге  берілген  тапсырмалар.  Бұлар  өзгертілген
жағдайлардағы тапсырмаларды талдап, бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды орындау үшін
алғашқы алған білімдерін түрлендіріп пайдалану қажет.
Эвристикалық деңгейдегі тапсырмалар
Оқушылар  жаңа  тақырып  бойынша  меңгерген  алғашқы  қарапайым  білімдерін  жетілдіріп,
тереңдетумен қатар, ол тағы да жаңа білімді меңгеріп өзі үшін жаңалық ашуы тиіс.
Эврика-анализ-синтез салыстыру. Негізгісін анықтау, қорытындылау, ой жұмыстарын қажет етеді.
Шығармашылық деңгейдегі тапсырмалар
Оқушыға берілген тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндамалар дайындау. Қорытып айтқанда бұлар:
бірінші  деңгей  үшін  игерілген  материалды  пысықтаумен  қайталауға,  ережелер  мен  формулалар
жаттауға арналған.
Жоғарғы деңгейлер үшін- алған білімдерін өз бетімен тереңдетіп қортуға, жүйелеуге және тәжірибеде
қолдануға арналған тапсырмалар.
Өз тәжірибемде сынып оқушыларын 1-сыныптан бастап, бақылау жасай отырып, профессор Қараев
Жауынбайдың «Деңгейлік оқыту  технологиясын» таңдап алдым. Мұндағы мақсатым – өз бетімен
дами алатын, әр түрлі өмірдің қиындықтарына төзе білетін белсенді, білімді оқушы тәрбиелеу.
Бұл технология  біріншіден дамыта  оқыту идеясын жүзеге  асыруға   мүмкіндік  береді.  Өйткені  ол
оқушының ойлауын елестету мен еске сақтауын, ынтасын, белсенділігін, білім сапасының дамуына
көмектеседі.  Әр оқушының кемінде мемлекеттік деңгей алуына көмектеседі.
Бұның басты ерекшілігі – оқушыларға берілетін тапсырмалардың деңгейлерге бөлінуі және олардың
меңгерген  білім  мен  іскерліктеріне  қойылатын  талаптардың  деңгейленуі,  яғни,  материалды
меңгерудің төменгі жеткілікті шегін қамтитын міндетті дайындық.
Бұл деңгей – барлық оқушылардың шамасы жететін деңгей. Оқушылар бір сыныпта бір бағдарлама
бойынша білім ала отырып, қабілеттеріне, қызығушылығына сай деңгейді таңдауға мүмкіндік табады.
Біздің міндетіміз – оқушыға оның бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету екені
бәрімізге  мәлім.  Бұл  технологиямен  жұмыс  істегеніме  көп  уақыт  бола  қойған   жоқ.  Сынып
оқушыларының  арасынан  кімнің  қай  пәнге  қабілетті  екенін  байқай  бастадым.  Менің  ойымша,
баланың жас ерекшелігіне қарай деңгейлік тапсырмалар неғұрлым қызықты етіп құралса, соғұрлым
олар  оны  үлкен  қызығушылықпен  орындайды.  Деңгейлік  оқыту  технологиясы  оқушының  да,
мұғалімнің  де  шығармашылық  қызметін  дамытуға  бағытталған.  Осыған  байланысты  әр  пәндер
бойынша деңгейлік тапсырмалар беріп, оқушыларды қалыптастыра бастадым.
Деңгейлік  тапсырмалар  оқушының  өзін-өзі  сезінуіне  және  шығармашылықпен  айналасуына
жетелейді. Оқушылардың оқу материалын меңгерту үшін үш деңгейге бөлінеді:
1. Міндетті деңгей.            
2. Мүмкіндік деңгей.
3. Жоғарғы деңгей.
Мысалы:  12  жылдық  бағдарламамен  оқытатын  2-сыныптың  қазақ  тілі  пәніне   арналған
тапсырмаларды алатын болсақ:
Тапсырмалар деңгейлік оқыту технологиясы бойынша төрт деңгейде беріледі.
«Дыбыс және әріп» тақырыбы бойынша:
І деңгей.
1. Суреттегі заттардың атын жазып, әр сөздегі дыбыс және әріп санын анықта.
2. «Садақ» сөзінің ортаңғы дыбыстарын өзгерту арқылы бірнеше сөз шығарып жаз.
«Бала» сөзінің бірінші дыбысын өзгерту арқылы бірнеше сөз шығарып жаз.
Қандай қорытынды жасауға болады?
ІІ деңгей.
3.Берілген сөздерді дыбыс санына қарай топтап сәйкес түспен боя:
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Жапырақ, алма, жеміс, күз, жел, жаңбыр, өрік, топырақ, қабық, қарбыз.
4. Дауысты дыбыс әріптерін жаз:
Дауыссыз дыбыс әріптерін жаз:
ІІІ деңгей. 
5. Керекті әріптерді қойып, дауысты дыбыстарды қызыл, дауыссыздарды көк түспен боя:
IV деңгей.
6.Төмендегі сөздерде у дауысты болса-қызыл, дауыссыз болса –көк түспен боя:
Уақыт, тауық, уық, сауысқан, жуан, белбеу, серуен, ауа, жусан, қауын.
Қорытынды жаса:
Деңгейлік оқыту технологиясының тиімділігі:
әр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады;
оқушыныың жеке қабілеті айқындалады;
іштей бір-бірінен қалмауға тырысады;
тапсырмалардың күрделену деңгейіне сәйкес оқушылардың ойлау қабілеті арта түседі;
әр бала өз деңгейіне, қабілетіне қарай бағаланады;
сынып оқушылары толық бағаланады;
бір ғана сабақта тапсырманың  бірнеше түрін орындайды;
жаңа буын оқулықтарындағы берілген тапсырмалар деңгейлік оқыту технологиясына сай берілген.
Жас ұрпақты оқыту және  тәрбиелеу барысында  деңгейлік  оқыту технологиясын  үнемі  қолданып
келемін.
Бірінші  деңгей  тапсырмалары  білімнің  минималдық  шегі,  ол  мемлекеттік  стандарт  талабына  сай
оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болады. 
Екінші деңгей кезеңіне көтерілгенде тапсырмалар күрделене түседі.
Үшінші деңгей тапсырмаларында оқушы талдау, жинақтау, салыстыру сияқты танымдық жұмыстар
жүргізеді.
Төртінші деңгей тапсырмалары – қабілетті, дарынды, ізденгіш талантты оқушыларға арналған саты.
Шығармашылық  деңгейдің  тапсырмасын  оқушы  бойында  қызығушылық  туу  үшін  оқушының  әр
алуан мүмкіндігін ескере отырып, түрлі тапсырмалар беремін. Сыныпта барлық балалардың ойлау
қабілеті бірдей емес.Сондықтан сабақ кезінде әрқайсының деңгейіне қарай жұмыстың түрін таңдап,
сол тақырыпты игеру көзделсе, өте пайдалы.
Мен  өз  тәжірибеме  осыларды  енгізіп,  жұмыс  жасап  келемін.  Менің  басты  мақсатым  –  сынып
оқушыларының ерекшілігін анықтау.
Осы технологияны оқу үрдісіне еңгізу барысында білім сапасының айтарлықтай артқаны байқалады.
Мысалы: 2 сыныпта қазақ тілінен оқу жылының 1-ші тоқсан аяғанды білім сапасы 51 пайызда болса,
2-ші тоқсанда ол 58 пайызға жетті. 3-ші тоқсанда 61 пайыз болса, 4-ші тоқсанда 64 пайызға жетті. Бұл
технологияны тәжерибеме еңгізгеніме бір-екі жыл ғана болғандықтан үлкен жетістіктерге жеттім деп
айта  алмаймын,  әйтседе  бұл  технологияны  жүйелі  әрі  үзілсіз  дамытып  отыратын  болсақ,  онда
деңгейлік тапсырмалар орындау негізінде оқытудың тиімділігін арттырып, оқушылардың түрлі, яғни
ойлау, есте сақтау, ізгілік, инабаттылық, дұрыс байланыстыру сөйлеу, шығармашылық жауапкершілік
ұлт-жандылық,  өзін-өзі  дамыту,  бағалау,  азаматтылық,  адамгершілік  қабілеттерін  дамыта  отырып,
ұлттық  рухани  санасын,  көркемдік-эстетикалық  биік  талғамын,  кітап  оқуға  деген  дамытуға
болатындығына көзім жетті.
1 сыныпта 5 оқушылық деңгейдегі бала.
2 сыныптың 1-ші жарты жылдығында 3 оқушы алгоритмдік деңгейге көтерілді.
2 сыныпта 7 оқушы алгоритмдік деңгейдегі оқушы 2-ші жарты жылдықта 2 оқушы эвристикалық
деңгейге көтерілді.
2 сыныптың 1-ші жарты жылдығында 3 оқушы алгоритмдік деңгейге көтерілді.
2 сыныпта 7 оқушы алгоритмдік деңгейдегі оқушы 2-ші жарты жылдықта 2 оқушы эвристикалық
деңгейге көтерілді.
Оқушыларға деңгейлеп тапсырма берген кезде мынандай нәтиже көрсетті:
Сыныптағы 18 оқушы 1-ші сыныпта 1-ші деңгейде 5 оқушы болса, 2-ші деңгейде 8 оқушы болды.
2-ші сыныпта сынып оқушыларының 18 пайызы эвристикалық шығармашылық деңгейге көтерілді.
Қорыта келгенде мынандай нәтиже шығады
Оқушы өз ойын еркін жеткізе білді
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Өз қабілетіне сенім артады.
Басқа оқушының пікірін тыңдайды
Өз бетімен реферат әзірлейді
Деңгейлеп оқыту оқылатын ақпараттың азаюы емес, оқушыларға қойылатын талаптардың әр түрлілігі
арқылы  жүзеге  асырлады.  Бұл  технологияда  бірінші  оқушы  тұрады  және  оның  өз  бетімен  білім
алудағы белсенділігіне  баса  назар  аударылады.  Деңгейлеп саралап оқыту технологиясың оқытуды
ізгілендіру  мен  демократияландыру  принциптері  жағдайында,  өздігінен  даму  бағдарын  анықтап
дамитын  және  өздігінен  дұрыс  шешім  қабылдай  алатын,  өзін-өзі  жетілдіріп  өсіруші,  өзін-өзі
тәрбиелеуші тұлға қалыптастыруға болатындығына кәміл сенеміз
   Қорыта келгенде, деңгейлік тапсырмалармен жұмыс жасау арқылы  оқушының ақыл-ойы дамиды,
өзіндік дүниетанымы қалыптасады, әр алуан тапсырмалар оқушының сабаққа деген ынтасын және
жауапкершілігін арттырады. 

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

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

қазақ орта мектебінің  математика пәні  мұғалімі 
Ерекешова Зеріп Малкаждарқызы

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ  САБАҚ   ЖОСПАРЫ

Сабақ тақырыбы Ең кіші ортақ еселік  (ЕКОЕ)

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

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

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

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

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

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

ЕКОЕ (4;6)=12                                                                   
Екі  натурал санның ең кіші ортақ  еселігі деп  осы 
сандарға еселік болатын ең кіші натурал санды 
айтады. 
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     Ең кіші ортақ  еселікті табу жолдары :                   
Бір және одан да көп  натурал сандардың ең кіші 
ортақ еселігін табу үшін:
- берілген натурал сандар жай 
көбейткіштерге жіктеледі;
- натурал сандардың бірінің жіктелуіне 
кіретін жай көбейткіштер тізіліп жазылады.,
- осы көбейткіштер  басқа натурал 
сандардың  жіктелуінен  алынбай қалған жай 
көбейткіштермен толықтырылады.
- Барлық алынған  көбейткіштердің  
көбейтіндісінің мәні  табылады.
Мысалы: ЕКОЕ(50;28)=22 =700                                
50=228= Бірі   екіншісіне бөлінетін   натурал 
сандардың  ең кіші ортақ еселігі  ол натурал 
сандардың  үлкеніне тең.                                                
ЕКОЕ(42;7)=42    ЕКОЕ(3;6;102)=102                              
Өзара жай сандардың  ең кіші ортақ еселігі сол  
сандардың көбейтіндісіне тең.                                 
Мысалы: ЕКОЕ(2;3)=6             ЕКОЕ(4;13)=52

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

I.Ұйымдастыру.      Психологиялық сәт.                 
Оқушыларды сабаққа бағыттау. 2 мин                            
II.   Үй тапсырмасын тексеру.       3 мин                 
«Миға шабуыл»                                                                
а) Берілген сандардың ЕҮОБ деп қандай санды 
айтады?                                                                                
б) Өзара жай сандар деп қандай сандарды айтады?       
в) Құрама сандар деп қандай сандарды айтамыз?          
г) Жай сандар деп қандай сандарды айтамыз?                
д) Құрама санды жай көбейткіштерге қалай жіктейміз?
е) 1 саны қандай сан?                                                         
III.  Жаңа тақырып.                                           
  1. Әр  топ өз ойларын сурет, сызба, жазу арқылы 
флипчартқа түсіріп, тақырыптың мәнін  жеткізіп, 
ашады.  6 минут беріледі.                                                
2.    Постер қорғау. 6 минут                                             
3.   Топтарға  тапсырмалар беру.                            
Жұптық жұмыс.  4 мин                                                   
І топ .№338,№341 есептер                                                 
ІІ  топ. №341,№344  есептер                                             
ІІІ. топ.  № 342,№344  есептер                                          
ІҮ топ. №344,№346  есептер                                             
V топ. №340,№346    есептер                                            
4.Бағалау.  Есептерді шығарып болғаннан кейін 
топтағы 1-ші жұп пен 2-ші жұп    бір-бірінің есептерін 
ауыстырып    тексереді. Дұрыс жауап А-4 форматты 
параққа жазылып топтарға таратылады. Жұп   бірін-
бірі бағалайды және өздерін  бағалайды.     2 мин         
IV.Сергіту сәті.   «Қара жорға »  биі     2 минут           
V.  Жеке жұмыс. Тест тапсырмалары.     6 мин          
1. Сандардың  ең кіші ортақ еселігін табыңдар.             
а)     84;72 және 126                                                            
А).126,  Б) 248;  В) 252; С) 504                                          
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2.   15;  19  және  57                                                            
А).125,  Б) 285;  В) 255; С) 525                                          
3.   ЕКОЕ( 2;17;51)                                                        
А).128,  Б) 268;  В) 102; С) 786                                          
4.    ЕКОЕ( 12;22;32)                                                     
А).1056,  Б) 2484;  В) 2126; С) 1256                                  
5.  ЕКОЕ( 24;34;56)                                                      
А).2856,  Б) 2484;  В) 2126; С) 1256                               
6.ЕКОЕ( 224; 48)                                                                 
А).1232,  Б) 684;  В) 672; С) 352                                       
Бағалау. 2 мин.   Есептерді шығарып болғаннан кейін 
топтағы оқушылар  бір-бірінің есептерін   тексереді. 
Дұрыс жауап және балдық жүйеден  бағаға айналдыру 
шкаласы  интербелсенді тақтада жазылып 
тұрады.Оқушылар  бір-бірін  бағалайды.    
    VI .   «Кім жылдам?»     2 мин                                    
Топ  аралық жарыс  тапсырмалары беріледі. 
Тапсырмалар үлестірмелі парақтарға жазылады.
   
 (сонда қай топ жаңа - тақырыпты қалай 
меңгергендігін білуге болады.)  Бағалау. 2 мин.    
Топтар бір-бірін бағалайды. Дұрыс жауап 
интербелсенді тақтада көрсетіледі.
VII.  Бекіту.  Сұрақ-жауап  5 мин                                  
1. Екі натурал санның  ең кіші ортақ еселігі 
дегеніміз не?                                                                      
2.  Өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігі деп 
нені айтады?                                                                      
3.  Екі немесе бірнеше натурал санның ең кіші 
ортақ еселігін қалай табуға болады?                           
4.  Салыстыр.   ЕКОЕ(42;7)  және  ЕКОЕ(3;6;102)     
5.  6 және 9 сандарының  еселіктерін  ата. (ауызша) 
6 . 7 және 9 сандарының  еселіктерін  ата. (ауызша) 
7.   а)ЕКОЕ (5;13) =65      б) ЕКОЕ(18;54) =54              
в) ЕКОЕ (12; 54) =108        Оқы  және ЕКОЕ  тап       
VIII. Бағалау.  «Рефлексия»      2 мин                         

Бірлескен 
жұмысқа  
негізделген  
тәсіл

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

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

Оқуға арналған  
тапсырма  
(қосымша)

Үй тапсырмасы: №347 есеп   1 мин.

Оқушыларға рефлексия парағын таратып беремін,  оқушылар толтырып береді. Жинап алып оқып, 
түсінбеген    оқушыға келесі сабақта назар аударып (фокусқа алып) , жеке жұмыс жасаймын.      
        

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

Назарова Нұргүл Нұрқожақызы

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 
сыни тұрғыдан ойлау арқылы дамыту

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулін оқыту үдерісінде қаншалықты маңызы бар? Әрине
маңызы бар, себебі: сыни тұрғыдан ойланған оқушы өзіне берген жауабын дұрыс түсіндіре алады
және жауап беруге үйренеді. Соның нәтижесінде оқушының пәнді терең түсіну және қолдану қабілеті
дамиды.
Оқушыларды  оқыту  барысында  "сындарлы  оқыту"  бағдарламасындағы  сыни  тұрғыдан  ойлауға
үйрету негізінде жүргізілген сабақ өз  нәтижесіне тез әрі жеңіл түрде қол жеткізіледі. 
Бұл модульдің мақсаты әр- түрлі жастағы оқушыларға кез- келген іс- әрекетке сыни тұрғыдан қарау.
Оқушылар жұппен, топпен  бірігіп жұмыс жасауға дағдылану арқылы пәнге  деген қызығушылығы
артады,  тұлға бойында шыдамдылық, мейірімділік,  ұжымдық жауапкершілік,  бірігіп бір мәселені
шешу секілді қасиеттерді дамытады.Мысалы: белгілі бір тақырып бойынша әр оқушы өз ойын айта
біліп, топ мүшелері оған топтық көмек қарекетін жасайды.
Сыни  тұрғыдан  ойлау – Қазақстандағы  білім беруді дамыту  үшін  маңызды  болып  табылатын
қазіргі  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Бұл  модуль  оқушылардың  да, мұғалімдердің де  сыни
тұрғыдан   ойлауды  дамытуды  саналы  оймен  қабылдауын  көздейді.  Сыни  тұрғыдан   ойлау  –
бақылаудың,  тәжірибенің,  ойлау   мен  талқылаудың  нәтижесінде  алынған   ақпаратты   ойлауға,
бағалауға, талдауға және жинақтауға  бағытталған пәндік  шешім. Ол болашақта әрекет жасауға  негіз
бола алады. Сыни  тұрғыдан ойлау  көбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға,
ойлау  және  іс-әрекетімізге  жаңа  немесе   түрлендірілген   тәсілдерді  енгізуге  дайын  болуға,
ұйымдастырылған  қоғамдық   әрекеттерге  және  басқаларды   сыни   тұрғыдан   ойлауға   баулуды
білдіреді. 
Оқушыларды  сыни  тұрғыдан  ойландыра  алатындай  ашық  сұрақтар,  деңгейлік  тапсырмалар  және
оқушыны сыни тұрғыдан ойландыра отырып, оқуының қай деңгейде екендігін анықтауға болады. 
Мерсер сыныпта талқылауды дәлелдеудің  үш түрін анықтаған. Олар:
1.Әңгіме-дебат,оқушылар бәсекеге қабілетті,басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды.
2.Кумулятивтік  әңгіме,мұнда  оқушылар  бір-бірінің  үлесін  сынамайды  және  сындарлылыққа
негізделеді.  3.Зерттеушілік  әңгіме,ұсыныстар жайында күмән туып,қарсы дау айтылып,негізделген
дәлел  мен  сын  тұрғысынан  ойлайды  Осы  тұжырымдаманың  дәлелі  ретінде  "Бірге
ойлаймыз","Бірік,бөліс,ойлан",т.б  әдістері  арқылы  топтық  тапсырмалар,  постер  жасау  топ
мүшелерінің  арасында  қызу  пікірталастық  әңгіме  кеңінен  өрбігенін  байқауға  болады.  Мысалы:
«Постерге қалай түсіреміз?», «Дәлелдермен түсіре аламыз ба?»,« Критерий бойынша міндетті түрде
жазып  отыруымыз  керек»,  деген  сұрақтар  төңірегінде  сыни  тұрғыдан  ойлана  отырып,  өздерінің
ресурстарын біріктіруге талпыныс жасайды
Сыныптағы қарым - қатынасты зерттеуді көздеген еңбектер белгілі бір өзара әрекеттестік үлгілері
бірлескен  іс-әрекетке  тартылуымен  қатар,  жоғары  деңгейдегі  ойлау  қабілеттері  өрістеуіне  және
зияткерлік қырларының дамуына ықпалын тигізетіндігін, сынып оқушылары сыни тұрғыдан ойлана
алатынын, өзінің көшбасшылык қабілеттерін көрсете алады. 
Сыни тұрғыдан ойлауда бақылау мен тыңдау арқылы дәлелдер жинастыру және шешім қабылдау
үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытуды қарастырады. Сыни тұрғыдан
ойлаудың  дағдылары  бақылау,  талдау  қорытынды,  интерпретация.  Осы  дағдыларды  сабақтың
қорытынды бөлімінде көруге болады.
Эдвард де Боно ұсынған «Алты ойлау қалпағы». Бұл ойлау қалпақтарының мақсаты: әр түрлі ойлауды
қажет  ететін  сұрақтар,  проблемелар,  ситуациялар төңірегінде  ой қорыту,  өздерінің  ойларын сыни
тұрғыдан  ойлау  қабілеттерінен  табуды  қажет  ететін  негізгі  ерекшеліктердің  бірі  тәртіпті,яғни
тиянақты,  нақты және  жан-жақты  бола  білетіндігін  байқадым,  Сыни тұрғыдан  ойлауда  ең  басты
нәрсе-сұрақтың дұрыс қойылуы. Мінекей менің ең басты назарда ұстағаным сұрақ қоюдағы басты
мақсатым сұрақты дұрыс қоя білуді қадағалау, ұйымдастыру болды. Мен үшін ең тиімді сабақ ол-
нәтижелі сабақ. Ал сабақтың нәтижесі оқушылардың іс-әрекетінен көрініс табады. 
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Сыни  ойлау-оқушылардың  қай  нәрсеге  болса  да  терең  оймен  қарап,  салыстыра  талдау  жасап,
көзқарасын білдіру, өзіндік менін қалыптастыру.Жалпы айтатын болсақ сыни ойлау дегеніміз- баланы
ойлауға үйрету! Ойлау арқылы бала көп нәрсеге қол жеткізуі  мүмкін! Сыни ойлауға оқыту-жеңіл
міндет  емес.  Оны  белгілі  кезеңде  орындап,  кейін  ұмытып  кетуге  болмайды.  Сыни  ойлау,  бұл-
ағылшындық  көптеген  ғалымдардың  алдыңғы қатарлы идеялар  негізінде  құрылған  жоба.  Шығыс
данасы  Конфуции былай дейді:  «Маған айтсаң, ұмытып қалам, көрсетсең есімде қалады, ал өзім
істесем, үйреніп алам». Яғни, баланың ынтасын жетелеу қызығушылығын ояту арқылы оқыту, үйрету,
көрнекілікпен көрсету, оны өз беттерінше практикада қолдана білуі  қажет деген сөз. 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ахметова Сафура Орынбекқызы

Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов атындағы
қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

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

 Ұйымдастыру.
 Үй тапсырмасын сұрау.

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

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

2) Ойды дәл, нақты әрі  түсінікті етіп жеткізеді.  Заттар мен құбылыстардың  ерекшелігін  ашып, 
мәлімет береді. Ойды тұжырымды түрде хабарлауға тапсырады.
3)Ғылыми стильдің  тілдік ерекшелігі
Оқулықпен жұмыс    92- жаттығу
Термин сөздерді табу.
Сайсағыз сөздеріне фонетикалық талдау жаса.
Термин сөздер: эфир майы, иілік заттар, флавоноидтар,  терпендер, иссопин пигменттері.
 Бер: Сайсағыз
Шешуі: 80  = 3      +5     -дауыссыз дыбыстар
  -дауысты дыбыстар Б = 2 (С)+ 1 (й)+ ғ, з                    
1)Тіл қатысына қарай                                                 = 2   (С) қатаң+ 1   (й) үнді
      3     = 2    (а) жуан+ 1    (ы) жуан
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0 жіңіщке
2)Жақ қатысына қарай
            3     = 2    (а) ашық
1 (ы) қысаң
3)Ерін мен езудің қатысына қарай
3     = 2    (а) езулік+ 1    (ы) езулік
                  0   еріндік
   96- жаттығу
Туынды сөздер: майлы
Майлы сөзіне сатылай кешенді талдау.
1. Туынды сөз.
2. Дара сөз.
3. Бір лексикалық, бір грамматикалық мағына бар.
4. Лексикалық мағынасы – заттың сынын білдіретін ұғым атауы.
5. Грамматикалық мағынасы – сын есім.
6. Сұрағы -  қандай?
7. Қатыстық сын есім.
Мәтіннің стилі – ғылыми стиль.
 Тапсырма 
Мына сөйлемдердің ғылымның қай  саласына  жататынын анықтаңдар.
1)  Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын шылғауларды  жалғаулық   шылғаулар 
дейміз.
2) Тік бұрышты  параллелипипедтің көлемі оның үш өлшемінің  көбейтіндісіне тең болады.
3) Жеке адамдар қатынасқан сюжетті, оқиғалы,  әңгімелі өлең поэма делінеді.
4) Қасымхан – Қазақ Ордасының негізін салушы екі арыстың бірі- әз Жәнібек ханның баласы.

97- жаттығу .  Мәтіннен бір сөйлемге синтаксистік талдау жасалады
Перизат     жалма – жан   киініп   далаға    шықты
   Семантикалық карта
№ Стиль түрлері

Мысалдар

Ғыл
ыми 
стил
ь

Ресми
іс-
қағаз
дар 
стилі

Пуб
лици
стик
алық
стил
ь

Көрк
ем 
әдеб
иет 
стил
і

Ауызек
і 
сөйлеу 
стилі

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

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

3 Қысым тек  температураға тәуелді болады.

4  Кімнің баласысың?
 Әбдірахманның.

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«ҚҰРТ – ҚАЗАҚТЫҢ БРЕНДІ»

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

оқушысы Ділдабекова Жұлдыз

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

Ғылыми  кеңесші: Ерекешова Зеріп
№ 43 мектеп директорының ғылыми әдістемелік 

жұмыс жөніндегі  орынбасары

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

Зерттеу жұмысының жаңалығы:

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

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

КІРІСПЕ
Ағы бардың бағы бар» Халық  даналығынан

Ұлттық тағамдардың ішінде ежелгі және көпшілікке ортақ тағамның бірі – ақ екені белгілі.  Сүтті
соншалық қасиеттеудің басты себебі – ол тіршілік арқауы, одан неше алуан құнарлы тағамдар әзірлеп,
дастарқан молшылығын жасаған. Одан қымыз, шұбат, айран, қатық, сары май, ірімшік, құрт, сүзбе,
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қаймақ  сияқты  ішетін,  жейтін,  сусындайтын  алуан  түрлі  тағам  әзірлейді.Сүт  төрт  түлік  малдың
аттарына қарай бие сүті, түйе сүті, қой – ешкі сүті, сиыр сүті делінеді.
Қазақ  халқы асты өте  жоғары бағалаған  әрі  қастерлей  білген.  Ел-жұрт  жадында  мәңгі  жатталып
қалған  «Ас  –  адамның  арқауы»  деген  қағида  осындай  терең  ұғымның  қалтқысыз  түсінігі  болып
қалыптасқан. Халқымыз адам өмірінде тамақтың орнын тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен
де жоғары қойған. Бұған «астан үлкен емессің» немесе «арпа, бидай ас екен, алмыс, күміс тас екен»,
«асты  қорлама  құстырар»  деген  сес,  ескертпелер  мен  мақал-мәтелдер  де  куә  бола  алады.  Қалай
айтылса да, қай заманда айтса да халық асты құрметтеу мен бағалаудың жолын да, жөн-жосығын да,
оны дәмді етіп әзірлеудің көзін, кезін, ретін таба білген. Ел мен елді татуластыру да, жақсылар мен
жайсандарды  құрметтеу  де,  өздерінің  мырзалық,  мәрттік  үлгілі,  өнегелі  қасиеттері  мен
артықшылықтарын  білдіру  де,  ел  дәулеті  мен  қарым-қабілетін,  түсінігін  танытуды  да,  қазақ  кең
дастарқан арқылы яғни ас, қонақасы арқылы көрсеткен. Осы жолда тұшымды сөз айтып, дәмді тағам
берумен бірге оның таза, бүтін ыдыстарына дейін ерекше назарда болған. Сырттан келген кісілер де
елді осы қонақасы берудің жолы мен жөні арқылы сынап, бағасын берген. Демек ұлт мәдениетінде
тамақ, дәм татыру – экономикалық, дипломатиялық және тәлім-тәрбиелік қызмет атқарған. Бұл істе
әрине, қазақ халқының қонақжайлық дәстүрі шетелерде ерте заманнан-ақ аңыз болып тараған. Қазақ
қонақасы беруде қонақ таңдауды, басқа ұлт, дін өкілдері деп бөлуді де білмеген, төрге шығарып ашық
қабақ танытқан, достық көңілін көрсеткен. Шаршағандарына, мұқтаждарына ат, ас, көлік сыйлай да
білген.
Қазақтардың сүттен жасайтын ұлттық тағамдарының түріне сан жетпейді» – деп жазған ертедегі бір
зерттеуші. Демек, оның барлық түрлері мен аттарын түгел айтып беру қиын. Сүт тағамдарының осы
заманға  дейін  жеткен  және  көпшілікке  таныс  негізгі  түрлерінің  бірі  туралы  айтқым  келеді.
Қазақ  халқының сүттен  жасалған  ұлттық тағам  ретінде  кеңінен  қолданатын тағамының өте  көне
түрінің бірі -құрт.
Құртты ежелгі замандарда қалыптасып, дамып, бүгінгі күндерге дейін өз қасиетін жоғалтпай, жақсы
сақталған  ұлттық  тағам  ретінде  пайдаланып  келеміз.  Халқымыздың  бүгінгі  күні  бізге  жеткен
құртының түрі  көп.  Құрт күнделікті  өмірде тағамның бір түрі  ретінде,  немесе басқа тағамдардың
дәмін келтіру үшін қолданылатын тағам десек те болады. Құрт өз деңгейінде қолданысқа түскен жоқ.
Міне,  сол себепті құрттың құрамына және оның адам организміне тигізетін пайдасына баса назар
аудара отырып, деректер жинақтап, зерттеу жұмысын жүргізіп жүрмін. Мен зерттеу барысында жазда
ауылға барып апалар мен әжелерден әр аймақтарда жасалатын құрт түрі мен құрамы туралы деректер
жинадым. Сонымен қатар сыныптағы оқушылар арасында да сауалнамалар жүргіздім. Сауалнаманың
нәтижесінде құрттың пайдасы мен жасау әдістерін анықтадым. 
Құрт туралы мектеп оқушыларының толығырақ мағлұмат алуына көмегімді тигізсем деген оймен осы
жобаны ұсынып отырмын.
Қазақ халқы асты үш түрге бөледі. Олар ақ (сүт тағамдары), қызыл (ет тағамдары) және көк (жеміс
тағамдары).  Мал  және  онан  алынатын  өнімдер  қазақтың басты байлық  қоры.  Соның  ішінде  ұлт
тағамдарының негізгі көзі болып табылатын сүттің орны бір бөлек. Сүт тағамдарын халық бір сөзбен
ақ  деп  атайды.  Осы  ақтан  бірнеше  жүздеген,  мыңдаған  жылдар  бойы  халық  аса  бай  тәжірибе
жинақтай жүре одан жүзден астам тамақ түрлері  мен дайындау әдістерін жасаған.  Және олардың
көптеген қызықты атаулары мен орны және  алуан түрлі  ерекше жасау,  пісіру  жолдары тағы бар.
Сөйтіп  бір  сүттен  сұйық,  қою,  қоймалжың,  ащы,  тұщы,  жұмсақ,  қатты,  ұнтақ  тағамдар  жасап
шығарған. Олардың көпшілігі қазіргі кезде қазақ дастарқанынан сирек көрінетін жеңсік ас қатарына
жатады.  Сүт-  химиялық  құрамы  жағынан  тамаша  тағам.  Сүтті  пайдаланып  әр  түрлі  тағамдар
дайындауға болады. Айран ұйытып, ірімшік,  құрт кептіруден бастап,  ботқа пісіруге дейін осы бір
керемет өнім пайдаланылады. Ал сүт қосып дайындалған тағам өте дәмді болады. Оның үстіне сүт
өнімдерінің дәрулік қасиеті бар. Олар емдеу, алдын алу, диеталық тағам ретінде де қолданылып жүр.
Жобаның негізгі мақсаты: Қазақ халқының байырғы тағамы – құрттың пайдасын анықтау арқылы 
маңызын көрсету. Қазақтың байырғы тағамы құртты ұлттық бренд ретінде әлемдік нарыққа шығару 
қажеттілігін  түсіндіру.
Жобаның міндеттері:

 Қазақтың ұлттық тағамы – құртпен танысу;
 Құрттың қазақ өмірінде алатын орнын көрсету;
 Құрттың адам денсаулығына пайдасын көрсету. Мәселе: Құрттың адам денсаулығына пайдасы
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бар екенін зерттеу.
Зерттелетін зат: Құрттың тіршілікке қажетті құндылығын зерттеу.
Зерттеу  жұмысының өзектілігі:Аталған  еңбектердің  маңыздылығына  баға  бере  отырып,  ұлттық
құндылықты  сақтап  қалу  жолдарын  көрсету.

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

        Іші-бауырымыз құрысып-тырысып, көзіміз қарауытқанда, дәруменіміз азайып кетті деп 
шығамыз. Ондайда банан, киви, апельсин жеу керек деп ақыл айтатындар да табылады.
        Осы біздің атам қазақ апельсин көрмей өсті ғой, олар неге құлап, талып қалмаған деп 
таңғаламыз. Сөйтсек, олардың ішкен-жегені нағыз дәрумендердің көзі екен.Көкорай шалғынды 
жалпағынан басып жайылған сиырдың сүті, түйенің шұбаты мен жылқының қымызы – дәруменнің, 
күш-қуаттың көзі осылар екен. Дүкендерде сатылатын сырды қазақшалап сыртына “ірімшік” деп 
жазып қояды. Бірақ сырдың дәмі қазақтың қозы қарын қосып қайнатқан ірімшігінің садағасына да 
татымайтынын, әсіресе, ауыл қазағы жақсы біледі. Әңгіме оның дәмінде ғана емес. Ғылыми зеттеулер
көрсеткендей, сиырдың сүтінің құрамында, 100 грамға шаққандағы ақуыздың мөлшері 22,85-34,52% 
болса, қазақ ірімшігіндегі ақуыздың мөлшері 40-42% екен. Сыр құрамында көміртегі ары кетсе 
4,52%-тен аспайды, ал ірімшікте ол 10,93% болады. Адам ағзасындағы сүйек ұлпаларының мықты 
болуы үшін ең қажет элемент фосфор болса, дәстүрлі әдіспен жасалған ірімшік құрамында фосфор 
0,51%, ал кальций 2,3% мөлшерінде кездеседі екен. Ал қуаттылығына келсек, 100 грамм сыр 268,8-
401,38 қуат берсе, 100 грамм ірімшік 408,4 қуат береді. Құртымыз да химиялық құрамы мен 
калориясы жағынан қала дүкендеріндегі сүзбені (творог) он орап алады. Сүзбеде ақуыз мөлшері 14,5-
18,6% болса, қазақ құрты ақуызға өте бай – 52,6%. Ал 100 грам сүзбе 87-227-ге дейін қуат берсе, 
құрттан 370,1 қуат алуға болады.
       Құрт – сүттен жасалған ұлттық тағам. Құрт – сөзінің мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүт 
деген мағынаны береді. Пісіліп майы алынған айранды қайнатып кенеп дорбада сүзіп алып тұздап 
өреде кептіріп сақтайтын тағам түрі. Жасалу тәсілдеріне қарай құрт сықпа құрт, ақ құрт, қара құрт, 
майлы құрт деген түрлерге бөлінеді.Қазақ ырымы бойынша кеппеген құртты жеуге, алуға болмайды. 
Егер өреден құрт алып жесе, жауын жауады деген ырым бар. Сабада жиналып пісілген іркітті майы 
алынғаннан кейін түбіне май жаққан үлкен қазанға құйып қайната береді. Құрт қайнап жатқан кезде 
оның түбі күйіп кетпес үшін арнаулы құрт былғауышпен (басында кырғыш темірі болады) әлсін-әлсін
қазанның түбін, ернеуін қырып араластырып отырады. Әбден қойылған құртты қапқа құйып керегеге 
асып қояды, сонда оның қалған суы тағы да ағып, құрғайды. Бұдан кейін қолмен бөлшектеп, тақшаға, 
шиге, колмен сықпалап өреге жайып кептіреді. Көгермей, кызбай біртегіс кебу үшін өреде жатқан 
кезде оны бірнеше рет аударыстырады. Осындан әдіспен кайнатып, кептіріп алған құрт жыл бойына, 
кейде 2—3 жылға дейін сақтала береді. Кұрт күшті ас, ол әр түрлі тамаққа қосылады. Құрт– малдың 
сүтінен дайындалатын ұзақ уақыт сақтауға арналған тағам. Сабаға сүтті жинап, сүт ашығаннан кейін 
піседі, сүт іркітке айланып, майы бетіне қалқып шығады. Майын бөлек алып тұздап қарынға салады 
да, іркітті қазанға суы сарқылғанша қайнатады. Құрт қайнап жатқан кезде қазанның түбін, ернеуін 
қырып, әлсін-әлсін араластырып отырады. Құрт қайнап, әбден қойылған соң қапқа құйып, керегенің 
басына немесе ашаға іліп, сары суын ағызады. Құрт капта бір тәулік тұрған соң, суы әбден сарқылып, 
құрғайды. Бұдан кейін құртты қаптан алып, сықпалап бөліп, шиге, тақтаға қолмен сықпалап өреге 
жайып кептіреді. Содан кейін құртты кептіру үшін әр түрлі формаға келтіреді.Оның негізі түрлері – 
күлше, жарма, сықпа және шүңірмек. Күлшені жасағанда құртты кесектеу етіп (уысқа сиярлықтай) 
домалақтайды. Одан соң оң қолдың бас бармағы мен төрт саусағының арасына қысып бүйірін 
жұқартып, дөнгелек формаға келтіреді. Күлше ұзақ уақыт сақтау үшін жасалады. Кейде күлшенің 
бүйірін тесіп моншақ сияқты жіпке тізіп, керегенің басына,өренің ашасына іліп кептіреді. Оны көп 
кептіру керек, әйтпесе іші көгеріп кетеді. Сықпаны жасағанда құртты шағындап қана алып,төрт 
саусақтың бүгуіне салып сығып жасайды. Шүйірмектің мөлшері сықпаның жартысындай ғана 
болады. Шүйірмек жасағанда құртты екі саусақты бүгуіне салып, екінші жағын басқа қолдың 
бармағымен батыра қысады. Бұл тез кебеді.
       Құрттың қай түрі болсада өреге кептіріледі. Күлше мен жарманы қысты күні жеу үшін, ал,сықпа 
мен шүйірмекті жазды күні, күзде шайға салу үшін дайындайды. Қайнатқан құрттың өзі екі түрлі 
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болады: бірі –ақ құрт. Ол көп ашымаған және пісуін жеткізіп, майдан әбден арылған іркіттен 
қайнатылады. Кейде аздап тұз қосып, кептіреді. Ол көбіне жазда, күзде желінеді. Екінші- қара құрт. 
Ашуы жеткен іркіттің пісуін қандырмай, майын жартылай алады немесе алмай қайнатады. Құрттың 
осы түрі қыста езіп, дәмді құрт көже даярлайды. Езілгеннен қалған қиыршық құрт малта деп аталады.
Астауға салып қолмен езуге немесе қойдың бас сүйегімен (азу тістерімен) үгуге болады.Құртты 
ыстық суға, сорпаға езеді. Езген құртты сол күйінде ішуге де, сорпаға не көжеге қосып ішуге де 
болады. Құрт аса қуатты әрі жағымды тағам. Сүзбе құрт сары суынан арылған қатықтан 
дайындалады.[5]
2.2. Құрттан істелетін немесе құрт қосылатын тағамдардың кейбір түрлері
Ж а с қ ұ р т.Сүзбеде тұрған құртты сары маймен жентектеп бастырма ретінде шаймен бірге 
дастарқанға қояды. Әсіресе кепкен құртқа, бауырсаққа тісі өтпейтін қарттар үшін өте кенеулі ас 
саналады. Ертеректе жас құртты мипалауға, құйрық-бауырға қосқан.
Құрттың сарысуын сүт қосып қайнатып, ірімшік жасайды, ауырған малға ішкізеді, әйелдер бас 
жуады, сондай-ақ одан тері илеу үшін малма жасайды.
К ө б і к . Қайнап жатқан кұрттың қалқып алған беті. Майлы, кенеулі ас ретінде жас балаларға, 
қарттарға калқып беру салт болған. Бұрын құрт қайнатқан үйден көбік жалаймыз деп, ауыл балалары 
келіп жиналатын әдет те болған.
Ыстық құрт. Қайнап жатқан құртты алып, май қосып сапырып ішетін кенеулі ас. Өкпе ауруына, суық
тиіп ауырған сырқаттарға ем саналған.
Сықпа құрт. Мұның кайнатқан  құрттан айырмашылығы сол ашыған айран қапқа кұйып сүзіледі де 
тұздалып, әр түрлі үлгімен бөлшектеліп тақшаға кептіріледі. Сықпа құрт та бастырма ретінде 
пайдаланылған. Мұндай кұрт жайған әйел ауыл балаларына арнап дөңгелек жасап, жіпке тізіп 
мойындарына іліп қуанту салты болған.
М а л т а. Езілген құрттың таусыншақ түйіршіктері, ол әрі жұмсақ, әрі сүйкімді ас саналады. Ұзақ 
сапарларда ауызға салып суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі қорек болған.
Езген құрт. Сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе сұйық күйінде ішу үшін 
кепкен құрт астауға салып ұнталады, келіге түйіледі немесе қол тиірменге тартылады. Езген құрт — 
ұлттық тамақтардың ең бір сүйкімдісі және кенеулісі.
А қ м а л т а. Езген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам болып 
саналады, оны сол сұйық түрінде ішеді.
Ұнтақ құрт. Арнайы түйіп ұсатқан немесе қап түбінен жинап алған үгінді. Оны сүттің піскен 
қаймағына былғап жейді.
Қ ұ р т - м а й. Сары майға батырып табақ жасайтын кепкен сықпа жалпақ құрт. Оны асығыс кезде 
дәм таттыру үшін немесе жеңіл-желпі түстік ретінде дастарқанға қояды. Кейде құрт, ірімшік, май 
тағамдарының қосындылары да құрт-май деп аталады.[1]

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

Осылардың  бәрін  әжем  айтты. Мен  әжемді  өте  жақсы  көремін.

ҚОРЫТЫНДЫ. Құрт – адам денсаулығына қажетті құндылық екеніне көз жеткіздім. Бұл тағамның 
емдік, тұрмыстық пайдасы бар. Қазіргі заманда жастардың көбі осы тағамды, оның денсаулыққа 
пайдалы екенін білмейді. Өз сыныптастарымнан құрт туралы не білетіндерін сұрастырғанда, біреуі де
білмей шықты. Ана  тілі сабағында сыныптастарымды жобаммен таныстырдым. Оларға құрттың өте 
маңызды тағам екенін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Өз отбасым да, құрбыларым да осыған көз 
жеткізді.Менің ойымша, құрт Отанымыздың ұлттық бренді мәртебесіне лайық. Құртымыз әлем 
нарығына шығып қана, өз еліміздің балалары осы тағамның пайдасын көре алады деп ойлаймын. 
Себебі, қазір құртты тек қазақ халқы біледі, ал егер осы тағам ұлттық бренд болса, оны тек шетелдер 
ғана емес, өз еліміздің барлық тұрғыны дәмін татып, бағалайды.  Қорыта айтқанда, қазақтың ұлттық 
тағамы – құрт адам денсаулығына қажетті тағам. Біз, Қазақстанның балалары, осы құнды тағамның 
жойылуына жол бермеуіміз керек. Оның  жойылып  кетпеуіне  үлкендер  көмектесуі керек  деп  
ойлаймын. Құртты мемлекет басшылары патенттеп алуы керек дегім келеді,

Менің  ұсынысым:
– Ол үшін құртты жетілдіру бойынша зауыттар жүйесін ашу қажет  деп  ойлаймын.
-Құртты ұлттық  бренд  ретінде  дүние  жүзіне  таратса;
-Құртқа  қосымша  сәбіз, қызылша  сияқты  көкөністерді  қосуды  ұсынамын.
-Құртқа мемлекеттік патент берілсе. 
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ЗЕРТТЕУ  КҮНДЕЛІГІ

Сәуір  айының  басында  сынып  жетекшім Ажар  апаймен  ақылдасып  қазақтың  құрты  туралы  
жазуды  ойладық. Құрт  туралы  материалдар  жинай  бастадым. Жинаған  материалдарды апайым  
ретке  келтірді. Ғылыми  жобамды  жаза  бастадым. Арасында  анам, тәтелерім  көмектесті.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«АДАМНЫҢ  АЛҒАШҚЫ  САНДАРДЫ  ОЙЛАП  ТАБУ  ТАРИХЫ»

            Бағыты:  Математика, ғылым, техника
Орындаған: Қызылорда қаласы

№43 Ж Махамбетов атындағы мектептің 3 «Ә» сынып оқушылары
Медетбек Сағи, Алтай Акбар, Қуаныш Аружан

 
Ғылыми  жетекші: №43 мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Садықова  Ажар  Сейтсұлтанқызы

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

Бас  бармақ,
Балалы үйрек,
Ортан  терек,

Шылдыр  шүмек,
Кішкене  бөбек.

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

Мұнда  қазақ  сан  мен  соған  сәйкес  тұрған  заттың ( «бір»  мен  «білеудің»,  «екі»  мен  
«егеудің» т.б.)  аттары  арасындағы  ұйқастықты  пайдаланып, санды  ұмытсаң,  затты  есіңе  ал,  «бір 
дегенім білеу»  деп  барып,  баланы  затқа  сүйенбей  санауға  үйретпек  болады. Ал  ақырғы: «Он  
бір-қара  жұмбақ» деген  жол:  онан  арғы  санау- ол  өз  алдына  бөлек  тұрған (қара мал-ірі мал  деген
сияқты)  ірі  жұмбақ, санау  тәртібі  де  өзгеше  дегенді  аңғартады. [7]
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2.2. Адамның  сандарды  алғашқы  жазу  тәсілдері
Қазір  адамның  күнделікті  тұрмыста  қолданатын  сөздері  сонша  көп  болса да  олар  

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

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

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

әрекеттерінен  шыққан  сандарды  ұмытпау  үшін  және  керек  болған  кезінде  қайтадан  пайдалана  
алатындай  болу  үшін  оларды  түрліше  белгілеп  қоятын  болды.  Мұндай  белгілер  көлденең, тік  
сызықшалар  не  нүктелер  түрінде,  әуелі  оңай  жазылатын  құмның  не  сазды  жердің  бетіне  
сызылды, бірақ  олар  тез  өшіп  қала  берді. Сондықтан  санды  сонша  тас не  шыбықша  санап,  
сақтап  қою  арқылы да  белгілейтін  болды.  Тастар  мен  шыбықшаларды  жоғалтпай  сақтау да  
қиын  болып,  енді  санды  не  ағашқа  кертіп, не  тас  бетіне  тырнап  немесе  кейінірек  жіпке  
түйіндер  жасап  белгіледі. Сандарды  бұлайша  белгілеу  ешбір  білім  керек  етпейтін  қарапайым  
тәсіл  болғандықтан, халықтар  арасында  ол  қазір де  қолданы- лады, адам  бір  нәрсені  ұмытпау  
үшін  қол  орамалының  шетін  түйіп  қояды. [7]
Ертеде  адам  суреттермен  тек  сандарды  ғана  емес, өзінің  әрбір  әрекетін де  көрсеткен. Сондықтан 
оның  жалпы  қолданатын  әртүрлі  суреттерінің  біртіндеп  көбейіп, оның  есесіне  олардың  
формалары (салыну  жолдары)  оңайлай  берген.  Сөйтіп, біртіндеп  санды  осындай  оңайлатылған  
суреттер  арқылы  кескіндеп  жазу ( иероглифтік  жазу) пайда  болды. [3]

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

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

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

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

 “ДИАЛОГ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ”

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

 орта мектептің математика пәні мұғалімі
   

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

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

Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім (Strong, Ward & Grant,
2011).  
Бүгінгі таңда тұрған негізгі мәселе – жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Жеке тұлға дегеніміз – қоғам
мақсатына  сай,  ойлау-сөйлеу  қабілетінің  нәтижесінде  саналы  әрекет,  қарым-қатынас  жасайтын,
рухани,  зерделілік  мінез-құлық  ерекшеліктерімен  дараланатын  адам.  Олай  болса,  жеке  тұлғаны
дамыту ұшін оқытудың жаңа әдістерімен оқытып, тәрбиелеуіміз керек. [1]
Білімнің  жаңа  үлгісі  өзіне  сәйкес  жаңа  мұғалімдерді  талап етеді.  Ол мұғалім шығармашылықпен
қызметтің  барлық  келеңді-келеңсіз  жақтарын  зерттеп-меңгеруге  ынталы,  өзінің  пәнін  жетік
меңгерген,  кез-келген педагогикалық жағдайда өзінің білімділігін,  парасаттылығын, ақылдылығын,
мәдениеттілігі,  іскерлігі,  шеберлігі  арқасында  шеше  алатын,  педагогикалық  үрдістің  нәтижесін
жақсартуға ұмтылған мұғалім болу керек. [2]
Сабақта мұғалімнің өзінің не біліп, не істейтіні маңызды-ақ, бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің не
біліп, не істейтіні одан да маңыздырақ. Нағыз ұстаз, міне, осынысымен бағаланады. (Цицерон) 
Әрбір мұғалімнің алдына қойған мақсаты – оқушылардың  алған білімінің терең  болуы және алған
білімінің  оқушы есінде  сақталуы.  Білім  оқушының есінде  сақталуы үшін оқушы осы білімді  өзі
қалыптастыруы қажет, яғни мұғалім  сабақта оқушыға осындай жағдай тудыруы қажет. 
Оқушылардың көбірек білетін басқа адамдармен, әрине, бұл рөлдерде сыныптастары мен мұғалімдері
болуы мүмкін, диалог жүргізу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру жеңіл болмақ. 
Диалог негізінде білім беру мен білім алушылардың өзара сұхбаттасуы және мұғалім мен оқушы
арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеуі  мен дамытуына көмектесетін амал
екенін меңзейді. [3]
Мұғалімнің жетекші сұрақтары арқылы сабақ барысында талқылауға түскен тапсырмалар, оқушы мен
оқушы арасындағы зерттеушілік әңгімелер оқушы есінде  ұзағырақ сақталады және олар қойылған
қалың сұрақтарға жауап беру арқылы сыни тұрғыдан ойлайтын тұлға болып қалыптасады. 
 Осы мақсатта мен өзімнің сабақтарымда диалог арқылы оқытуды пайдалануға тырыстым. 
Менің оқушыларым алғашқы өтілген “Санды өрнектер. Әріпті өрнектер” тақырыбындағы сабағымда
сұрақтарға тек бір сөзбен ғана жауап бергісі келді және өздерінің ойын жеткізе алмады. Сұрақ тек
«Бастама-жауап-кейінгі  әрекетпен» ғана  шектеліп  қалды:  Бастама:     Мұғалім:  Әріпті  өрнек деп
қандай өрнекті айтады?
Жауап:       Сымбат: Құрамында әріптері  бар өрнекті
Кейінгі әрекет:   Мұғалім: Жақсы! 
Осының нәтижесінде сабақта диалог өз дәрежесінде көрініс таба қойған жоқ. 
Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ
берудің  тиімді  құралына  айналады  және  де  оқушылардың  білім  алуына  қолдау  көрсетіп,  оны
жақсарта және кеңейте алады. 
Осы кездескен қиындықтарды жою үшін оқушыларға сабақ барысында берілген тапсырмалардың,
сұрақтардың  сипатына біршама өзгерістер енгіздім. 
Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізуі үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі:
төмен дәрежелі және жоғары дәрежелі сұрақтар кең қолданылады деген пікір бар. Кей кездері төмен
дәрежелі  сұрақтарды «жабық»  немесе  «дұрыс  емес»  сұрақтар  деп  те  атайды.  Олар  жаттап  алуға
бағытталған және де оған берілген жауап («дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп) бағаланады. Ал жоғары
дәрежелі сұрақтар қойылғанда, оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, қайта құруға,
кеңейтуге, бағалауға және талдауға тиіс болады. [3]
 Сыныпта өтілген келесі сабақтарымда сабақтың әр кезеңіне сәйкес сұрақтарды нақтырақ қоюға назар
аудардым. 
“Натурал  санның  еселігі”  тақырыбындағы  сабағымның  «Тұсаукесер»  кезеңінде  тапсырманы
баяндаған әр оқушыға қосымша  сұрақтар беруге тырыстым. Мысалы,
Мұғалім: Берілген натурал санның ең кіші еселігі қандай сан?
Айзат: Еселіктерінің ең кішісі 
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Мұғалім: Ал, санның еселіктерін қалай табамыз?
Айзат: Осы санды 1-ге, сосын 2-ге, сосын 3-ке және ары қарай солай көбейте береміз 
Мұғалім: Сонда берілген санның ең кіші еселігі қандай сан болады?
Айзат: Сол санның өзіне тең болады        
        Бұл мұғалім мен оқушы арасында болған диалог формасы. 
Менің  түйгенім,  диалогтың бұл түрін  қолдану оқушы білімінің  тереңдеуіне  көп септігін  тигізеді.
Оқушыны ізденімпаздыққа, дәлдікке үйретеді.
Оқушының  білім  алуын  қолдау  үшін  сұрақ  қоюдың  түрткі  болу,  сынақтан  өткізу  және  қайта
бағыттау  сияқты әртүрлі техникаларын пайдалануға болады. Түрткі болу: түрткі болуға арналған
сұрақтар бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, айталық,
сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ
жауап беруге итермелеу. 
Сынақтан өткізу: сынақтан өткізуге арналған сұрақтар оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге,
өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп құрылуы қажет, сондай-ақ
«Сіз мысал келтіре аласыз ба?» деген сияқты сұрақтар тапсырманы орындау барысында оқушыға
бағдар беріп отырады.
Қайта бағыттау:  сұрақты басқа оқушыларға  қайта бағыттау,  мысалы,  «Көмектесе алатындар бар
ма?» [3]
Әр сабағымда мен де сұрақ қоюдың әртүрлі техникаларын қолдануға тырыстым. Мысалы «Пифагор
теоремасын қайталауға есептер шығару» тақырыбындағы сабағымда осы әдістер пайдаландым.
Сабақ  барысында  бір  оқушыға  түрткі  болуға арналған  «Ұзындықтары  5,  4,  3-ке  тең  кесінділер
тікбұрышты  үшбұрыштың  қабырғалары  болады  деп  есептеуге  бола  ма?»  деген   сұрақ  қойдым.
Сұраққа бұл оқушы жауап бере алмады. Сондықтан сынақтан өткізу үшін осы оқушыға «Тікбұрышты
үшбұрыш қабырғаларын қандай теореманы қолданып табуға болады?» деген сұрақты тағы қойдым.
Бұл  сұраққа  да  тұшымды жауап  болмаған  соң  басқа  оқушыларға   қайта  бағыттау сұрағын,  яғни
«Көмектесе аласыңдар ма?» деген сұрақты қойдым. 
Сұрақ  қоюдың  бұл  үлгісін  «3-ке  және  9-ға  бөлінгіштік  белгілері»  тақырыбындағы  сабағымда  да
қолдандым:  
  Түрткі болу :  Мұғалім: 9-ға бөлінетін санның барлығы 3-ке  бөліне ме?
                       Гүлбаршын: Бөлінеді
   Сынақтан өткізу:  Мұғалім: Ал енді 3-ке бөлінетін санның барлығы  9-ға  бөліне ме? 
                           Гүлбаршын: я,........ жоқ
 Қайта бағыттау :  Мұғалім: Көмектесе аласыңдар ма? 
 Жанерке: 9-ға бөлінетін санның барлығы 3-ке бөлінеді, себебі 9 саны 3-ке бөлінеді 
Менің тағы бір түйгенім, сұрақ қоюдың бұл әдістерін қолдану оқушылардың білімінің артуына және
олардың бір-бірінің идеяларын құрметтеуге үйренуіне, айтатын жауабын ой елегінен өткізіп барып
айтуға үйренуіне себеп болады деп ойлаймын.
Сабақ барысында оқушы мен оқушы арасында диалог болғаны оқушының білімінің тереңдеуіне көп
септігін тигізеді. Көбінесе зерттеушілік әңгімеде көрінеді. Зерттеушілік әңгіме барысында оқушылар
өз сыныптастарымен шағын топтарда жұмыс істейді.  Оларда ортақ проблема болады,  бұл мәселе
бойынша  бірлескен  түсінік  қалыптастырады;  идеялармен  пікір  алмасып,  бір-бірінің  идеяларын
талқылайды,  баға  береді;  ұжымдық  білім  мен  түсінікті  қалыптастырады.  Басқаша  айтқанда,
оқушылар бірге ойланады. 
Сыныпта өткізілген  «Төртбұрыштардың аудандары» тақырыбындағы сабағымда  диалог болуына
назар  аудардым.  Оқушыларға  «Неліктен  төртбұрыштардың   кейбіреуін  дөңес  төртбұрыш  деп
атаймыз?»,  «Температура оң,  теріс  сандармен және нөлмен өрнектеледі.  Аудан неге тек оң самен
өрнектеледі?» деген және тағы да басқа сұрақтар, тапсырмалар берілді.
Маған ұнағаны оқушылардың осы сұрақтар төңірегінде топта талқылау жүргізіп, оны өз ойларымен
айтып түсіндіруге тырысқаны. 
Оқушылар зерттеушілік  әңгімеге  тартылғанда,  өз  ойларын дауыстап,  айтады;  болжамдар ұсынып,
талқылайды. Талқылау кезінде олар «мүмкін», «егер», «бәлкім» деген сияқты сөздерді қолданып, өз
идеясын дәлелдеу үшін «сондықтан» деген сөзді пайдаланып, топ тарапынан қолдау қажет болғанда
«Солай емес пе?» деген сұраққа сүйенеді. 
Пікірталастың  мақсаты  жеңімпаздар  мен  жеңіліске  жеткендерді  анықтау  емес,  керісінше,  тіпті
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басқаларда қарама-қайшы пікір болса да, өз ойын дәлелді негіздер келтіре отырып, оны қорғай білу
дағдыларын дамыту. [4]
Менің бір қуанғаным аталған жұмыста оқушылар «мүмкін», «егер», «бәлкім» деген сияқты сөздерді
қолданып, өздерінің айтқандарын дәлелдеуге тырысып жатты. Өздерінің ойын ашық, еркін айтуға
ұмтылды.
Сабақ  барысында  оқушылар  арасында  зерттеушілік  әңгіменің  болуы  олардың  сабаққа  деген
ынтасының артуына, пәнге деген қызығушылығының артуына көп көмектеседі деп ойлаймын.        
Жаңаша әдіспен сабақ өту барысында менің түйгенім, сыныпта диалог өз дәрежесінде жүру үшін:

 Топтағы оқушылардың рольдерін дұрыс бөліп алуына ықпал ету;
 Сабақта берілетін тапсырманы дұрыс таңдау;
 Тақырыпқа байланысты қойылатын сұрақтарды дұрыс таңдау;
 Сабақта қойылатын сұрақтардың түрлі әдістерін пайдалану; 
 Топта зерттеушілік әңгіме жүретіндей жағдай жасау керек деп ойлаймын.

  Сондықтан әр сабақты өткізу барысында оқушыға олардың арасында зерттеушілік әңгіме өрбіп,
диалог болатындай тапсырмалар беруіміз қажет деп ойлаймын. 
    Қорыта айтарымыз, оқушылардың білетіндігін және білмейтіндігін анықтау үшін жақсы қарым-
қатынастық,  тілдік  дағдылар және түсіністікпен қарау талап етіледі.  Мұғалімдер қолданысындағы
оқушылар  қысқа  жауап  беретін  сұрақтармен  салыстырғанда,  диалогтік  сұхбаттасу  мұғалімдер  де,
оқушылар да білім алуға қомақты үлес қосатын өзара іс-қимылдың шын мәніндегі тиімді түрі болып
табылады. 
    Сонымен білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер  оқушылар білімінің сапалы болуына көп
септігін тигізеді. Олар өздері қалыптастырған білім арқылы үлкен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. 
           Пайдаланылған әдебиеттер:
«12-жылдық білім» журналы, №2,2008 ж
«Математика және физика» журналы, №2,2012 ж
Мұғалімге арналған нұсқаулық
С.Мирсеитова. Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқыту ретінде. Қарағанды, 2011-«Кәсіби даму
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СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
 ӨЗІНДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕРІН АРТТЫРУ

 Шілдебаева Жанар Төлешбайқызы
Қызылорда облысы Жалағаш ауданы  Аққұм ауылы

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

Әлемде  болып  жатқан  қарқынды  өзгерістерге  сай  XXI  ғасырдың  оқушыларын  лайықты  оқытуда
қазіргі  білім  беру  жүйесінің  жаңаша  мазмұн  алуы  бәсекеге  қабілетті  отыз  елдің  қатарына  енуге
ұмтылған мемлекетіміздің өркениетті дамуына сүбелі үлес қосары анық. Нәтижеге бағытталған білім
берудің қажеттілігі –бүгінгі заман талабы.
Қазақстан Ресубликасының Президенті Н.Ә Назарбаев «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір
мүдде,  бір  болашақ»  Қазақстан  халқына  Жолдауында:  «Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім
беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу  керек.
Мектеп түлектері  қазақ,  орыс және  ағылшын тілдерін  білуге  тиіс.  Оларды оқыту нәтижесі
оқушылардың сындарлы ойлау,  өзіндік ізденіс  пен ақпаратты терең талдау машығын игеру
болуға тиіс» деген сөзі бәрімізге айқын.
Білім сапасын арттырудағы басты тұлға-ұстаздың үнемі ізденуі, білімін жан-жақты жетілдіруі талап
етіледі.  Қазақстан  Республиксының  педагог  қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының
бірінші  деңгей  бағдарламасын  меңгеру  барысында  мұғалімдерге  артылар  жауапкершіліктің
қаншалықты маңыздылығын түсінгендеймін. Бәсекеге қабілетті ұрпақты дайындау жолында отандық
табыстарды зерделеп,  ұлттық ерекшеліктерімізді  ескере  отырып,  әлемдік  жинақталған  тәжірибеге
сүйену арқылы оқыту мен тәрбиелеуді жаңаша ұйымдастырудың қажеттілігі сезілуде.
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Мұғалімдерге  біліктілікті  арттыру  курстарында  деңгейлі  бағдарламаларды  игеруде  оқушылар
өздерінің қалай оқу керектігіне назар аудара отырып, өз ойларын жеткізе алатын, алынған ақпаратты
ұғына отырып, сын тұрғысынан ойлауға,  талдауға бейімделген, өз бетінше шешім қабылдайтын, өмір
сүруге бейім тұлғаны даярлауға мүмкіндік береді. 
Сын тұрғысынан ойлауға  үйрету арқылы оқушылардың белсенділігін арттыруға, олардың бойына
жағымды ахуал қалыптастыруға, пәнге деген қызығушылығын арттыруға жол ашады.
Сын тұрғысынан ойлау тақырып бойынша білетін ақпараттарын еске түсіріп, жинақтай отырып, жаңа
ақпаратпен танысу барысында алынған білімнің не үшін қажеттілігіне баға берумен негізделеді. 
Сыни ойлауға негізделген сабақ үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде оқушылардың жаңа ақпаратқа
қызығушылығы оянады,  бойындағы бар білімін  жүйелейді,  сындарлы қарым-  қатынаста  өзара  ой
алмасады,  жаңа  тақырыптың  мақсатын  анықтайды.  Екінші  кезеңінде  жаңа  ақпаратпен  танысады,
жаңа ақпаратты өзіндегі бұрыннан бар білімімен байланыстырады, пайда болған сұрақтарға жауап
іздейді, оқыған ақпараттарын талдайды. Ақпараттың маңыздылығы туралы шешім қабылдай алады.
Үшінші  кезең-білім  алудың қорытынды кезеңі.   Рефлексия  арқылы оқушылар  өз  ойларын айқын
тұжырымдайды, өз білімінің толығуын  тексереді. Ойды   мұқият таразылауға, бағалауға, талдауға,
болжай білуге үйретеді.  Бұдан шығатын  негізгі түйін: оқушы жаңа білімге өзінде бар білім арқылы
келеді.   
Дәстүрлі  оқытудағы  білім  мазмұнын  құрудың  ақпараттық-түсіндірмелік  тәсілі  оқушыны
жаттандылыққа, сабақ барысында меңгерген теориялық білімін өмірде қолдана алмайтын шектеулікке
әкеп  соғары  анық.  Сондықтан  да     педагог  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру  курсының
бағдарламасын меңгергеннен кейін, мектепте оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға үйретуде бірнеше
қадамдар жасалды:
    1.Оқушыларды бірлескен топтық жұмысқа тарту   сын тұрғысынан ойлауды дамытудың алғашқы
тәсілі  болып  табылады.Топтық  жұмыс  уақытында  оқушылар  өз  сыныптастары  мен  мұғалімнің
тұрақты қолдауына ие бола отырып, сын тұрғысынан ойлауға тартылады.
     2.Сын тұрғысынан  ойлауға  үйретудің  негізгі  көздерінің  бірі-ашық  сұрақтар  қоя  білу.  Ашық
сұрақтар Не? Қашан? Кім? Қанша? Қалай? Неге? Дегеннен басталады.Ашық сұрақтар қою арқылы
креативті ойлар туынайды. 
     5-сыныптың әдебиет сабағында «Ер Төстік» ертегісінен төмендегі мәтінді оқу барысында  сыни
ойлауға жетелейтін сұрақ қойылды:
...Төстік өзгеше бала болып өседі. Бір айда бір жастағы баладай, екі айда екі жастағы баладай,
үш  айда  үш  жастағы  баладай,  бір  жылда  он  бестегі  жаңа  өспірімдей  болып,  екі  жасында
алысқан кісілерін алып ұратын алып бала болады. 
Халық баланың бұлай тез өсуін неге армандады? Төстікті екі жасында алып бала етіп бейнелеуіне не
себеп болды?
   3.Оқушыларға нақты ақпаратты ұсынбай, екіұдай ойлануға жетелейтін әдістерді қолдана білу де
сыни ойлауға дағдыландырады.
    7-сыныпта Қазыбек биге қатысты мәтінді талдау барысында бидің қалай төрелік ететініне болжам
жасау ұсынылды:
      Қазыбек беріде елге белгілі болған кезде бір бала үшін дауласып, екі әйел алдына келіп
жүгінеді. Әйелдің бірі:
   -Мынау баламды мен есін білмейтін жас күнінде жоғалттым, соны мынау әйел тауып алды
ма,  әлде ұрлап алды ма, оны білмеймін, әйтеуір асырап алыпты. Бүгін танып, сұрасам,  «өз
балам» деп бермейді,- дейді.
    Екінші әйел тұрып:
   -Бала өзімдікі, өзім таптым. Мынау босқа жармасып тұр,-дейді. Қазыбек екі әйелдің сөздерін
тыңдап болып, біраз ойланып отырып қалады...
     Қазыбек би екі әйелдің дауын қалай шешеді? Қандай болжам айтар едің?
4. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту және қадағалау мақсатында   бағалау
және рефлексияны пайдалану да өз нәтижесін береді.  
Бүгінгі сабақта сіз үшін не аса маңызды болды? 
Бүгінгі алған біліміңіздің басқа сабақтармен және мектеппен қандай байланысы бар? деген сұрақтар
қою арқылы рефлексия жасау білім алушыны сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді.
Қорыта айтқанда, сын тұрғысынан ойлау бір нәрсені елестетуге, болжам жасауға, ақпаратты нақты
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ұғынуға,  бағалай және талдай білуге дағдыландырады. Мен өз ойымды ұлы хакім Абайдың мына
нақыл сөзімен қорытындылағым келеді: «Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік
болса, сонда ғана оның аты адам болады.» Бұдан шығатын негізгі түйін, баланы білуге өз еркімен,
шын махаббатпен жетелей білсек,  өзіндік ұстанымы, көзқарасы бар шәкірт  тәрбиелесек,  көздеген
мақсатқа жете білгеніміз.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы Сырдария ауданы №44 орта мектебінің 

химия пәнінің мұғалімі Медетова Ләззат Мүталлапқызы 
І деңгей тыңдаушысы, сертификатталған

         ЖЕКЕ  ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Қазіргі  ғылым  мен  техниканың  қарыштап  дамыған  кезінде  оқу  -  білімнің,  соның  ішінде
болашағымыз,   бүгінгі  мектеп  оқушысының  білімі  мен  тәрбиесі  аса  маңызды  мәселе.  Еліміздің
әлеуметтік - экономикасының дамуына  өзіндік үлес қоса алатын, өзіндік ой - пікірі бар жан - жақты
дамыған, білімді де, білікті тұлғаны дайындап, тәрбиелеу аса құрметті қоғамдық міндет. Себебі, ел
тұтқасын жан - жақты білімді ұрпақ ұстанған шақта ғана өркениет алға дамымақ.
Жас  ұрпаққа  білім  беруде,  оларды  болашақ  еліміздің  тұтқасы  етіп  тәрбиелеу  әр  ұстаздың,  әрбір
мектептің ең қасиетті міндеті. Осы міндеттерді орындау мақсатында білім беру саласында да елеулі
әрі  ауқымды өзгерістер  өрістеуде.  Осы мақсатта  мемлекетіміздің  білім  сапасын арттыратын түрлі
құжаттар қабылданып, бағдарламалар енгізілуде. Мемлекет тарапынан көптеген қаражаттар бөлініп,
еліміздің көп жерлерінде мұғалімдердің біліктілігін көтеру курстары өткізілуде. Мемлекеттік білім
беру жүйесін әлемдік үздік үлгіге сәйкес деңгейге көтеру көзделген. Жеке тұлғаның білім алу және
рухани қажеттіліктерін, оның мүмкіндіктерін ескеріп қанағаттандыру.
Білім беруді жаңарту үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үдерісі, бұл білім беруде кезең кезеңімен
өтетін  және  алынған  нәтижелерге  бағытталған  өзгерістер.  Қоғамдағы  жүріп  жатқан  өзгерістер,
ғылыми- техникалық прогресс және жалпы білім беретін мектеп құрылымының өзгеруі - жас ұрпақты
тәрбиелеуді дамытып қалыптастыруды талап етеді.  Қазіргі  өркениетке жеткізетін құрал тек қана -
білім. Білімді ұрпақ ғана болашақ иесі болып табылады. Білім - қоғамды әлеуметтік мәдени ғылыми
үрдіспен қамтамасыз ететін ғажайып құбылыс, қауым үшін де, қоғам үшін де жоғары құндылық.
    Адам баласының жер бетінде адам болып, бақытты ғұмыр кешуі үшін екі нәрсе керек.Ол –  тән
азығы мен жан азығы. Тән азығы адамның тірі жан ретінде өмір сүруін қамтамасыз етсе,  ал тән
азығына материалдық қажеттіліктерді  қамтамасыз ететін азық-түлік,  киім-кешек,  баспана,  көлік
сияқты  адамның  күнделікті  тіршілігін  қамтамасыз  ететіндер  жатады.  Ішкі  жанымызбен,
түйсігімізбен  сезінетін  рухани  дүниені  меңгеруге  ұмтылу  –  жан  қалауы.  Басқаша  айтсақ,  жан
азығы  –  рухани  құндылықтар.  Қазіргі  таңда  рухани  құндылықтардан  гөрі  материалдық
құндылықтың  яғни,  тән  қалауы  бірінші  орынға  қойылғанын  біз  жасыра  алмаймыз.Бұл  жас
ұрпақтың  білімі  мен  тәрбиесіне  кері  әсер  ететіні  белгілі.  Егер  біз  рухани  құндылығымыздан
айырылсақ,  табиғатты сүю, ата-ананы сүю,  бірге туған бауырды сүю,  жалпы адамзатты сүю, өз
Отанын, ұлтын сүю деген қасиеттерден қол үзіп қалмауымыз мүмкін. Біз көптеген жасөспірімнің
өзіндік  пікірі,  көзқарасы қалыптасуы кенжелеп,  ойды еркін  жеткізу  қабілеті  төмендеп кеткенін
жасырмауымыз керек. Тестпен емтихан алу,  ҰБТ сынақтары оқушының тек тестке дайындалып,
материал жөнінде бетсыдырғы мәлімет алып, мағынасына терең үңілмей-ақ сынақтан өтіп, рухани
құндылықты  өмір  сүру  қағидасы  ретінде  жаратпауы  алаңдарлық  жағдай.  Сонымен  қатар
компьютер, ұялы телефон, ғаламтордың дамып, қолжетімді болуы, жасөспірімдердің көңілін аулап,
оқушылардың  кітап,  газет-журнал  оқу  дағдыларын  бойына  сіңіруіне  мүмкіндік  бермей,
көзқарастың тарылуына әкелді.Рухани құндылықтан ада болып, адамгершілік қасиетіміз алшақтап,
білімді механикалық тұрғыдан меңгерсек, біздің күлтемірден айырмамыз қайсы?! Мен бұл жерде
қоғамда  барлығы  осындай  деуден  аулақпын.  Бірақ,  жасөспірімнің  көбі  өз  уақыттарын  тиімді
пайдаланбайтыны белгілі.  Қазіргі таңда жоғарыда айтылған компьютер, ұялы телефон, ғаламтор
сықылды жетістіктерді жасөспірімдердің рухани өркендеу үшін пайдалануын жүзеге асыруымыз
керек.  Ол  үшін  не  істесек  болады?  Ғылым  мен  техниканың  шапшаң  дамыған  заманында,
компьютер  мен  ұялы  телефонға  тәуелді  болған  жасөспірімдердің  қолына  оқулық  ұстатып,
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тәрбиелеп,  оқыту мұғалім алдындағы үлкен бір мәселе.Дегенмен, қандай да бір қиыншылықтан
шығудың жолдары болатыны белгілі.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасында  «Орта білім
берудің  мақсаты  –  терең  білім,  кәсіби  дағдылар  негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін-өзі  іске
асыруға,  өзін-өзі  дамыту  және  өз  бетінше  дұрыс  адамгершілік  тұрғысынан  шешім  қабылдауға
қабілетті  жеке  тұлғаны  қалыптастыру»  делінген.  Ал  мұғалімнің  міндеті  жеке  тұлғаның  өзіне,
қоғамға  қажетті  қабілеттерін  қалыптастыру,  дамыту  және  өз  бетімен  білім  алуына,  өзін-өзі
дамытуға  қолайлы  жағдай  туғызу.  Осы  тұрғыда  былтырдан  бастап  жаңа  форматта  оқыту  мен
оқудың  Кэмбридждік  әдіс-тәсілін  қазақстандық  мұғалімдерге  меңгерту  қолға  алынды.  Себебі,
жоғарыда  айтылғандай,ақпараттық  қоғамныңнегізгі  талабы  –  оқушыларға  ақпараттық  білім
негіздерін  беру,  логикалық  ойлау  қабілетін  дамыту,  ақпараттық  технологияны  пайдалану
дағдыларын  қалыптастыру  және  ақпараттық  сауатты  болып  өсу  мен  ғасыр  ағымына  бейімдей
тәрбиелеу, яғниақпараттық қоғамға бейімдеу болып табылады. Ағылшындардың озық тәжірибесі
осыған сәйкес келеді.
Өздерін ұлы халықпыз деп есептейтін ағылшындардың жас ұрпақ үшін жасаған бұл бағдарламасы
шынында да осал емес екен. Бүкіл әлемді өзінің тілімен баурап алған ағылшындарды ұлы демеске
амал да жоқ. Бағдарлама нұсқаулығының алғашқы бетінен-ақ:  «Бұл бағдарламаның басым бөлігі,
түрлі  тәсілдер  қарастырылғанына  қарамастан,  сындарлы  оқыту  теориясы  негіздерін  қамтыған.
Дайын білім беруге негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған білім оқушылардың жинақтаған
өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу
жағдайлары  орын  алады.  Дәстүрлі  оқытудан  алынған  механикалық  түрде  есте  сақталған
мәліметтерді  емтихан  кездерінде  ұтымды  пайдалануға  болады,  бірақ  мән-мағынасы  терең
меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту аяқталған соң немесе емтихан біткен
соң  керексіз  болып  қалады  және  оқушы  оны  өмірде  пайдалана  алмайды.  Сындарлы  оқытудың
мақсаты – оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде,
кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету» деген сөздер ішіңді жылытады. Бізге
керегі де осы емес пе еді?!
Бағдарламаның оқушыға тиімді боларын, оған білім мен тәрбие берудегі  зор үлесі  бары сезіліп
тұр. Себебі, оқытып тәрбиелеуді қатар алып жүрудің қыр-сырын ағылшындар терең меңгергенін
көруге  болады.  «Мұғалім  –  мектептің  жүрегі»  деп  халқының  болашағы  үшін  білімнің  даңғыл
жолын  салған  Ыбырай  Алтынсарин  бекерден  бекер  айтпаған.  Әрбір  мұғалім  өзін  мектептің
жүрегімін деп есептеп, мектептің жанын кіргізердей дәрежеде болуы тиіс.Өз ісіне аса ықыласпен
ден қоя отырып, құзырлы мұғалім ретінде баланың жүрегіне білім нәрін себе білсе нұр үстіне нұр.
Бағдарламада  зерттеуші-психолог  Шульман  түсінік,  дағды  және  тұтастықты  «мұғалімнің  үш
көмекшісі» деген.  Оны  бас-  кәсіби  түсінік,  қол  –  оқытудың  тәжірибелік  дағдылары,  жүрек  –
кәсіби-өнегелік  тұтастық  деп  түсіндіреді.  Бұдан  біздің  ұққанымыз,  әр  мұғалім  теория  мен
тәжірибені  ұштастыра  отырып,  шын  ынта-ықыласымен  оқушыларға  мейірімділік,  аяушылық,
құрмет  таныта  білуі  тиіс.  Бұл біздің  біліктілігіміз  бен рухани құндылығымыз жоғары деңгейде
болуы  керек  деген  сөз.Сындарлы  оқыту  теориясының  негіздері  еліміздің  білім  беру  саласына
тереңінен сіңіссе, білімді де тәрбиелі, өз елін сүйетін, рухани құндылықты бойына сіңірген жастар
өсіп шығары белгілі. Ал, жастар – еліміздіңболашағы. Болашағымыз жарқын, еліміздің де іргетасы
мығым болса, өміріміз де әрлі болары анық. Білімнің мазмұнымен қоса, түрлі әдіс-тәсілдер арқылы
ақпараттық  технологияны  пайдалана  отырып,  мағынасына  терең  мән  бере  оқытуды  көздейтін
оқытудың кэмбридждік әдісінің бізге берері көп. Сол себепті еліміздің әрбір мұғалімі бұл оқыту
әдісін  меңгеруден  бас  тартпауы  тиіс  деп  есептеймін.Оқушылардың  сапалы  білім  алуы
мұғалімдердің  білімділік  және  кәсіби  шеберлігін  қажет  етеді.Үлгілі  ұстаз  ғана  қабілетті,  жан-
жақты шәкірт  тәрбиелей алады.Шәкіртті  қарапайым бала  деп емес,  жеке  тұлға  ретінде  дамыту
қажет.Әр ұстаз оқу тәрбие жұмысына шығармашылықпен  қарап, жаңа заман талабына сай, осы
бағдарлама мазмұнына сай, сабақты түрлендіру мақсатында оқытудың түрлі әдістерін пайдаланса,
игі нәтижеге жетері сөзсіз.
Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  өзінің  кезекті  жолдауында  «Бізге  экономикалық  және
қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» деп көрсеткен
еді.  Қоғамымыз  өте  тез,  шапшаңдықпен  қарқындай  дамып  отырған  мына  заманда  халық  ағарту
саласының  қызметкерлеріне  түсер  салмақтың  жеңіл  болмасы  да  анық.  Заман  талабы  мен  уақыт
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көшіне ілесу ұстаздар қауымына үлкен сын. Оқушылардың әрекеті  -  зерттеушілік әрекет болу үшін
мұғалім нақты мақсаттар қоя білуі керек, ал ашып айтатын болсам, оқушыларға ғылыми зерттеудің
әдістерін, формаларын, принциптерін, нені ашу керектігін, қандай әдіс арқылы, қандай нәтиже алу
керектігін үйренуге жетелеу. Танымдық әрекет шәкірттің білімге деген өте белсенді ақыл - ой әрекеті.
Танымдылығы  мықты  балада  өзіндік  мақсат,  нәтиже  болады.  Яғни,  қазіргі  заманғы  сындарлы
оқытудың талабы оқушы бойында «мен» болуы. Оқушының адами әлеуетінің өсуі. Өзін - өзі немесе
«Менін» көрсетудің бір жолы - оқу екендігі және оның басты мақсат екендігін Маслоудың пікірінен
аңғаруға болады.  «Мен» тұжырымдамасы төңірегінде Маслоу мен Роджерс өздерінше түсінік берді.
Нәтижесінде «Мен»  тұжырымдамасы бізді  алға  жылжытатын және біздің мінез  құлықтарымызды
бағыттайтын,  өзін-  өзі  реттеуге  жетелейтін  әлеуметтік  стимул  екендігі  айтылған.  Осы  сындарлы
оқытудың  жүйелі  жүзеге  асуының  нәтижесінде  заман  талабына  сай  білімді  ұрпақ  қалыптастыру
мүмкіндігі жеткілікті болады.
Еліміздің білім беру жүйесін 2015 жылға дамыту тұжырымдамасында: «Жылдам өзгеріп отыратын
заманда  алынған білімнің,  кәсіби дағдылардың негізінде  еркін  бағдарлай   білетін,  өзін  -  өзі  іске
асыруға, өзін - өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер
қабылдауға қабілетті  жеке тұлғаны қалыптастыру» деп нақты көрсетілген.  Осы мақсаттың жүзеге
асырыла бастауының бірден бір себебі  -  осы сындарлы оқыту теориясы деуге болады. Сындарлы
оқытуды  жүзеге  асыруда  бағдарламада  қамтылған  жеті  модульді  сабақтарда  ықпалдастырудың
маңызы өте зор.
К.Д.Ушинский: "Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді
тоқтатысымен оның мұғалімдігі жойылады" деп бекер айтпаған. Ал, жаңа форматтағы оқытудың
Кэмбридждік әдіс- тәсілін үйренгеннен табатынымызға сенімім мол.
 

Пайдаланған әдебиеттер:
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бағдарламасы
2. Білім беруді дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
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Коучинг сабақтың мақсаты:  
 АКТ- ның сыныпта  мұғалімді  ауыстыру  құралы  ретінде  емес, оқу үдерісінде көмек 

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

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

Білім   беруді   ізгілендіру,  ақпараттандыру  –  бүгінгі  заман  талабы.  Өркениеттің  өсуі  ақпараттық
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қоғамның қалыптасуымен тікелей байланысты екенін ескерсек, қазіргі кездегі білім мен техниканың
даму деңгейі әрбір адамға сапалы және терең білім мен кәсіби іскерліктердің болуын, жастардың
белсенді шығармашылықпен жұмыс  істеуін талап етеді. 
Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты–сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушылардың сабаққа деген
қызығушылығын арттыру, олардың ізденуін, танымын қалыптастыру. 
Қазіргі   заман   талабына сай  адамдардың  мәлімет  алмасуына,  қарым-қатынасына   ақпараттық -
коммуникациялық технологиялардың  кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде
ақпараттық  қоғамды  қалыптастыру  қажетті  шартқа  айналып  отыр.  Ақпараттық  қоғамның  негізгі
талабы  –  оқушыларға   ақпараттық   білім  негіздерін  беру,  логикалық  ойлау-құрылымдық  ойлау
қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын  қалыптастыру және оқушы
әлеуметінің ақпараттық сауатты болып  өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни
ақпараттық   қоғамға   бейімдеу. 
Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және
тасымалдау  істерін  қамтамасыз  ететін  математикалық  және  кибернетикалық  тәсілдер  мен  қазіргі
техникалық құралдар жиыны.
Білікті  мұғалім  оқушыға  АКТ-ні  қалай  қолдануды  үйрету үшін  оқудың  төмендегі  үш аспектісін
жекелеген пәндерді  оқытуда өзара  байланыста белсенді  қолдана  алуға   дайын  болуы  қажет .
Білімдердің  педагогикалық аспектісі  мазмұнды педагогикалық  ықпалды формаларға  айналдыру
мүмкіндігін беретін құрамдас бөліктердің: оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығы
болып табылады. 
Педагогикалық  білімдер – білім берудің жалпы негіздерін, оқыту мақсаты мен міндеттерін білуге
негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік. 
Білімдердің технологиялық аспектісі  – технологиялық білімдер (ТБ) мен пәндік білімдердің (ПБ)
өзара әрекеттесуінің тәсілін білу. АКТ қолдану заттар туралы толық түсініктің қалыптасуына ықпал
етпегеннің  өзінде,  қазіргі  заманғы инновациялық технологиялар  заттар  туралы жаңа,  алуан  түрлі
түсінік  қалыптастыруды  және  осы  түсініктерді  басқарудағы ауқымды  икемділікті  қамтамасыз  ете
алады. 
Пәндік  білімдер  дегеніміз – оқытылатын пәннің өзекті білімдері.  Пән мазмұнын жан-жақты білу
мұғалімнің біліктілігіне және оқушылардың оқу нәтижелілігіне кепілдік бермейді. 
Технологиялық  білімдер  –  оқытудың  қосалқы  құралдары  (бейне,  желілік  материалдар,  сандық
бұқаралық  ақпарат  құралдары және т.б.) туралы білім. Бұл  білімдер технологиялық  құрылғылар
саласындағы  жеткілікті хабардарлықты да, оларды  басқару  үшін  қажетті дағдыларға  ие болуды да
меңзейді. 
Мұғалім  ақпараттық  - коммуникациялық  технологиялар  арқылы оқушылармен  байланысын  жеке
-дара  жақындаса  алатындай  жолмен жүргізуге  мүмкіндік  алады. 
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. Соңғы жылдары заман
ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы
нәтиже  беруде.  Білім  беру  жүйесі  электрондық  байланыс,  ақпарат  алмасу,  интернет,  электрондық
пошта, телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда. 
Қазіргі  білім  беру ісінің басты шарттарының бірі болып оқушының өзіне керекті мәліметті өзі іздеп
табуына үйретіп, олардың  өз оқу траекторияларын  өзінің  таңдай білуі есептеледі. Менің ойымызша,
ақпараттық - білім беру ортасын жобалаудағы басты мақсат оқушының өздігінен оқуға талаптандыру,
яғни ізденімпаздыққа үйрету болып саналады.
Ақпараттық  технологияларды  пайдаланудың  артықшылықтары  мынадай: 
1.  Олар  оқытудағы  тақырып  шеңберіндегі  немесе  белгілі  бір  уақыт аралығында  айтылуға  тиіс
мәліметтер  көлемін  ұлғайтады. 
2.  Білімге  бір  –  бірінен  үлкен  ара  қашықтықта  орналасқан  әр  түрлі  оқу  орнында   отырып   қол
жеткізуге  болады.  Жоғары   сынып  оқушыларын  емтихандар   мен  ҰБТ  даярлауға  арналған
жаттықтыру бағдарламаларын пайдалану;
3. Оқытудың  жүйесінің  көп денгейлі жетілдіруі олардың  таралымдалуы мен оқу сапасын 
арттырады. 
4. Оқушы  өз  бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып  бірге жұмыс істеуге мүмкіндік  алады. 
5. Оқушының  танымдық  іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік  жұмыстарды тез орындау  мүмкіндіктері  
артады.
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Компьютер – оқушы  білімін  бағалау  құралы; Компьютердің  көмегімен дыбыстық  және  
бейнефрагменттерді де  демонстрация  жасауға  болады.  Компьютер -  мұғалімнің  сабаққа  деген 
шығармашылық  қабілетінің  деңгейін  көрсететін, күнделікті сабақ барысында пайдалануға  болатын 
құрал.
Microsoft Power Point  презентация арқылы әр тақырыпты  қажетті  көрнекілік құралдарымен  
безендіріп, тартымды  әрі қызықты  етіп  көрсетуге  болады. Осы  уақытта  оқушылардың  есте  
сақтау  мүмкіндіктері  жүзеге  асады. Презентация  уақытты  үнемдеуге  және оқушылар  принтер  
арқылы  қажетті ақпаратты  шығарып  алуға  мүмкіндік  береді.
 Интернет  желісімен жұмыс жасағанда:
- Жобалардың  презентацияларын  дайындау.
- Ғылыми  журналдардың  сайттарына  кіру.
- Өзге  мектеп  оқушыларымен  еркін  әңгімелесу.
- Электрондық  поштаны  пайдалану  мүмкіндігі.
- Өзін – өзі  бағалау   мүмкіндіктері  беріледі.
 Интерактивті  тақта – басқаруға  мүмкіндік  беретін  экран, көп функциональды, сабақ  барысында  
қолданатын  қажетті  құралдардың  бәрі кіреді, атап айтқанда;
- Бормен  тақтаға  жазылған  кескінді  интерактивті  тақтадағы  түрлі – түсті, ұқыпты  кескінмен 
салыстыруға болмайды.
- Слайдтарда, флипчартта қателер жіберілсе, тез  арада  түзетуге  болады.
- Сабақта Aktiv Vote  тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады.
- Aktiv Wand  указкасының  көмегімен тышқанның  қызметін  атқару және кішкентайларға  да 
тақтаның  жоғарғы  бөлігіне  қол жеткізу мүмкіндігі туады.
Бүгінгі  шәкірт  ертеңгі  күнгі  әр түрлі саланың  маман  иесі. 
Мұндай  сабақтарда   оқушылардың   тапсырылған   жұмыстарға   іскерлігі   қалыптасып,  болашақ
өмірінде   белгілі   бір   кәсіби   мамандықты   таңдап  алуға   септігінтигізеді.
Мұғалім  –  ақпараттанушы   емес,  оқушының   жеке   тұлғалық  және  интеллектуалды   дамуын
жобалаушы. Ал  бұл  мұғалімнен  ақпараттық құзырлылықты, ұйымдастырушылық  қабілеттілікті,
оқушыларды қазіргі  қоғамның  түбегейлі   өзгерістеріне   лайық  бейімдеу,  олардың  зерттеушілік
дағдыларын  дамыту  бағыттарын  талап  етеді. 
Физика   сабағында  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  арқылы  оқушылардың  ақпараттық
құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық
оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық
қабілетін  дамытуға  мүмкіндік  береді.
Физика  сабақтарында ақпараттық –технологияны жаңа тақырыпты өткенде, қорытынды – қайталау
сабақтарында және т.б сабақ түрлерінде қолдану өте тиімді. Сабақ  барысында  слайд - фильмдерді
пайдалану, дәстүрлі әдістермен салыстырғанда, сабақтың  динамикасын, көрнекілігін, ақпараттың өте
жоғары  деңгейін  және көлемін  қамтамасыз етеді, сонымен қатар, тақырыпқа  және  жалпы  физика
пәніне  қызығушылықты  арттырады.  Сабаққа   дайындық   барысында   электрондық  оқулықтар,
Интернет  желісінің  ақпараттары  қолданылады   және    мұғалім   мен   оқушыларға    арналған
дидактикалық   материалдар,  оқу-әдістемелік   құралдар   жасалады.   Физикалық   процестер   мен
құбылыстарды  модельдеу  оқу процесін  дамыту мен  жетілдірудің  болашағы  болып табылады,
әсіресе студенттердің  шығармашылық  белсенділігін  арттыруда, зерттеу жұмыстарын  дамытудағы
ролі  ерекше.  Физикалық   эксперименттерді  модельдеу  –  оқытушыға   сабақта   физикалық
ұғымдардың   мағынасын  тереңірек   ашуға,   оқушыларды   физиканың   қазіргі   эксперименттік
базасымен  таныстыруға, физикалық  құбылыстармен  зерттеу әдістерін  толық түсіндіруге мүмкіндік
береді.
Жаңа  ақпараттық  технологияны  физика  сабақтарында  пайдалана отырып, олардың  білім, білік
дағдыларын  қалыптастыруға  қызығушылығын арттырып, түрлі  деңгейдегі  есептерді  шығартып,
оны талдай білуге үйретемін. Логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа
қажетті  деректерді өз бетімен ізденуге,  компьютерлік сауаттылықтарына жол ашып, сабақта алған
білімдерін  өмірде  қолдана  білуге  тәрбиелеп  келемін.
Осы  орайда  оң нәтижеге қол жеткізу үшін алдыма мынадай  мақсат қойдым:
-заман  талабына  сай білімді, білікті, дүниетанымы кең, шығармашылық қабілеті дамыған жеке тұлға
қалыптастыру.
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Осы  мақсат  негізінде  алдыма  қойған  міндеттерім:
-жас ұрпақтың қабілеті мен талантын ашу;
-шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;
-өз алдына мақсат қою арқылы оны жүзеге асыра білу;
-өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу.
                                                    
  Қорытынды: Ұстаз  үшін  нәтижеге жету шәкіртінің  білімді болуы  ғана  емес, білімді өздігінен
алуы  және алған  білімдерін  қажетіне қолдану болып табылады. Бүгінгі  бала – ертенгі  жаңа  әлем.
Бүгінгі  күні  ақпараттар  ағымы  өте көп.  Ақпараттық  ортада  жұмыс жасау үшін кез келген педагог
өз ойын жүйелі түрде   жеткізе  алатындай, коммуникативті  және  ақпараттық мәдениеті  дамыған,
интерактивтік  тақтаны  пайдалана  алатын,  Он-лайн  режимінде  жұмыс  жасау  әдістерін  меңгерген
мұғалім болуы тиіс. Заман талабына  сай  жаңа  технология  әдістерін үйрету, бағыт - бағдар  беруші –
мұғалімдерміз. Оқушылар  жаңа  тұрмысқа, жаңа  оқуға, жаңа қатынастарға  бейімделуі тиіс. 
«Мектеп – жеткіншек  ұрпақтың  ойын  қалыптастыратын  шеберхана, егер болашақты  қолдан  
шығарып  алғың  келмесе, оны берік ұстау керек», – дейді  француз  философы  Анри  Барбюс. 
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақ тағдыры ұстаздың қолында» деп
елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  айтқандай бәсекеге сай дамыған елдердің  қатарына  ену  ұстаздар  
қауымына зор міндеттер жүктейтінін ұмытпауымыз керек.
Қазіргі  педагогтарға  қойылатын талап, ол оқушыға сапалы білім, жүйелі  тәрбие  және де саналы 
ойлау мен қабілет, түйсігін дамыту. 
ХХІ  ғасырда  оқушылардың  жанын  рухани жағынан  азықтандыратын, қызығушылығын  
арттыратын  ақпараттық  техникалық  құралдар  екені  бәрімізге  мәлім.
Қорыта  айтқанда, баланы  рухани  дамытуда  айналамен  таныстыру, яғни ақпараттық  құралдардың  
жақсы  жағын  тиімді пайдаланып, күрделі, қыр сыры  көп  әлеуметтік  ортаға  оқушыны  бейімдеп  
тәрбиелеу  ұстаздар  қауымының  еншісінде  екенін назарда ұстауымыз керек. 

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

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

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

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

1) Өлеңнің авторы кім?

2) Қ.Аманжолов қашан туылған?

3) Автор Ертіс өзенін қалай  сипаттаған?

4) Қазақстандағы өзің білетін өзендерді ата?
ІІІ. Жаңа сабақ.
Қызығушылығын ояту.
1/ Жұмбақ шешу.
Көтеріп орман, тоғай, тастың бәрін,
Жаһанда шөгіп жатыр үлкен нарын.
/тау/
2/ - Қандай тауларды білесіңдер?
- Бүгін  біз Қ.Толыбаевтың «Армысың, Алатау»  атты әңгімесімен танысамыз. 
Автор  туралы мәлімет  беру.  Құрманбек  Толыбаев-1928  жылы Алматы облысында  туған.  Қытай
жеріндегі  Құлжа,Үрімші  қалаларында  оқып,  1955  жылға  дейн  қызымет  істеген.  1955  жылы
Атамекенге оралып, оқып, қызмет істеген.

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

• Әкесінің өсиетін бала қалай орындады?
• Асқар Алатаудың,  туған жердің  қасиеті мәтінде қалай сипатталған?

Сергіту сәті: Сөзжұмбақ шештіру.
• Діни мереке
• Біз ұстанған дін.
• Мұсылмандарды намазға шақыру.
• Мұсылмандардың  құлшылық ететін орны.
• Исламның 5 парызының бірі- ауыз бекіту қалай аталады?
• Алла алдындағы өз ісіне сай алатын ең жақсы қайыр?

Интерактивті тақтадан таулардың суретін көрсету.
Дәптермен жұмыс. Мәтіндегі көркем сөз тіркестерін теріп жазу.
Мысалы: Ақбас таулар , жалтыр шыңдар, асқақтаған зәулім шыңдар...
2/ Мақалды жазу, мағынасын түсіндіру.
Мақал:
Тау кезеңсіз болмас,
Өлке өзенсіз болмас.

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Мерзімі:  12 02. 14ж      Сыныбы: 7 «ә»                
Пәні: қазақ тілі ән мұғалімі: Аусинбаева М.Ж

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

Сабақ 
мазмұны

 Мұғалім іс әрекеті Оқушы іс - әрекеті Ресурстар

Ұйымдас
тыру

Өтке 
сабақты 
сұрау.

Қорыту

Жаңа 
сабақ өту
Миға 
шабуыл

Білу.

Түсіну.

Қолдану.

Талдау.

Жинақтау

Бағалау

Үйге 
тапсырма

Кері 
байланыс

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

Киіз  үй» ойынын ұйымдастыру

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

Етістіктің  анықтамасын айт,  
сұрағын  ата.

Берілген  сөйлемнен етістікті тап.

Берілген  етістікке  сөйлем  құра.

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

 
.

Етістікті қатыстырып «Жайлау» 

Оқушылар  
сәлемдеседі,қолдарындағы 
математикалық  фигуралар 
арқылы  топтасады

Мәтіннен  етістікті  
тауып,олардың қай септікте 
тұрғанын ажыратады.  оқушылар 
топтық жұмыстарымен ой  
бөліседі.Жұптық жұмыс жасап 
өзара бағалайды.
Тақтаға өз еркімен оқушылар 
шығып , «Киіз үй»макетінің  
артында  жасырылған сұрақтарды
табады.

Оқушылар өз  ойларын  постерде 
қорғайды.

Жұптық жұмыс  орындалады

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

«Аквариум  әдісі» арқылы  әр  
топтан спикер постер  қорғайды.

«Еңбек  түбі - зейнет» 
тақырыбында шағын шығарам 
жаздыру.

Оқушылар  кестені  
толтырады( жеке жұмыс)

Қазақ тілі 
7- сынып 
оқулығы,
АКТ 
таныстыры
лым, кері 
байланыс, 
постер, 
ғаламтор 
материалда
ры,
стикер, 
маркер.

76

Білемі
н

Білдім Үйренгім 
келеді.



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

тақырыбында эссе. Оқушылар стикер арқылы бірін- 
бірі бағалайды.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ

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

Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылы

Көп білем десең, аздан бастап үйрен. Джон Локк

Қазіргі  жаһандану заманында бәсекеге қабілетті  болудың көрсеткіші  -  білім деңгейімен өлшенеді.
Білім алу, күнделікті жаңа бір нәрсе үйрену, білу - ақылды адамның ісі. Сол алған біліміңнен ләззат
алу, жаңа үйренген нәрсеге қуана білу, білімге құштар болу, адамның өзді өзінің жан - жақты дамуына
апарар жол.
Сапалы  білім  негізі  -  жан-жақты  ақпараттық  материалдарды,  көрнекі  құралдар  мен  ұтымды
технологияларды,  тиімді  әдіс-тәсілдерді  пайдалана  отырып,  білім  алушыға  білім  беру.  Бұл  елдің
ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ тәрбиелейтін ұстаз міндеті.
Мектептегі  тәжірибе  кезінде  оқушыларды  оқыту  процесінде  үйренген  сабақ  құрылымын  сақтай
отырып, оқушыларға жан-жақты жаңа технологияларды пайдалану арқылы заман талабына сай білім
беру және сабақ барысында түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, 8-сыныпта “ Диаграмманың түрі және
құру”  тақырыбында  сабақ  өткіздім.  Бұл  сабақтағы  алға  қойған  мақсатым окушыларды  MS Excel
диаграммасын  құру,  редакциялау  және  форматтау  әдістерімен  таныстыру,  диаграмма  шеберінің
жұмысын  қарастыру,  ойларын  ашық  айтқызу,  одан  әрі  дамыту,  белсенділігі  төмен  оқушылардың
ынтасын арттыру.
Ең  алдымен  оқушылар  ұжым  болып  жұмыс  жасауы  үшін  сынып  оқушыларын  суреттер
арқылы топқа бөліп алдым. 
Бұрын  менің  басқарылмалы  мінез-құлық  дағдыларым менің күшті  жағым  болды.  Мен  өз
оқушыларыма кішкене қатаңдау және шыдамды болдым. Тәртіпсіздік артық болған жағдайларда мен
дауыс мәнерімді көтеріп, дереу бақылауға алатынмын. Сыныпта орын ауыстыру, менің қозғалысым
алдыңғы  сабақтарға  қарағанда  жақсарды.  Содан  кейін  әр  топ  мүшелерін  хатшы,  көшбасшы,
баяндамашы, уақыт сақшысы рөлдеріне бөліп, олардың қызметін түсіндірдім. 
Сабақ барысында  жеке  жұмысқа арналған сұрақтар, тапсырмалар, сонымен  қатар  топтық  жұмысқа
арналған жұмыстар  жүргізілді.  Оқушылардың сабаққа  қызығушылығын ояту және  үйге  берілген
тақырыпты  қаншалықты  меңгергенін  анықтау  мақсатында  үш  топқа  «Кесте»  тақырыбында  жоба
қорғау тапсырмасын бердім.  Оқушылардың топта  жұмыс жасауы біраз  қалыптасқан.  Тапсырманы
орындау  барысында  оқушылар  арасында  әңгіме-дебат  және  зерттеушілік-әңгіме  жүрді,  сыни
тұрғыдан  ойлауы  дами  бастады.Үш  топта  қабылдауы  жылдам,  орташа  және  төмен  дәрежедегі
оқушылар аралас болды. Топта оқушылар бір-біріне түсіндіріп, өзара бірлесіп, бірігіп жұмыс жасап,
рәсімдеулерін  қорғап шықты.  «Ноутбук» тобынан Б.А мен М.Ә, «Принтер»  тобынан С.А мен Х.Е,
«Телефон»  тобынан  Н.Ж,  М.Н және  Қ.Ұ  шығып,  кесте  дегеніміз  не  екеніне,  кесте  жолдары мен
бағандарына,  кестеге  баған  және  жолдарды  қосу  мен  жою,  кестені  пішімдеу  мен  редакциялауға
тоқталып  өтті.  Оқушылардың  сөйлеу  мәнерлері  жақсы,  тапсырманы  түсінгендері  байқалды,  тек
камераға  алаңдап,  кей  оқушы  аздап  қобалжыды.  Өткен   сабақтармен  салыстырғанда  жұмысқа
белсенді араласып отырды. Оқушылар топтық жұмысқа қызықты, қызығушылықпен қарады.
Бұл кезеңде бағалаудың «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» түрін таңдадым. «Үш топта тапсырманы орындап
болды. Ал, енді топтар бір-бірімізді бағалайық» деген мұғалім сөзінен кейін топ мүшелері бір-бірін
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бағалай бастады. А: - Менің принтер тобына қояр бағам, олар өз түсінгендерін, берген тақырыптарды
өздерінің деңгейінде қорғап шықты, бірақ тақырыпты онша ашқан жоқ, безендірілуі жақсы десе, Н
есімді  оқушым:  ««Ноутбук»  тобы  өздеріне  берілген  тақырыпты  жақсы  айтып  шықты.  Меніңше
плакаттары керемет салынған. Тек топ мүшелерінен А-ты шеттетпесе жақсы болар еді, А-ға 5, А-ге 5,
А-қа 4». Алайда бала бойындағы дәстүрлі бағалау басым болып, әлі арылмағандығы көрініп тұр. Бұл
жерде  байқағаным  оқушылардың  өздеріне  деген  сенімділіктері  артып,  өзге  оқушыларға  деген
көзқарастары өзгере бастаған. Топ болып жұмыс жасауға, өзгенің пікірін құрметтеуге бейімделген,
бір-бірін шеттетуге қарсы. Осыдан  кейін мен бағалаудың  маңызы өте зор екенін түсінгендей болдым.
Осы арқылы мен оқушылардың не білгенін, не түсінгенін, баланың тақырыпты қалай меңгергенін
бағалауға болатынын байқадым.
Осы ретте сыни тұрғысынан ойлау әдісі арқылы бағалау сабағымда оқушылар арасында:

• белсенді шығармашылықты ойлауға;
•    мұғаліммен  еркін  сөйлесіп,  пікір  алмастыруға,  бір-біріне  құрметпен  қарауға,  бір-бірінің

пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынас жасауға;
•    өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;
•    достарының ойын тыңдап,  мәселені  шешу жолдарын іздей  отырып,  қиындықты шешуге

көмектесуге ;
• өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға негізі  қаланды.

Жаңа тақырыпты слайдта көрсете отырып түсіндірдім. «Диалогтық оқыту» әдісі оқушылардың өзара
сұхбаттасуына, мұғалім мен оқушы арасындағы диалог шәкірттердің өзіндік ой-пікірінің жүйеленуі
мен дамытуына оң әсерін тигізеді. Диалог негізінде білім беру мен білім алу оқушының өзіндік ой
пікірін жүйелеуі  мен дамытуына көмектесетін амал екенін көрсетеді.  Мектептегі  тәжірбие кезінде
диалогтың   оқушылардың  пәнге  деген,  білімге  деген  қызығушылығын  арттырып  қана  қоймай,
олардың  білім  деңгейінің  зияткерлік  тұрғыдан  да  ілгері  жылжуына  әсер  ететіндігін  байқадым.
Оқушылар тақырыпқа қатысты терминдерді дәптерлеріне түсіріп отырды.
Мұғалім - оқушы диалогы:

1. Мұғалім: Диаграмма дегеніміз не? Диаграмманың негізгі түрлерін атаңыз.
2. Оқушы: Диаграмма дегеніміз бұл мәліметтерді  талдау мен салыстыру ыңғайлы болу үшін

кестедегі  мәліметтердің  көрнекі  графиктік  түрде  берілуі.  Диаграмманың  негізгі  түрлеріне
дөңгелектік,  гистограмма,  сызықтық,  кескіндік,  нүктелік,  цилиндрлік  және сақина  тәріздес
диаграммалар жатады.

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

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

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

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

Берілген  сұрақтарға  кей  оқушылар  да  жауап  беріп  жатты,  пікірталасқа  қатысты,  кей  оқушылар
қамтылмай қалды, себебі оқушылардың компьютерге қызығушылығы басым болып кетті.
    Әр  сабағыма  «Талантты  және  дарынды  балаларды  оқыту»  модулі  кіріктірілді.  Оқушының
қабілетін,  біліктілігін,  әлеуеттік  мүмкіндіктерін  көрсету  үшін  оларға  жағдай  туғызу  қажет.
Оқушылардың  барлығы  да  дарынды,  кеңейтілген  тапсырмалар  арқылы  олардың  дарындылығын
байқауға болады. Ендігі кезекте сабақтарда үнемі оқушылардың пікірлерін басты назарға алуды өзіме
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міндет еттім. Джин Раддок «Оқушы үнінің» белгілі жақтаушысы ретінде «Оқушылармен пікірлесудің
мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну,  жекелеген
оқушылар мен топтар үшін оқуды қалай жақсарту» екендігін жазады (МАН,46-б). 
Сергіту  сәтінде  оқушыларға «Анаграмма»  шешуді  ұсындым.  Интерактивті  тақтада  көрсетілген
әріптерінің  орны  ауыстырылған  пернетақта  пернелерінің  атауларын  табулары  керек  болатын,
анаграммаларды аса белсенділікпен шешті. 
MUNOCKL,  TNERE, CLTR, DETELE,  TBA, SIFHT, INESRT, DEN, BCKAPSACE, CPALSOCK, ATL,
OHME
«Телефон» тобы жақсы нәтиже көрсетті. Берілген он екі атаудың тоғызын тапқан.
Сыныпта  оқушымен  жеке  жұмыс  «Сәйкесін  тап»  тапсырмасы  арқылы  көрініс  тапты.  Тапсырма
бойынша интерактивті тақтада көрсетілген диаграмма түрлері мен аттарын сәйкестендіру қажет.  Бұл
тапсырманы орындауға сабақ айтуға қиналатын, үндемейтін оқушыларды тарттым. Бұнда оқушы тек
баға үшін ғана емес,  бірінші білім,  яғни көбірек білу керектігін оқушы түсінеді.  Сондықтан,  мен
сабақтар барысында оқушылардың өз пікірімен, өз көзқарасымен және жан-жақты ойланып жауап
бере  алатындай  сұрақтар  дайындап  жүремін.  Өзім  де  сабақты  түрлендіру  арқылы  тәжірибемді
молайтамын,  бір  жағынан  оқушылардың   пайымына  әсер  беремін.  Білу,  іздену,  талпынудың
арқасында іште көрінбей қалған оқушының да шығары сөзсіз.  Сол үшін де жаңа әдісті қолданып,
оқушының еркін өз айтуына мүмкіндік берсе, оған жөн көрсетсе мұғалім жетістігі сол болады. 
Оқушыларым әдетте  компьютермен жұмыс жасауға  бейім,  қызығушылықтары жақсы.  Әр  сабақта
жаңа тақырыпты бекіту, жинақтау мақсатында берілген тапсырманы орындайды. 
Оқушылардың дәлелге қатысты сыни тұрғыдан ойлану барысын талдау мақсатында берілген «Венн
диаграммасы»  арқылы топтар  Word  мәтіндік  бағдарламасы  мен  Ecxel кестелік  бағдарламаларына
сипаттама беріп,  айырмашылығы мен ұқсастығын жазып шықты.
Қытай философының «Маған жәй айтсаң – ұмытамын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал өзімді іс-
әрекетке  қатыстырсаң  үйренемін»  деген  даналығы  білім  алушының  білімге  ықыласын  аттыруда
ақпараттық  -  коммуникативтік  технологияларды  пайдалана  отырып,  өзіндік  ізденіс  жүргізуді
практикада жүзеге асырудың маңызды екендігін көрсетеді.
Оқушыларға білім беруде АКТ-ның барлық мүмкіндігін қолдандыруға тырыстым.  Жаңа тақырыпқа
сәйкес  топтық жұмысты компьютерде  орындауға  бердім,  яғни  әр  топ сынып үлгірімінің  кестесін
дайындап,  диаграммасын  құрулары  керек.  Алдымен  топ мүшелері  ақылдасып,  кейін тапсырманы
орындаулары керек. Әр топ берілген тапсырманы компьютерде орындайды. Тапсырма мазмұны:
а) Сыныптағы оқушылар саны кестесін толтыру, диаграммасын құру және пішімдеу.
1. Сынып оқушылары саны.
2. Ұлы.
3. Қызы.
б)Сынып үлгірімінің кестесін толтыру, диаграммасын құру және пішімдеу. 
1. Сынып оқушылары саны.
2. Үздік оқушылар.
3. Екпінді оқушылар.
4. Орташа оқушылар. 
Оқушылар тапсырманы орындады, кей топ аяқтап үлгірмеді. 
Бұл сабақ барысында топқа бөліну арқылы жұмыс жасағанда оқушылардың бірлесе жұмыс жасауы,
бір-бірін  шеттетпеуі  қуантты.  Бағалаудың  басты  мақсаттары  оқытудың  қиындықтарын  анықтау,
жетістікке  жеткендігін  көрсететін  кері  байланыс,  уәж  айту,  болжау  мен  сұрыптау,  оқыту
бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау. Оқушыларды бағалауда әр топтан жақсы
жұмыс жасаған белсенділік танытқан оқушыларды жекелей мадақтап отырдым. Бағалау барысында
баланы мақтап отыруда маңызды рөл екенін түсіндім. Себебі, баланы мақтасаң, оның бойында бір
күш пайда болады. Бірақ баланы мақтай отырып, оның кемшілігін де айта кету керек. Осы кезде ғана
біз баланың жан дүниесі  мен оның еркін ойлау қабілетін түсінеміз. Оқушыларды бағалау кезінде
сабақ  басында  әр  оқушыға  таратып  шыққан  бағалау  парақшаларын  да  пайдаландым. «Бағалау
парақшаларының» мазмұны:

• Бүгінгі сабақ саған ұнады ма?
• Бұл сабақ қаншалықты қиын болды?
• Бүгінгі сабақтың соңында қандай сезімде болдың?
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• Бұл сабақта «Мен» үшін не қиын болды?
• Бұл «Мен» үшін неге қиын болды?
• Бұл қиындықтарды ненің көмегімен еңсердім/еңсере аламын? 

Таратылған стикерге әр топ келесі топтарды бағалады, белсенді оқушыларды өзара ауызша мадақтап
отырды. Сабақ соңында оқушыларға шығу парағын толтырттым. Шығу парағына оқушылар «Менің
түсінгенім»,  «Не  ұнамады?»,  «Мұғалімге  сұрақ  немесе  ұсыныс»  деген  критерийлермен  өз  ой-
пікірлерін еркін жазды. Барлық парақшаларды оқып, саралағанымда «Менің түсінгенім» бағамына
оқушылар топпен жұмыс жасағанда ақпараттармен өзара бөліскенін, топпен тақырыпты түсіну және
топтық  жұмыстың  оңай  болатынын  жазған.  «Не  ұнамады?»  бағамына  кей   топ  мүшелерінің
бағалауларына келіспейтіндіктерін жазып көрсетсе, ал «Мұғалімге сұрақ немесе ұсыныс» бағамына
келесі  сабақтарда  да  топта  жұмыс жасау,  өзара  бағалау жалғасын тапса,  басқа  пәндер де  осылай
ұйымдастырылып өтілсе деген пікірлерін келтірген. 
      Осыдан өзімнің түйгенім: 

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

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

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

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

Пайдаланылған әдебиеттер:
• Мұғалімге арналған нұсқаулық
• Информатика негіздері
• Интернет желісі (www.45minut.kz)
• Интернет желісі (www.ustaz.kz)

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

Қызылорда қаласы, Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
география сабағында тиімді пайдалану

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

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

Қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды және Интернет
ресурстарды  пайдалану  оқушының  білім  беру  үдерісінде  шығармашылық  қабілетін  дамытуға
мүмкіндік  беретіндігі  сөзсіз.  Бағдарламаның   жеті  модулі  негізінде  8-сыныптарға  еліміздегі  биік
таулар  тарауына  өткен  сабақтарымда  ақпараттық  технологияның  мүмкіншіліктерін  тиімді
пайдалануды көздедім. Слайд - ұсынымдарды дайындап сабақтың әр бөлігінде тиімді пайдалануға
тырыстым.  Сабақ  үстінде  интерактивті  тақтаның  көмегімен  сыни  тұрғыдан  ойлауға  бағытталған
тапсырмаларды,  танымдық  ойындарға  арналған  тапсырмаларды  көрсетіп,  оқушылар  сол
тапсырмаларды орындауда ActivStudio арқылы интерактивті тақтаны пайдаланды.
 Жетісу  Алатауы  тақырыбын  өтуім  барысында өтілген  Алтай  тауын  қайталау,  пысықтауда
интерактивті тақта көмегімен оқушыларыма әртүрлі деңгейдегі сұрақтардан құралған  сөзжұмбақты
шешуді  ұсындым.  Бұл  тапсырма  барысында  оқушылардың  белсенділігін  арттыруға,  қабілеттілігі
әртүрлі барлық оқушыларымды қамтып жұмыс жасатуға тарттым. 
   Жаңа  сабақты  түсіндіруде  интерактивті  тақта  көмегімен  электронды  оқулықтағы  физикалық
картаны, суреттер мен тапсырмаларды қолдандым.
  Өтілген  сабақты  бекітуде  интерактивті  тақта  көмегімен  «Көңілді  смайликтер»  әдісінің
тапсырмаларына жауап беріп отырды.
 Сауыр – Тарбағатай тақырыбы барысында ақпараттық құралдар көмегімен өтілген сабақтан алған
білімдерін тексеру үшін «Тікұшақта саяхат» әдісін қолдандым. Бұл әдіс барысында тікұшақ тоқтаған
бөліктен әр топқа тапсырма шығады. Осы тапсырмаларды орындай алмаса ұпай алу мүмкіндігі келесі
топқа өтеді.
      Жаңа сабақты түсіндіруде ақпараттық құралдар көмегімен презентация арқылы өсімдіктері мен
жануарлары, тау жоталары көрсетілуі арқылы диалог негізінде тақырып ашылды.
 Тянь-Шань тақырыбын өтуде ақпараттық құралдар көмегімен жаңа сабақ түсіндірілді, Тянь-Шань
тауының ең биік шыңы «Хан тәңірі шыңы» видеосы көрсетілді. Интерактивті тақта көмегімен тест
тапсырмалары орындалды.
 Төртінші  бекіту  сабағымда  интерактивті  тақта  көмегімен  оқушылар  өздерінің  үйге  берілген
шығармашылық  жұмыстарын,  презентацияларын  көрсетіп  қорғады.  Еліміздегі  биік  тауларға
байланысты презентация жұмыстарын тапсыруым барысында дарынды оқушыларымның да, қалыпты
оқушыларымның да үлкен қызығушылықпен жұмыстар жасап жүргендіктерін кітапханадан шықпай
ізденіп,  бар  кітаптағы  суреттерді  ұялы  телефондарына  суретке  түсіріп,  сканерлетіп,  ғаламторды
пайдаланып  жургендерін  бақыладым.  Оқушыға  осындай  әртүрлі  шығармашылық  тапсырмаларды
берудің өте маңызы бар деп білемін. Себебі, біз талап етіп тапсырмалар беруіміз арқылы оқушылар
қажеттіліктен ақпараттық құралдардың барлығын меңгере түседі деп ойлаймын.
     География   сабақтарында  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдаланудың
тиімділігі:

• қарапайым  көзбен  көріп,  ұстап  сезіну  немесе  құлақ  пен  есту  мүмкіндіктері  болмайтын
табиғаттың  таңғажайып  процестерімен  әр  түрлі  тәжірибе  нәтижелерін  көріп,  сезіну
мүмкіндігі;

• қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
• қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
• экономикалық тиімділігі жоғары (бару, келу, тұрмыс тауқыметі т.с.с метериалдық шығынды

қажет етпейді);
• білім сапасын арттыруға әсер етеді;
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• аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
• оқушының ой – өрісін, дүниетанымын кеңейтуге ықпалы зор.

   Сабақта  компьютерді  пайдалану  оқушылардың  шығармашылық  дағдыларын  қалыптастыруға
жағымды  жағыдай  туғызады.  Мысалы:  тілші  болып  зерттеулер  жүргізу;  режиссер  болып  деректі
фильм түсіру, саяхатшы болып дүние жүзін шарлау.
Ақпараттық құралдардың бірі электронды оқулықтың тиімділігі зор. Электрондық оқу құралы – бұл
оқу  курсының  ең  маңызды  бөлімдерін,  сонымен  бірге  анықтамалар,  карталар,  атластар,  оқу
эксперименттерін  жүргізу  нұсқаулары  және  т.б.  білім  беруді  басқаратын  мемлекеттік  органдар
тағайындаған  арнайы  статусы  бар  берілген  түрдегі  баспаларды  қамтитын  электрондық  оқу
басылымы. 
Интерактивті  тақталардың  бағдарламаларын,  оның  жұмыс  жасау  ерекшеліктері  мен  техникалық
мүмкіндіктерін толық меңгеріп, сабақ барысында пайдалану – бүгінгі таңдағы барлық мұғалімдердің
алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі. 
Оның себебі:  күнделікті  дамыған қоғамның сұранысы техникалық жетістіктерді  жылдам меңгеру,
игерудің нәтижесінде алға дамып отыр. Компьютерлік оқыту технологиясында орын алып отырған
оқытудың  тағы  бір  түрі  ғаламторды  пайдалана  оқыту  мәселесі   болмақ.  Бұл  орайда  әрбір  ұстаз
ғаламтормен  байланыс  жасай  алу,  одан  қажетті  ақпараттарды  алу,  оны  өмірде,  сабақ  барысында
пайдалану арқылы күнделікті оқу үдерісін жалғастыра алады.
Ресей  ғалымдары  О.И.  Агапова,  О.А.  Кривошеев,  А.С.  Ушаковтар  компьютерлік  оқыту
технологиясының үш деңгейін бөліп көрсетті. Олардың айтуы бойынша, «компьютерлік технология –
бұл әдістер жиынтығы, адамның даму үдерісіндегі іс – әрекеттің формасы мен қаруы»3.
География сабағын қызықты өткізудің негізгі  талаптарының бірі  мұғалімнің үнемі іздену,  ұтымды
әдіс  –  тәсілдерді  қолдану,  оқыту  әдістемесін  жаңартып  оқытуына  байланысты.  Қазіргі  таңда
география пәнінің мұғалімдері инновациялық және интерактивтік технологияларды сабақ барысында
пайдалана отырып, сабақтың сапалы, әрі қызықты өтуіне ықпал тигізуде.
Соның ішінде ақпараттық технологияны қолдану тұлғаның жан – жақты ашылуына жағдай жасайды,
шығармашылық әлеуетін арттырып, жоғары интеллектуалды жастар тәрбиелеуге үлес қосады. 
Күнделікті сабақта бейне, аудиоқондырғыларын, теледидиар мен компьютерді қолдану айтарлықтай
нәтижелер  беріп  келеді.  Заман  ағымына  сай  ондай  қондырғылар  оқушылардың  қызығушылығын
арттырып, зейін қойып тыңдаумен қатар, түсінбей қалған сәттерін қайталап көрсетуге не тыңдауға,
алған  мағлұматты  нақтылауға  мүмкіндік  береді.  Оқушылардың  өздері  де  алынған  ақпаратты  ой
таразысынан өткізіп, өңдеп онымен өз ыңғайына қарай жұмыс істей алады.
Қазіргі қоғамда жүріп жатқан әлеуметтік терең өзгерістер, білім беруді дамытудың жаңа жолдарын,
яғни, педагогика ғылымының парадигмасы мен әдістемесін өзгертуді талап етеді.  Бұрынғы әдетке
айналған  оқу  үдерісінде  мұғалімге  басымдылық  рөлі  берілсе,  ал  қазір  оқу  үдерісінде  оқушы
белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпайды, ол өздігінен оқуы керек. Қоғам гуманизациялау. Оқытуды
дифференциялау арқылы оқушылардың өз таңдауына жол ашады (пәнді оқыту формасын т.б.). Сол
арқылы оқушы өз қажеттілігін қамтамассыз етіп, таңдап алған жолында жетістікке жетуге мүмкіндік
алады.  Ал  мұғалімнің  негізгі  көңіл  аударатын  жайы  әрбір   оқушының  жеке  қызығуы  мен
мүмкіндіктерін ашу болмақ. Оқушының іс – әрекеті көптеген мінез – құлық параметрімен (іс – әрекет
сипаты, жеке интеллектуалды дамуы, сөйлеу мәдениеті, өз бетінше жұмыс істеу, жауапкершілігі, өз
еркімен ұсыныс жасауы т.б.) бағаланады. Оқушылардың өз нәтижелерін бағалай білуді үйренуі аса
маңызды.  Сонда  баға  оның жіберген қатесіне  берілген  жазалау  емес,  жеткен  жетістігіне  берілген
мадақтау, қызығуы мен қажетін көтермелеу құралына айналады. «Тек қана есте сақталуымен емес,
өзінің  терең   ойлануымен  игеріп  алған  білім  ғана  -  білім»  деп,  әйгілі  ғалымдар  айтқандай,  бұл
жүйенің  бір  ерекшелігі  –  кез  келген  ақпараттың  жан–жақты  ой  елегінен  өткізіп  барып
қабылданатындығы.
   Технологиялық білім сыныпта АКТ – ны қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды.
   Мектептегі технологияларға мыналар жатады:
 Теледидар бағдарламалары;
 Сандық теледидар;
 Интернет/ WWW;
 Ұялы телефон;
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 Ұтқыр қондырғылар;
 Компьютер/ ноутбук.

Дәстүрлі педагогика Жаңа педагогика
Кітапта қанша бар болса, соша және

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

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

ұйымдастыруға және сақтауға көмектеседі.
Мұғалім оқу үшін оқушылар қағазға

жазады.
Оқушылар дискке жазады және желіде жариялайды.

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

шектеулі.
Оқушылар жеке таңдау жасайды деп күтіледі.

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

Оқушылар өз жұмыстарын редакциялау және
тексеру кезінде пікір алмасады.

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

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

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

№ 44 орта мектептің  биология пәні мұғалімі 
Ахметова Салтанат (1 деңгей)

«ТОПТЫҚ ОҚУ-ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАБЫСТЫ ОҚУ ӘРЕКЕТІНІҢ КЕПІЛІ»

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

• Оқушылардың өзара әрекеттестігі жүзеге асады
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• Оқыту мен оқытудың қажеттілігі туындайды
• Білімнің бақылануы жүреді
• Оқу тобында қолайлы орта қалыптасады

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

№ топ. Тақырыпты
баяндаудың

жүйелігі

Тақарыпты
баяндаудағы

реттілік 

Тақырыпты
баяндаудағы

уақыт

Басқа топтардың
толықтыруы

Топтың
ұйымшылдығы

I           
II           
III           
IV           

Биология сабағында үй тапсырмасын тексеру  бойынша топтық жұмыс мысалы
Уақыты 15 мин.
Әр топқа 4 түрлі карточка беріледі, егер топта 4 оқушы болса.
Әр оқушы бір карточканы толтырады, мұғалімнің айтуымен  топ мүшелері карточкаларын 
алмастырады.Алған карточкаларының қатесін түзетеді немесе толықтырады.
Мысалы карточка 1.
Биологиялық диктант.
Тыныс алу жүйесіне – мұрын,жұтқыншақ,көмекей,..., кеңірдек...., бронхылар, .... , өкпелер жатады.Иіс
сезу жүйкелерінің ұштары ... орналасады. ... әрі тыныс алу ,әрі асқорыту жүйесінің мүшесі.
Карточка 2 
Мына ұғымдарға анықтама беріңдер.
Көмекей -  
Кеңірдек –
Өкпе – 
Ауа тамырлары – 
Карточка 3
Тынысалу мүшелерін ретімен орналастырыңдар.
Тапсырманы орындау барысында оқушылар бірімен –бірі сөйлеспейді, олар уақыттың тапшылығын 
түсінеді.Оқушылар өздерін бағалай алады,қателесуден қорықпайды.
Топтық жұмыстың артықшылығы:

• Топта қызу талқыланудың болуы. Оқушылар алған білімдерін пайдаланады.
• Топтық жұмыстар арқылы оқушылар бірін-бірі оқытады,жақын арадағы даму аймағы жүреді.
• Оқушылар әңгімелесу арқылы ой-пайымдарының негізін құрып,мәнін ұғады,сыни тұрғыдан 

ойлауы жүзеге асады.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алиева Акжан Абилдаевна
№132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің 

биология пәні мұғалімі  Сырдария ауданы

БИОЛОГИЯ  САБАҒЫНДА «ОҚЫТУ МЕН ОҚУДА 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ» МОДУЛІН ПАЙДАЛАНУ

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

86



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

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

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

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

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

отыру қажет,-деп тапсырылды.
Концептуалды кестенің қорытындысы бойынша оқушылар ішінен тек 7  дұрыс жауабын берген 1
жұп, 2 дұрыс жауабын берген 1 жұп шықты. Қалған жұптар 4,5,6 дұрыс жауаптар берген. Сол арада
өзінің жауаптарына қанағатанбаған екі көшбасшы болып жүрген оқушылар болды. Мен оқушылар
еңбегін бағалау үшін смайликтерді пайдаландым. 
Үш сұрақтан  құралған  жеті  түрлі  тест  құрап,  оқушыларға  тарқатып бердім.  Бірақ  оқушылар  тек
таңдау тест түрлерімен жұмыс істеп көргендерін аңғартты. Суретті тестті көргенде оқушылар шошып
кетті. Бұны қалай орындаймыз? деген сұрақтар берді.
Оқушыларға «мақсат ағашы» бейнеленген қағаз тарқатылды. Осы суреттен өздерін сабақта қандай
дәрежеде  меңгергендерінді  білу үшін өздерінді  табыңдар дедім.  Оқушылар өздерін ағаштың орта
деңгейіне апарып қойыпты, бір-біріне көмектесу кездерін бейнелей біліпті. 
Қалыптастырушы бағалаудың бір түрі «Өзін-өзі бағалау және өзара бағалауды». Бұл бағалаудың түрін
«Қар үйіндісі» ойыны кезінде пайдаландым. Оқушыларға бағалаудың қалай жүзеге асыру ережесін
түсіндірдім.   Бірақ оқушылар бағалау түрін «Екі жұлдыз, бір тілек» айтып кетті. Мен оқушыларды
тоқтатып, қайта түсіндіру жұмысын жүргіздім. Өзгеріс көрінбеді. Барлық оқушы «Екі жұлдыз, бір
тілек» айттып кетті. Бұл бағалау түрі жүзеге аспағаны, мен бағалау қалай жүзеге асырылатындығын
көрсетпей, тек бағалау шартын айтып қана қойғаным.
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Қорытынды, келешекте ақпараттық - коммуникациялық технологияларды сабақ барысында пайдалану
үшін Интернет желісі, кітапханадан материал жинау арқылы  өткен материалға топтық презентация
жасап жоба қорғауға тапсыруға қолдануға болады. Осы материалға жоба қорғау жұмыстарын жасау
кезінде  оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп  ізденімпаздыққа  тәрбиелеуге  болады.  АКТ арқылы
биолгиялық   құбылыстарын сандық бейнеде  (видеода)  көру  арқылы алған  ақпаратты сақтауы 20
пайызға артады.
Сабақ  барысында  ақпараттық  -  коммуникациялық  технологияларды  пайдалану  мұғалім  жұмысын
өнімді,  нәтижелі,  сапалы.  Оқушылардың жұмысы,  білім  алу  әрекетін  мәнді,  мағыналы,  қызықты,
пайдалы етеді.
«Ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың (бұдан әрі – АКТ) дамуы білімді бағалау және
пайдалану  жүйесін  де  уақтылы  өзгертіп  отыруды  талап  етеді.  Осыған  байланысты  оқытуда
қолданылатын  әдіс-тәсілдер,  әдістемелер,  технологиялар  жаңартылып  отырады.»  (МАН,  61  бет).
Осыған байланысты заман ағымына сәйкес  әртүрлі  АКТ құралдарын,  білім-білікке  байланыстыра
отырып оқушыларға сандық білім емес сапалық білім беруге талпыну. 
АКТ қолданылған  биология сабағының  нәтижелері  бойынша  мұғалім  де,  оқушы  да  ақпарат  пен
білімге  қолжетімділікте, шығармашылық  пен  идеялар  алмасудағы  әрекеттестіктегі АКТ ролін тани
жңне  бағалай білуі  тиіс. Олар сондайақ , өзгеріс  үстіндегі әлемде (жұмыс  орнында, демалу және
қарым-қатынас  жасау уақытында) АКТ-ның  ықпалын неғұрлым  көбірек  сезінуге  тиіс.(Қосымша
ресурстар)
Мен осы бағдарлама  бойынша үш айлық курста  білім  алғаныма  қуанамын.  Алдағы уақытта  осы
бағдарламаны басшылыққа ала отырып, оқушылармен жұмыс жасау маған тиімді әрі қызықты.
Яғни, осы бағдарлама бойынша біз бақылаушы, талдаушы, зерттеуші мұғалім болып қалыптасады
екенбіз. 
Осы сабақтар топтамасын  жасауда менің үйренгенім  сабақтар топтамасын  бір жүйеге келтіруді,
барлық оқушыларды сабақ үдерісіне тартуда  оқушылардың деңгейлеріне қарай әдістерді таңдауды,
жұптық, топтық жұмыстарда бірлдесіп жұмыс орындау үшін, формативті бағалау енгізу тиімділігін,
өз ойларын  ашық жеткізе білу үшін сабақтар топтамсын дұрыс құра білуді үйрендім. Орта мерзімді
жоспардың маған ұнағаны мұғалім мен оқушының сабақ үдерісінде  жасалатын іс-әрекеттері айқын
көрініп тұрады.
Сәтсіз  тұстарды  болдырмас  үшін  біз  үнемі  ізденісте  болып,  оқуды  жақсарту  үшін  өзіміздің
құзыреттілігімізді дамытып отыруымыз керек деп білемін.
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ФИЗИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫНЫҢ ПӘНДІ 

ТЕРЕҢ ТҮСІНУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

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

Тәуелсіз еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақ. Сондықтан мектеп оқушыларының сапалы білім
мен саналы тәрбие алуы ең басты мәселе. Бүгінгі ғылым мен техниканың дамыған ғасырында жас
ұрпақты  ізденпаздыққа,білімділікке  және  шығармашылықпен  жұмыс  істеуге  дағдыландыру  үшін
заман талабына сай сапалы білім беру мұғалімнің ең басты міндеті. Қандай пәнді оқыса да оқушы
білімі  сапалы,  нәтижелі  болуы  керек.  Ендеше  оқушы  білімін  бүгінгі  күн  талабына  сай  дамыту,
тереңдету ғылыми түрде құзіреттілік деп түсіндіріледі.
Қазіргі  әлемдік  жаһандану  кезеңінде  білім  беру  идеялары  сәт  сайын  жаңара  түсуде.  Сондықтан
көштен қалмай ілгерілеудің негізгі тетігі мұғалім екенін естен шығармауымыз керек. Заман талабына
сай қазіргі білім беру үрдісінде түбірлі өзгерістер болып жатқаны белгілі.Әр мұғалімнің басты міндеті
– рухани бай,  жан-жақты дамыған, дарынды, бәсекеге қабілетті  ұрпақ тәрбиелеу.Оқу үрдісі  уақыт

88



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

талабымен қаншама өзгермесін, тек ұстаз ғана оның мазмұнын оқушы санасына сіңіре алады.Қазіргі
кезде оқушылардың білімге деген зейіндерін арттыру үшін көптеген жұмыстар ұйымдастырылады.
Сыныптағы оқушының ойлау қабілеті бірдей болмайды. Сондықтан физика сабағында әр сыныптағы
оқушының  жас  ерекшелігіне  қарай  және  білім  деңгейіне  сай  сабақтың  түрлерін  тауып,  сол
тақырыптарды игеруді мақсат ету керек. Мен физика сабақтарында оқушылардың білім деңгейлеріне
қарай деңгейлеп дамыта оқыту әдісін қолданғанды жөн көремін. Өйткені оқушы өзін қызықтыратын
нәрселерге  ғана  көңіл  аударады.  Физика  бұл  өте  күрделі  пән,  бұл  пән  математика,  тарих,
жаратылыстану  пәндерімен  тығыз  байланысты.  Оқушылардың  әр  тақырыпты  меңгеруі  әр  түрлі
деңгейде болады. Сол себепті жұптық, топтық жұмыс бұл пәнге сай келеді. Сабақта есепті шешудің
әр  түрлі  тәсілдерін  пайдаланғанда  жақсы  нәтижеге  қол  жеткізуге,  оқушының  пәнге  деген
қызығушылығын артыруға болады.  Осындай жұмысты бағалағанда тек нәтижеге емес,  оқушының
ынтасына да көңіл аударылады. Соңында жаңа материалды ғана емес,  ненің ұнағандығын, қандай
тәсілдердің  қолайлығын  да  талқыға  салып  отыру  керек.  Кейбір  кездерде  ережелерді,  тіпті
терминдердің мағынасын үнемі талдап түсіндіріп отыру қажет, оның себебі физикалық терминдерді
оқушылар үнемі  естіп  жүргенімен,  өз  ойларын түсіндіру  кезінде  жеткізе  алмайды.  Оқу  үрдісінде
оқушыларға бұрын өткенді қайталай отыра, сол материалды үнемі жаңалап отырып, басқа қырынан
көрсете білу керек. Өйткені бір айтқанды қайталай берген оқушыларды жалықтырып жібереді. Әрине
оқушыны қызықтыру үшін, алдымен мұғалім өз пәнін сүюі қажет. Ал қызығушылық танытқаннан
кейін,  оны  өшіріп  алмаудың  келесідей  амалдарын  келтіруге  болады:  физикалық  практикум,
салыстырулар,  қарама-қайшылықтар,  оқытудың  әр  түрлі  тәсілдері,  қызықты  тәжірибелер,  көрнекі
түрде  ұйымдастырылған  жалпылама  зертханалық  зерттеулер,  ойындар  (ойын  элементтері
кірістірілген сабақтар), жарыстар т.б.
Мұғалім басты тұлға, шәкіртке бағыт – бағдар беруші бағдаршам десек, оқушы өздігінен еңбек етіп,
талпынып,  жеткен  жетістігінің  жемісін  көруші,  мұғалім  мен  оқушы  үнемі  бір  –  бірімен  тығыз
байланыста болуы қажет.  Сапалы тиімді нәтижелі жүргізген әрбір сабақ – ұстаздардың тынымсыз
еңбегінің  нәтижесі  болмақ.  Мұғалім  шеберлігінің  көрсеткіші  әдістеме  саласындағы  ғылыми
жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгеру табиғат заңдарын күнделікті өмірмен байланыстыра
отырып физика пәнінен танымын арттыру. 
Физика  пәнін  оқытуда  интерактивті  әдістерді  пайдаланудың  тиімділігі  туралы  айтар  болсақ,
электрондық оқулық – бұл күнбе – күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны
әрбір  оқытушы  өз  педагогикалық  тәжірибесіндегі  материалдармен  толықтыра  отырып,  әрі  қарай
жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы үй тапсырмасын, жаңа сабақты түсіндіруге және тест
тапсырмаларын  орындауға  болады.  Электрондық  оқулықтың  тиімділігі  зор.  Қазіргі  таңда  мен  өз
тәжірибемде оқушыларға физика сабағында электрондық оқулықты пайдаланып келемін.  Онда әр
тарауда тақырыптың мазмұны, заңдары мен анықтамалары,  кестелер, ғалымдардың өмірбаяндары, 
жаттығулар мен есептер,  бақылау жұмыстары қамтылған.  Тараудағы оқу  материалдары бойынша 
берілген  анимациялық  тәжірибелер  оқушыларға  физикалық  құбылыстарды  көрсете  отырып, 
түсіндіруге  ыңғайлы.  Интерактивті  тақтаны  пайдалану  сабақты  жаңаша  әдіспен  түсіндірумен
оқушылардың назарын аударады, жалпы физикаға қызығушылығын арттырады. Оқушылар сабаққа
дайындалуға белсенді түрде кіріседі, бұл олардың оқу – зерттеу жұмыстарын да шығармашылықпен
жұмыс  жасауға  дағдыларын  дамытады,  тек  физика  пәнін  оқытуда  ғана  емес,  информатика  және
мультимедиялық  білім  алуда  жоғары жетістіктерге  жетуге  мүмкіндік  береді.Оқытудың жаңа  әдіс-
тәсілдерін пайдалану, үйлесімді тәжірибе ғана мұғалімді табысқа жетелеп, теориялық білімін шыңдай
түседі.  Ең қиыны оқытудың бүкіл әдіс-тәсілдерін белгілі  ізге  салып,  сабақтың құрылысын қазіргі
заман талабына сай қайта құру. Адамгершілігі жетерлік сауатты, білімді мұғалім өзінің әрбір сөзіне,
сөйлеміне,  сырт  көрінісіне  талғаммен  қарап,  шәкірттерге  де  талап  қойып,  үйретуден  жалықпай,
түсінбей қалса, оларды кінәламай, сабырлықпен сөйлеп, оқумен бірге тәрбие беріп отыру негізінде
мақсатқа жете алады.
Оқушылардың білімге ықыласын, ынтасын,қызығушылығын арттырудың ең жақсы жолының бірі саб
ақта ойындарды қолдану. Ойын, білім алу, еңбек етуадамның негізгі
қайраткерліктері. Ойын - әркашан кішкене білім, кішкене білім бола
отырып, баланы білім алуға, еңбекке дайыңдайды. Ойыңдар  қолданылған  сабақтарда  оқушылар
белсенділік  көрсетеді.  Бұлай  болу барлық  ойынға  тән  нәрсе,  оның  топтық  түрде
өтуіне байланысты.Балалар  бір-бірінің  ойларымен  пікірлерімен  алмасады,  дәлелдейді, қателеседі,  өз
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ойларын ортаға салады, негіздейді, есеп жауаптарын бірге шешеді, тексереді, қателерін түзейді т. с. с.
Ойын барысындағы пікірлер алмасу нәтижесінде, оқу материалдарын жылдам және жақсырақ игереді,
қиындықтарды  бірге  шешеді.  Мұндай  жағдайда,  барлық  балалар  алға  жылжиды,  білімдері
терең балалардың тежелмеуін, білімі төмен балалардың алға ұмтылуына мүмкіндік береді.
Атақты француз ғалымы Луй де Брайль былай дейді: «ең қарапайым мәселені қозғайтын ойындардың
өзінде  ғылыми  жұмысқа  ұқсас  жалпы  элементтер  көп  кездеседі.  Екі  жағдайда  да  (ойын  мен
ғылыми жұмыс)  ең  бастысы койылған мақсаттың  болуы,  сонан  соң  қиындықтың  болуы,  оны  жеңу,
жаңалықты  ашу  қуаныш. Міне, сондықтан да,  бар адамдарды, жасына карамастан, ойын
өзіне тартып тұрады.»
Мұғалімнің ең басты мақсаты  сабақ мақсаты мен қолданылатын ойынның мақсатын ескере
отырып, сабақтар мен сыныптан тыс сабақтарда,  оны орынды қолдана білу.  Оқушылар  мен
мұғалімнің ойынға ынтасы болған жағдайда ғана, ойын жүруі мүмкін. Қазіргі  мұғалім  әрбір  сабаққа,
тақырыпқа  және  әр  кластың  өзіндік  ерекшеліктеріне  байланысты  оқушыларды
өзіндік жұмыска үйрету,  олардың ізденісін  ұйымдастыру  және  кейбір  материалдарды кең  көлемде
беріп,  тәрбиелік мақсатқа жету үшін де оқьіту формаларын тандай білу керек.  Бір сабақтың өзінде
қолданатын әдістерді кезектестіріп, оқушыларды шаршатпай, материалды қызықты жеткізе білуді де
ескерген жөн.Сабақта ойын түрлерін пайдалану сабақ түрлері  мен әдістерін жетілдіру жолындағы
ізденістердің  маңызды  бір  буыны.  Ойын  түрлерін  оқу  процесін  пысықтау,  жаңа  сабақты
қорытындылау  кезеңдерінде,  қайталау  сабақтарында  пайдалануға  болады.  Ойын  түрлерінің
материалдары  сабақтың  тақырыбы  мен  мазмұнына  неғұрлым  сәйкес  алынса,  оның  танымдылық
маңызы да арта түседі.
Физика  пәні  күрделі  пән  екеніне  ешкімнің  де  дауы  жоқ.  Оны  жаттап  алу 
мүмкін емес, түсіну қажет! Егер ол пән оқушыны қызықтырмаса, не істеу қажет? Міне осындай әр
түрлі  ойлардан  кейін  бала  жүрегіне  жол  тауып,  білімге  жетелеу  үшін  мұғалім  оқушыларды
қызықтыратындай  әр  түрлі  әдіс-  тәсілдерді  қолдануы тиіс.  Соның бірі-  «сын  тұрғысынан ойлау»
технологиясы.  Сындарлы  оқыту  бағдарламасында  көрсетілген  жеті  модульді  тиімді  пайдалану
оқудағы негізгі жетістік болып табылады. Бұл модульдер әр сабақта өзара тығыз байланыста және
үнемі қолданыспен көрініс тапса, мұғалімнің мақсатқа жетудегі жеңісі болмақ.
 Нәтижесінде: 
- сабақтың мазмұны, сапасы артады; 
- жауапкершілік, шығармашылық қабілеті қалыптасады; 
- оқушы өзін-өзі бағалап, білім деңгейін арттыра алады; 
- пәнге деген қызығушылығы артады. 
Сабақ сын тұрғысынан ойлау (СТО) –сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл бағдарламаны бірнеше 
стратегиямен жұмыс жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдіс мынандай мақсат қоя алады: 
-оқушыларды ойландыруға; -өз ойларын ашық айтуға; -пікір таластыруға /дебат/; 
-дұрыс сөйлей білуге; -өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге; -оқушылар шығармашылығын 
дамытуға; Сабақ СТО бағдарламасы 3 кезеңнен тұрады: 
I. Қызығушылықты ояту 
II. Мағынаны ажырату 
III. Ой толғанысы 
Қызығушылықты ояту кезеңі –мұнда өткен тақырыптан не біледі, не айта алады, өткенді еске түсіру, 
ой қозғап, әсер ету кезеңі болады. 
Мағынаны ажырату кезеңінде – нақты тақырыпты мұғалім сұрақ-жауап арқылы түсіндіре отырып , өз 
беттерімен ойларын ортаға салып, жаңа сабақ, жаңа идеяны жүзеге асыруға талпынады.Яғни 
оқушыға ескі мен жаңаны ұштастырып ойын кеңейтеді. 
Ой толғаныс кезеңінде оқушы не білгенін қорытып, саралап, бекіту арқылы білімін жинақтайды. 
Мен өз тәжірибемде көбінесе оқушылармен бірлесіп, ұйымдасып, топтасып жұмыс істеуіне көңіл 
бөлемін. Топта жұмыс жасауда алғашқыда оқушылар бір - бірін тыңдамай, сыныпта шу болатын. 
Барлығы да жазғандарын сабақтан соң топ мүшелері өз ойларын, жазған жұмыстарын талдау 
барысында жақсы жазылған жұмысты таңдай алатын болды. Бір - бірінің пікірін мұқият тыңдауға 
үйренді.
Оқушыларды топқа бөлу барысында мынандай жетістіктерге жетуге болады:
1. Оқушылар бір - бірімен пікірлесе отырып, ортақ қорытынды шығарады.
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2. Тақырыптық түсініксіз жерлерін айқындайды.
3. Топтарының сұрақтарына жауап береді.
4. Барлық оқушылар жұмыс істей бастайды.
5. Қорытынды шығарады.
Осындай топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген оқушылардың білімдері нәтижелі болады, шыңдалады.
Оқушылар жұмыс жасау барысында бір - біріне көмектесіп, ойларын ортаға салады, ынталарына күш 
- қуат бере отырып, өздерінің білім алуын көтермелейді, оқуға, жазуға, тыңдауға, сөйлеуге кең 
мүмкіндіктер беретін ортада оқушы өз пікірлерін еркін жеткізуіне жағдайлар жасайды. Топ мүшелері 
өз ойларын ортаға салып және сол ойларды кесте арқылы көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап 
шығуға тырысады. «Сын тұрғысынан ойлау үшін оқу мен жазу» бағдарламасының қай әдісін алсақ та
оқушының белсенділігін, ойлау қабілетін, шығармашылығын жан - жақты дамытатынын байқадым.
Физика  пәніне  оқушының  қызығушылығын  арттырып,  түрлендіре  жүргізсе,  жақсы  нәтижеге  қол
жеткізуге  болады.  Ол  мұғалімнің  пәнге  сүйіспеншілігі  мен  қажырлы  еңбегі  арқасында  жүзеге
асатыны хақ.
Біздің міндетіміз – дүниежүзіндегі жаңалықтар мен дамуларды назарға ала отырып, одан да 
жақсысын, тиімдісін ұсыну. Өйткені ғасырымызда барлық салада даму өте жедел жүзеге асуда. 
Әрине, дамудың негізі – білімде.
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 қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Сырдария ауданы

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА
 (ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ) ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

 Мұғалім  мен  оқушылардың бір-  бірімен  сөйлесуі,  емін-  еркін  ескертулерді  айтуы,  өз  пікірлерін
қысылмай білдіріп,сөз алмасуда өздерін шынайы ашу тәсілін, мен, мұғалімге арналған нұсқаулықты
басшылыққа  ала  отырып,  мектеп  жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін  өрістетудегі  басты  тұлға  –
мұғалім  екеніне  көзім  жетті.  Себебі  мен  өзімнің  мектептегі  зерттеу  кезінде  мұғалім  сабақ
жоспарлағанда сабақты  ұйымдастыру, жаңа материалды меңгертуді диалог түрінде жүргізгенді жөн
деп таптым.
Диаологтік оқыту, оқушы мен мұғалімнің, оқушы мен оқушының арасында жүреді.
 Сабағымда оқушыларды топқа бөліп, оқушылардың ой- өрісін байқау үшін  оқушыларға мынадай
сұрақтар бердім.
1.Атақты би- шешендерден кімдерді білесіңдер?
2. Неліктен осы би – шешендердің айтқан нақылдары осы уақытқа дейін ұмытылмай келеді? деген
сұрақ  қойып,  оқушылардың  не  білетінін   және  сыни  ойлауға  әрі  оқушыларды диалогке  тартуды
көздедім. Тапсырманы топ болып ақылдасып, ортақ шешімге келуді тапсырдым. Әр топты  бақылау
барысында оқушылардың арасында диалог жүріп жатқанын да байқадым. «Қ» есімді оқушы  топтағы
сыныптастарына би- шешендерден Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билерді білетінін айтты. Осы кезде
мотивациясы жоғары оқушы қазақ халқында есімі елге мәлім  Сырым Датұлы, Майқы би, Жиренше
шешен, Бөлтірік шешен т.б. би-шешендер бар екенін айтты. «Ш» есімді оқушы  олардың есімдері,
нақыл  сөздері  ел  жадында  қалай  сақталып қалғанына  топ арасында  жауап беріп  жатырғандығын
аңғардым. Берілген уақыт аяқталған соң, әр топтың баяндамашылары топ атынан шығып,өз ойларын
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ортаға салды. Осы төрт топтың ішіндегі екінші топтың  «Д» есімді баяндамашысының жауаптарына
басқа топ мүшелері өз ризашылықтарын білдірді.  Дәл осы сәтте мен өзімнің тарапымнан «Д» есімді
екінші топтың баяндамашысына: 
-  Осы жоғарыдағы аталған би –шешендердің бірінің ұлағатты сөздеріне мысал келтіре аласың ба?
деген сауал қойдым.
Сонда баяндамашы кідірместен:
- Мәселен Майқы би туралы айтар болсам. Болашақты асқан көрегендікпен болжап айту да осы көсем
билер мен шешендердің еншісінде екенін білеміз.
Мысалы, Майқы би:
....Әлі заман өзгерер,
Өзгергенін көз көрер.
Мінгенің арба болар,
Бар құс қарға болар,
Жансыз арба ат болар,
Өз балаң өзіңе жат болар,
Темірден құс болады,
Ұрпағының көргені сұс болады.
Еркек жасып и болар.
Қатын тұлданып, би болар.
Сарысудан ас болар,
Жұрт пақыр болар,
Жер тақыр болар-
Осындай қилы заман болар,- деп толғаған. Нағыз  көрегендік пен кемеңгерліктің үлгісі осында  жатса
керек деп ойлаймын, ағай.

• Жарайсың! Міне, тамаша жауап!- 
• Ағай, қазақ халқында мына бір даналық сөзді айта кеткім келіп тұр.
• Мақұл, айта ғой.
• Майқы би атамыз туралы халық аузында «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы – Майқы би»  деген

даналық сөз бар.
• Міне, табылған жауап!

Бұл оқушының  мотиватциясы жоғары екендігін іштей сезгеннен кейін, мен тағы да ол оқушыға: 
- Оқулықтағы нақыл сөздерден басқа өзің білетін нақыл сөздерден басқа мысал келтіре аласың ба?
деп сұрадым. Сонда оқушы:
 - Сырым Датұлы жастау кезінде атақты Қанай шешеннен бата алуға ат жалын тартып мініп, жолға
шығады.Сырым Қанай шешеннің ауылына келіп, шешенге сәлем беріп, бата алуға келгендігін айтады.
Сонда Қанай шешен тұрып: 
- Кімнің баласысың?
 Сырым: - Дат баласымын. 
Қанай  шешен:  -  Е,е  қой  жая  алмайтын  Даттан  қолақпандай  ұл  туды  деуші  еді?  Сірә,  сол  сен
боларсың? 
Сырым:-  Болсақ болармыз.
Қанай шешен: - Әкең қой жая алмаса да, анаң түнде келген қырық кісіні де, күндіз келген қырық
кісіні де ренжітпей қарсы алушы еді. Сірә анаңа тартқан ұл болдың –ау ?
Сырым: - Анам түнде келген қырық кісімен, күндіз келген  қырық кісіні қабағын шытпай қарсы алса,
«Қырықтың бірі қыдыр» деген, бәлкім маған қыдыр қонған шығар ата? – деп, айтқан екен деп, оқушы
жауап  берді.  Мен  бұл  оқушының  жауабына  ризашылығымды  айта  келіп,  саусақ  арқылы  өз
мадақтамамды  көрсеттім.  Осы  сәтте  басқа  топ  мүшелері  де  өз  мадақтамаларын  қол  шапалақтау
арқылы білдірді.
    Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен
Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар,
олардың  білім  деңгейінің  өсуіне  үлес  қосатындығын  атап  көрсетеді.  Зерттеулерде  ересектермен
интерактивті қарым- қатынас пен достарымен бірігіп  жүргізілген жұмыстың  балалардың  оқуына
және  когнитивті дамуына әсер ететіндігі  айтылған. [МАН, 39- бет].

92



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

Менің  сабағымда   диалогті  оқытуды  қолдану  өте  тиімді  екені  байқалды.  Оқушылардың
жұптық,  топтық  тапсырмаларды  орындауда  өзара  пікір  алмасуы,  тапсырманы  бірлесе  шешуі,
оқушыларды ұжымшылдыққа, ойлау қабілетінің өсуіне зор ықпал етеді деп ойлаймын. Топпен жұмыс
жасау барысында оқушылар бір- бірімен пікір алмасып, туындаған сұрақтарға жауап іздейді. Осыған
орай мұғалім оқушыларға  тақырыпқа сай сұрақ қоюдың да маңызы зор.  Сұрақ  оңтайлы қойылған
жағдайда  сабақ  берудің  тиімді  құралына  айналады.  Оқушыларға   тақырып  түсінікті  болуы  үшін
мұғалім тарапынан сұрақтың екі түрі қойылады. Бірі ашық сұрақ , екіншісі жабық сұрақ. Сабақта осы
сұрақтың екеуінде пайдаланған дұрыс , тек сабақтың мақсатына қарай өзгертіп отыру қажет. 
Мысалы оқушыларға мынандай жұптық жұмыс бердім.
                                 V.Жұптық жұмыс «Арнайы қатені табу»  (5-7 минут)
Арнайы қатені табу Дұрыс жауабын жаз

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

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

Сабақ өту барысында сабағымда диалогтік оқыту моделі  оқушылардың  топ болып жұмыс жасау
кезінде  байқалды.  Бұл  сабағымда  оқушылар  тапсырманы  орындау  кезінде  өздерінің   пікірлерін
айтуға ұмтылып отырды. Кей топтарда 1-2 оқушылар жұптың жұмысына мән беріп қарамады.Топтар
арасындағы диалог оқушы мен оқушы арасында өтетін процесс. 
Жоғарыдағы суретте (фото № 1) мотиватциясы төмен оқушы топтық жұмысқа араласпай, өз бетінше
отырды.                                                
Осы сабағымда  жұптық тапсырма кезінде   де  диалогтік  оқыту  көрініс   берді.  Өйткені  жұптағы
оқушылар   өзінің  жұбымен  пікірлесіп,  тапсырманы  орындады.  Тек  екінші  топтағы   жұптың
оқушыларының  арасында диалог байқалмады. Оның себебі жақсы оқитын оқушының жұбы нашар
оқитын оқушы. Тапсырма орындау барысында  ой- пікір айтуға белсене араласпады, ал жақсы оқитын
оқушы одан ештеңе сұраған да жоқ. Келесі сабағымда осындай жағдайларды  болдырмауды ойладым. 
                                         
                                 Жұптық  жұмыс
Кейіпкер сөзі Қаршыға Хорен Жібек Төлеген
Мен бір сұлу табайын,
Патшамыздың жалғызы-
Аты Жібек сұрасаң,
 Кереметін барып көр.
«Бұл  Жібек  маған  үш  шақырсам,
ақымақ  адамдарға  ұқсап  жауап
бермейді, бұл қалай?»
Атаңа лағынет, ит қарақшы,
Көкжорға  астыңдағы  алдың
қайдан?-
Қызыңды  маған  қалыңдыққа
бересің,  бермесең  еліңді  түгел
шабамын.

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

      Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі) деңгей. 2012 жыл.
2. Дәріс материалдары бірінші бетпе- бет кезеңі
3. Интернет ресурстары [http:// кк.wikipedia. org/ Дарындылық]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Аймуратова  Замзегуль Аптихалыковна

Жалағаш  ауданы, Жаңаталап ауылы № 119 орта мектептің
 І  деңгей    бағдарламасы  бойынша  

сертификатталған    бастауыш  сынып мұғалімі

                                                     ӘДІСТЕМЕЛІК  БАЯНДАМА

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

                                  Баяндаманың  мазмұны   
Кіріспе бөлім
Мектеп  тәжірибесіне  өзгеріс енгізу тетіктері   - тәлімгерлік  үдерісі
Негізгі бөлім
Жеті ұстанымға негізделген жүйелі тәлімгерліктің  оқу үдерісіндегі маңыздылығы
    Тәлімгерлік циклі     
 А)  1- қадам  Бастапқы  бақылау
Ә) 2-қадам   Сабақ  үстінде
Б) 3-қадам   Бақылаудан  кейін
Қорытынды бөлім   Табысты оқыту мен құзырлы мұғалім
      Педагогикалық шеберлік   орталығының Кембридж университетінің  бағдарламасы бойынша
әзірленген  мұғалімдердің  біліктілігін  арттыру  курстарында   мұғалімдер  оқу  көшбасшылары  деп
саналады. Бұл ретте оқу көшбасшылары қолданатын тетіктер  мектептің оқыту мен оқу тәжірибесіне
өзгеріс  енгізуге  назар  аударатын болса,  екінші  деңгей бағдарламасы бойынша оқыған мұғалімдер
коучинг  пен тәлімгерліктің көмегімен өз мектептеріндегі әріптестерін оқытып, солардың тәжірибесін
өзгертуге  күш  салады.  Ал  Бірінші  деңгей  бағдарламасы  оқытуды  басқару  мен  көшбасшылық
мәселелерін көтеруге бағытталған. Білімнің дәрежесіне, кәсібилік деңгейіне қарамастан кім болмасын
өзінің үздік  нәтижесін өз бетімен үнемі ұстап тұра алмайды, осы ретте Бірінші  деңгей бағдарламасы
мұғалімдерге әріптестерімен бірге жаңа тәсілдерді  пәнге енгізу үшін коучинг пен тәлімгерлік арқылы
жұмыс  істеуге мүмкіндік беретін дағдыларды ұсынады.
     Тәлімгерлік  -(mentoring)  ұзақ  уақытқа созылатын , тәлімгер  мен тәлім алушы арасында сенімді,
жеке  тұлғаға  бағытталған  қарым-  қатынас  құру  үдерісі.  Ол  тәлім  алушының  педагог  ретінде
қалыптасуы мақсатында өзінің білімін, ойлауын, тәжірибелік іс-амалдарының тиімділігін жетілдіруде
айтарлықтай  қарқын  алуына  көмектеседі.  Тәлімгерлік  ету  барысында  тәлімгер  өзінің  білімімен,
тәжірибесімен бөліседі, ал тәлім алушы еңбек жолында айтулы жетістіктерге жету мақсатында өзінің
кәсіби дағдыларын дамытып, проблемаларды шешу жолдарын іздейді. Тәлімгерліктегі басты ұстаным
қызмет емес, қарым- қатынас болып табылады, оның барысында тәлімгер объективті тыңдаушы  және
бағыттаушы  болады.  Тәлімгер  тәлімгерлік  үдерісіне  өзінің  тәжірибесін  үлес  етіп  қоса  отырып,
бірқатар міндеттерді орындайды:

 Тәлім  алушыларға мүмкіндіктер мен проблемаларды қарауға мүмкіндік береді:
 Стратегиялық деңгейде өзінің ноу- хоуымен алмасады;
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 Тәлім алушыға шынайы мақсат қоюға және оған жету жолдарын жоспарлауға көмектеседі.
  Тәлімгерліктің өзіне тән негізгі  сипаттамасы екі адам арасындағы оқу қарым қатынасын құруға
негізделген   және  түйінді  дағдыларды:  белсенді  тыңдай  білу,  тәжірибені  дамыту  үшін  бірқатар
күрделі  сұрақтар  қоя  білу  дағдыларын  дамытуға   бағытталған.  Тәлімгер  тәлім  алушыға  күрделі
тапсырмалар  беріп,  колдау  көрсетуге;соның  ішінде  қажетті  түйінді  қасиеттерді:  сенімділік,
ортақтастық, шынайылық, адалдық танытуға дайын болады.  Тәлімгерлік аяқталған соң тәлімгер мен
тәлім  алушының  арасында  орнаған  қарым-қатынас  біліктілігі  төмендеу  мұғалімнің  өзіне-өзі
көмектесуіне мүмкіндік алып, проблемалардың шешуін өзінше табуға көмектеседі, себебі тәлімгерлік
түзету  қағидатына  емес,  даму қағидатына  негізделген.    Бірінші  деңгей  бағдарламасы тәжірибелі
мұғалімдерді  өз  мектептерінде  құзырлы  коуч  пен  тәлімгер  болуға  үйретуге  бағытталған.  Бірінші
деңгей  бағдарламасы  бойынша  курсты  аяқтаған  мұғалімдер  оқу  қоғамдастығын  құрып,  жаңа
идеяларды іске асыру үшін өз мектебінде тәжірибеге өзгеріс енгізуді және әріптестерімен жүргізілетін
жұмысты ойластырып, оны жоспарлауды бастайды.
    Мектептегі коучинг пен тәлімгерлік негізгі жеті ұстанымға негізделеді.

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

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

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

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

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

7. Коучингті іске асырудың бір ғана дұрыс  жолы жоқ.

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

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

Сіздің пікіріңізше, не жақсы өтті .Неге?
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Менің ойымша  , аса пайдалы болды.
Назарды мұғалімнен
оқушыларды
оқытуға
шоғырландыру

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

 Мұғалімнің сабақты
түсінуін  анықтау
және оны жетілдіру

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

Тәлімгердің  тиімді
педагогика  мен
балалардың  қалай
оқитындығын
түсінуі

Сіз басқаша әдістерді қолдануды қарастыра алар ма едіңіз?
Қ  оқушыға қатысты не айтар едіңіз?
Деректер   сізге қандай әрекеттер жасауға көмектесті?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Қорытынды бөлім. Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан
мұғалімнің  өз  сабақтарын  оқушының  идеясы  мен  білім  біліктілігін   дамытуға  ықпал  ететін
міндеттерге  сай  ұйымдастыруын  талап  етеді.  Бұндай  міндеттер  оқушылардың  оқыған  тақырып
бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп,  кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре
алатындай,  пікір  көзқарастарын  нақытылап,  жаңа  ұғым  түсініктерін  өрістете  алатындай  етіп
орайластырылып  құрылады.  Мұғалім  қызметіндегі  маңызды  дүние  жекелеген  оқушылардың
тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, оқушылардың түсінігін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында
олармен жұмыс жүргізу қажеттігін ұғынуы, сондай ақ кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы
бірегей тәсілдермен меңгеретіндгін жете түсінуі.

Пайдаланылған  әдебиеттер:   Мұғалімге арналған нұсқаулық 
Қазақстан  Республикасы  педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы
І (ілгері ) деңгей

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оразалиев Тимур Оразалыұлы   №132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің

технология пәні мұғалімі. Сырдария ауданы, Н.Ілиясов ауылы

ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІ САБАҒЫНДА  «ОҚЫТУ ҮШІН БАҒАЛАУ 

ЖӘНЕ ОҚУДЫ БАҒАЛАУ» 

МОДУЛІНІҢ ОҚУШЫ  МОТИВАЦИЯСЫН АРТТЫРУДАҒЫ ТИІМДІЛІГІ

Технология  пәнінің  тізбектелген  сабақтар  топтамасында  «Оқыту  үшін  бағалау  және  оқуды
бағалау»  модулінің  идеясын  басшылыққа  ала  отырып,  Бағдарламаның  басқа  модульдерімен
қаншалықты   ықпалдастырылғаны туралы, сол кезеңіндегі қиыншылықтары және де сәтті тұстарын
ескере  отырып,  алдағы  уақыттағы  өзгерістері  туралы  зерттеу  жұмыстарымды  баяндама  ретінде
бастағалы отырмын. Зерттеу жүргізер алдында  мені бірнеше сұрақтар мазалады.   

Мен неге «Оқыту үшін бағалау және  оқуды бағалау» модулін   зерттеу тақырыбым ретінде
таңдадым?

Аталмыш модуль бойынша формативті бағалау оқушы мотивациясын арттырады ма?
Бұл модульді таңдағанымның себебі бүгінгі таңда әрбір адам ең алдымен өзіне-өзі баға бере

білуі,  қоршаған ортаны,  жолдастарын шынайы бағалай білуі  қажет және де біздің  әрбір күніміз
бағалаусыз  өтпейтінін  барлығымыз  жақсы  білеміз.  («Бағалау»  термині  «жақын  отыру»  дегенді
білдіретін  латын сөзінен шыққандығы кездейсоқ емес,  себебі  бағалаудың негізгі  сипаты бір  адам
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басқа адамның не айтып, не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын,
түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылауы болып табылады /МАН 57-бет/).  
Біріншіден,  жаңаша  бағалау  жүйесі  мен  үшін  үлкен  жаңалық.  Олай  болса  формативті  бағаладың
оқушы  мотивациясына  ықпалы  зор.  Өйткені:  менің  байқағаным  бұл  бағалаудың  түрі  оқушының
мотивациясын арттырады. Себебі: формативті бағалау негізінде оқушы өзін–өзі бағалауды үйренеді.
Өзіне  тақырыпты  қаншалықты  меңгергеніне  баға   береді,  кері  байланыстың  әсерінен  сабақтың
соңында рефлексия жазу үстінде ненің қиын болғанын түсінеді. 
Оқытуды, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға
бағытталған бағалау формативті немесе оқыту үшін бағалау (ОүБ) болып табылады. [МАН 56-бет]
Осы кезге  дейін  дәстүрлі  оқыту мен сабақ  жүргізіп,  бағалап  келгендіктен  оқыту  үшін  бағалауды
сабағымда қолдану мен үшін алғашында «Қалай болады екен?; Оқушыларға өз деңгейінде түсіндіріп
бірін-бірі,  өзін-өзі  бағалауын  шынайы  жүргізуіне  қол  жеткізе  аламын  ба?»  деген  аз  да  болса
қорқыныш ұялағаны жасырын емес.
Мен Бағдарламаны игеріп келіп, алғашқы өткізген яғни, «Еденге және қабырғаларға плитка жапсыру
технологиясы» тақырыбындағы сабағында оқушылар сыныпқа кіріп келгеннен бастап менің іштей
оқушылардың бүгінгі көңіл-күйлері қалай, сабаққа деген ынталары бар ма екен деген бағалау процесі
жүріп  жатты.  Менің  оқушыларға  берген  алғашқы  тапсырмам  оқушылардың  ойлау  қабілетінің
жылдамдығы мен  күрделілікке  деген  сүйіспеншілігін  анықтап,  бағалау  мақсатында  оқушылардың
ортаға  келіп   үш  топқа  бөліну  үшін   алдарына  қағаздың   қиындыларына  плитканың  суреттері
бейнеленген және араластырылған  плитканың  бөліктері мен түстері таратылды, плитка түстері мен
формаларын таңдау арқылы 3 топқа топтасуларын сұрадым. Топтасу барысында «Н» есімді оқушы
өзінің  сыни тұрғыдан ұтқырлығы мен дарындылығы жағынан өзінің  икемділігін көрсетіп бірінші
болып өз тобын жинақтап үлгерді. Сол уақытта мен оқушыларды мадақтап «Жарайсыңдар! Өздерің
жылдам екенсіңдер», «Қандай тапқырлық» деп формативті бағалау жүргіздім. Өздерін мадақтағанды
жақсы көріп алдағы тапсырмаларда да алғашқы болып орындайтындарын қуанышпен айтты. Осы
сәтте  формативті  бағалаудың  қаншалықты  тиімді  екенін,  сонымен  қатар  оқушылардың
қызығушылығын арттыратынын байқадым. 
Келесі  үй  тапсырмасын  сұрау  барысында  оқушыларға  тізбектелген  сұрақтар  кестесі  таратылды.
Тізбектелген сұрақтарға оқушылар иә/жоқ деп және де неге екенін түсіндіріп дәлелдемелер арқылы
жауап берді. Өздерінің жауаптарын дұрыс жауаппен салыстыра отырып дұрыс белгілегендеріне қарай
өздерін «Бағдаршам» арқылы бағалауларын ұсындым. Он үш оқушының оны жасыл түс көрсетіп, ал
үш оқушы сары түсті көрсетті. Бұдан қорытынды жасайтын болсам үй тапсырмасын оқушылардың
«77%»  өте жақсы меңгергенін,  ал қалған «33%» орта деңгейде екенін анықтадым.  Жауап берген
кестелерін   талдау барысында    оқушылардың өзін–өзі  бағалауы шынайы емес  екенін  байқадым,
олардың  бойында  «мен  неге  басқадан  кем  боламын»  деген  ой  барын  көрдім.  Алдағы  уақытта
оқушылардың  өзін–өзі  бағалауы  мен  бірін–бірі  бағалауын  шынайы  жүргізуі  үшін,  оқушыларға
шынайы бағалау мен жалған бағалаудың айырмашылығын, егер шынайы бағалай білсек онда өзімізді
де  өзгені  де  оқуға  деген  ынта-ықыласымыз  артатынын  түсіндіріп,  шынайы  бағалауға
машықтандыруым қажет екенін түсіндім.  
Оқушылардың  өзін-өзі  қаншалықты  шынайы  бағалай  алатынын  байқау  үшін,  келесі  сабақтың
басында  үй  тапсырмасын  сұрау  мақсатында  оқушылардан  өткен  сабақ  бойынша  жеті  сұрақтан
құралған тест тапсырмасын бердім және де орындауға 5-минут, тексеріп бағалауға 2-минут берілгенін
ескерттім.  Тапсырманы  орындау  барысында  оқушылардың  қаншалықты  өткен  тапсырманы  есте
сақтағандарын (Есте сақтау және білім: олардың есте сақтау қабілеттері өте жоғары; олар ақпаратты
біліп  қана  қоймай,  оны  пайдалана  алады;   Montgomery  1996;  Freeman  1991;)  [МАН  73-бет]білу
мақсатында оқушылардың тестке қалай  жауап беріп жатқанын бақыладым. Бақылау барысында  «Ж»
есімді оқушы берілген уақыттан бұрын жеті сұраққа да жауап беріп, өзінің есте сақтау қабілетінің
жоғары екені және де дарындылығын көрсетіп, мені таңқалдырды. 
Оқушылар  сұрақтарға  жауап  бергеннен  кейін,  өздерінің  жауаптарын интербелсенді  тақта  арқылы
дұрыс  жауаппен  салыстырып,  қателерін  сызып  қоюларын  болатынын  айттым.  Жауап  берулеріне
байланысты өзін-өзі «Бармақпен» бағалауды, егер «6-7» сұраққа жауап берсе бармақтарын жоғары
қарай,  «3-5»  сұраққа  жауап  берсе,  бір  жағына  қарай,  ал  «1-2»  сұраққа  жауап  берсе  төмен  қарай
көрсететіндерін түсіндірдім.

1-2 сұраққа 3-5 сұраққа 6-7 сұраққа
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1 - оқушы 3 - оқушы 9- оқушы
 Бағалаудың  шынай  жүргенін  бақыладым,  әр  оқушы  өзінің  жауап  беруіне  байланысты  өзін-өзі
шынайы бағалағаны мені қатты қуандырды.
Тізбектелген сабақтар топтамасында жаңа сабақты меңгертуде  жеке, жұптық және топтық жұмыстар
болды. Оқушылар топ болып мәтінмен жұмыс жасап, өз ойларын біріктіріп, алынған ақпараттарды
постер  арқылы тұжырымдамалық карта  жасауға  және  сарамандық жұмыстар  барысында  берілген
тапсырманы топтасып жасауға машықтанды. 
Формативті бағалау барысында оқушының дарындылығы көрініс тапқан ең бір сәтті шыққан тұсы,
тізбекетелген  сабақтар  топтамасындағы  екінші  сабақта  (Сарамандық  жұмыс.   Еденге  және
қабырғаларға  плитка  жапсыру)  көрініс  тапты.  Мұнда  оқушылар  өздеріне  берілген  тапсырманы
(қабырғаға  плитка  жапсыру)  орындап  болысымен,  бір  топ  екінші  топтың  жұмысына  баға  беру
мақсатында «Бармақ» арқылы бағалауды жөн көрдім. Бірінші топ баға беру кезінде екі оқушы жоғары
ал, екі оқушы бір бағытқа жартылай деп баға берді.
  Бағалауының себебі неде? –деп, сұрау кезінді І топтың «М» есімді оқушының ІІ топтың жапсырған
плиткаларының бір тегіс емес екендігін және де жік-жігінің үйлесімділігі ескерілмегені жөнінде өз
пікірін айтып, шынайы бағалауын жүргізді. Осы жерде «М» есімді оқушымның бойынан пайымды
(Сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрету;  Пайым:  дәлелдердің  деңгейі  мен  маңызын  мойындау;  балама
жорамалдар мен мүмкіндіктердің орынды екендігін немесе артықшылығын мойындау. /МАН 54-бет/)
көре білдім және де топ мүшелерінің ішінен суырылып алға шығуы, өзінің дарынды екенін көрсетті.  
 Мен  осы  топтық  жұмыстар  аясында  оқушылардың  бірін-бірі  яғни,  топ  мүшелерін  және  топтар
арасындағы критерийлер арқылы бағалауды жүргіздім. Мектептегі тәжірибе кезеңі болғандықтан мен
критерийлерді өзім айқындап, оқушыларға осы критерийлерді басшылыққа ала отырып бағалауларын
ұсындым. Алдағы уақытта бағалау критерийлерін оқушылармен бірлесе отырып айқындау керектігін,
критерийлерді оқушылардың өздері  ұсынған жобасы бойынша жасауды басшылыққа алуым қажет
екенін түсіндім.
Оқушылардың бірін-бірі бағалауы алғашқы екі сабақта  ұқсас түрде жүрді. Менің ойыма осы жерде
бағалауды  өзгертіп,  енді  өзінің  тобын  емес,  екінші  топты  «Екі  жұлдыз,  бір  ұсыныс»  арқылы
формативті бағалау жүргізуді көздедім және де ол өзінің жемісін берді. Осы жерде «Қалай?» деген
сұрақ туындауы мүмкін. Оның дәлелі ретінде «Ж» есімді оқушының бақылаушы болып сөйлеуі мені
таңқалдырды. Ол:
«Ағай, бағалау парағыңыздың кестелері кіші болғандықтан ІІ топты қалай бағаланымның барлығын
жазу  мүмкін  болмады,  сондықтан  жазғанымнан  бөлек  айтып  өтсем  болады  ма?»  –  деген  маған
ұсыныс-сұрағын тастады. Мен, «Әрине болады, менің көздеген мақсатымда осы, бір-біріңді шынайы
бағалап үйренулерің» - деп жауап бердім. 
Осы жерде оқушының  ұтқырлығын (Ұтқырлық: ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылу; үзілді-кесілді
жауаптарды  іздеудің  орнына  сұрақтар  қою;  дәлелдерді  талап  етіп,  кез-келген  дәлелді  есепке  ала
отыру;  эмоцияға  емес,  себепке  негізделу;  /МАН 53-бет/)  байқадым.  Бағалау  кезеңінде  өзінің  сөз
қорының бай екенін және шынайы бағалай білетінін көрсетті.
Бағалау  жүргізу  барысында  мен   дәстүрлі  сабақ  жүргізуде  тек  қана  белсенді  отырған  оқушы
бағаланып, көп жағдайда үндемей, сабақ барысына қатыспай шеттеп қалған оқушылар бағаланбай
қалатынын байқайтын болсам, ал оқушылардың бірін – бірі формативті бағалауында барлық топтың
мүшелері шынайы бағаланып, бүкіл оқушының сабақ барысында қамтылып, шынайы бағалануы өте
тиімді тәсіл екеніне  көзім жетті.

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

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

«А» деңгейлі «Н» есімді оқушының тапсырманы толық орындағанын көрдім. Ал, «В» деңгейлі «Қ»
есімді  оқушымның  тапсырмасын  тексеру  барысында,  бұл  оқушы  берілген  тапсырманы  толық
орындай алмағанын байқадым. 
 Зерттеуімдегі  «С»  деңгейлі  оқушымның  берілген  тапсырманы  орындауда  өзі  жауап  беруге
қиналып,  мотивациясы жоғары оқушыдан көшіріп  жазып жатқанын көрдім.  Қасына барып «Блум
таксономиясының» жеке тапсырма екенін айтып, бағыт бағдар беріп кеттім.
         Жеке-жеке берілген тапсырма «Блум таксономиясы» арқылы оқушылардың деңгейін анықтап,
бағалау мақсатында оқушылардың жұмыстарын тексеріп, әр деңгейге пайыздық мөлшерін шығардым.
  
       Тізбектелген  сабақтар  топтамасындағы
алғашқы  сабақта  «Бағалау»  деңгейіндегі
тапсырманы  бір  ғана  оқушы  орындаса,  келесі
сабақтарда  2  оқушы  өздерін  жоғары  деңгейде
көрсете білді.
 
«Блум таксономиясы» арқылы оқушылардың деңгейін
анықтап,  бағалау  үшін  әрбір  оқушының  жазған
жауаптарының  мәнін   аша  білуіне,  нақты  жауап
бергеніне қарай саралап бағаладым.  Алдағы уақытта
оқушылардың  берілген  сұрақтың  мазмұнына  мән
беріп,  түсініп  оқуларын  дағдыландыру  үшін
түсіндірме,  арнайы  сұрақтармен  жұмыс  жасауым
қажет  екенін  түсіндім.  Яғни  осы  тапсырма  арқылы
сыныптағы дарынды оқушыны анықтауға мүмкіндік туды. «Блум таксономиясының» Бағдарламаның
жеті модулінің төртеуіне ықпалдасуына мүмкіндік тудырып, өзінің жаңа тәсілдер ішіндегі ең тиімді
екенін көзім жетті.

Әрбір  сабағымда  оқушылардың  сабақты  қандай  деңгейде  түсінгенін;  жартылай  түсінгенін;
түсінбегенін; кері байланыс (Жетістікке жеткендігін көрсететін кері байланыс; мұндай кері байланыс
«әсердің» бейресми бағалануынан бастап ресми жазбаша тестілерге жейін түрленуі  мүмкін,  бірақ
негізгі мақсат оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму, мысалы, білім, түсіну және дағды
туралы хабарлама беру болып табылады./МАН 56-бет/  )  арқылы бағалау үшін стикерлер таратып
беріп,  берілген стикерге  сабақты қандай дәрежеде  түсінгендерін  сыни тұрғыдан ойланып,  жазып,
тақтада ілулі тұрған плакатқа жапсыру керектігін айттым.  
Жалпы тізбектелген сабақтар топтамасында кері  байланыстың екі  түрлі  тәсілмен жүргізілді.  Яғни
өздерінің  бүгінгі  сабақтан  алған  әсерлері  мен  түсіну  деңгейлерін    стикерлерге  жазып,  арнайы
дайындалған плакатқа жапсыруларын ұсындым және де арнайы кесте «Түсіндім; Түсініксіз болған
не?;  Түсінбедім»   тәсілі  арқылы  жеке-жеке  таратып,  бүгінгі  сабақтан  алған  әсерлері  мен  түсіну
деңгейлерін    жазуды  ұсындым.  Осы  кері  байланысты  жинап  алып  текесеру  барысында  қанша
оқушының теория жүзінде түсінгендерін, практикада   қолданып көргеннен кейін  сабақты өте жақсы
меңгергендерін  жазыпты.  Тек  бір  ғана  «А» деңгейлі  «Н» есімді  оқушының барлығын түсінгенін,
алайда өзінің түсінігін жетілдіру мақсатында кестедегі «түсініксіз болған не» деген бағанына сұрақ
қойып, ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылыпты және де өзінің ұтқырлығын(Ұтқырлық: ең жақсы
түсініктемені  табуға ұмтылу;  үзілді-кесілді  жауаптарды іздеудің орнына сұрақтар қою;  дәлелдерді
талап етіп,  кез-келген дәлелді есепке ала отыру; эмоцияға емес,  себепке негізделу;  /МАН 53-бет/)
көрсете білгеніне мен өте қатты таңқалдым.
Әрбір сабақтың соңында оқушылармен кері байланыс орнату, өзінің жақсы нәтижесін көрсететініне
көзім жетті. Оқушылардың жазған кері байланыстарын оқу барысында олардың қаншалықты сабақты
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  Білу 13 100%
 Түсіну 13 100%
Қолдану 7 54%
Талдау 3 23%
Жинақтау 2 15.5%
Бағалау 1 7.5%

Білу 13 100%
Түсіну 13 100%
Қолдану 6 46%
Талдау 3 23,%
Жинақтау 2 15,5%
Бағалау 2 15,5%
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меңгеріп, түсінгендерін, түсінбей қалған жерлерін жазып білдіруге мүмкіндік туғызатын бірден-бір
таптырмайтын тәсіл екенін түсіндім. Дәстүрлі сабақ жүргізуде сабақ соңында тек қана ауызша түрде
жабық сұрақтарды қоюмен шектеліп, бұл жағдайда көптеген оқушылар түсінбеген күйі қалып, сұрақ
қойып, өздерін қинамау мақсатында үнсіз отыратын және де сабақтың тез біткенін қалап тұратын.  Ал
қазіргі уақытта мен:

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

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

Пайдаланылған әдебиеттер:           
Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі) басылым, ІІІ деңгей
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БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА БІЛІМ БЕРУ МЕН БІЛІМ  АЛУДА 
СЫНДАРЛЫ ТЕОРИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

Досмаганбетова Фарида Калдыбаевна
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, №44 орта мектеп

 ІІІ деңгейлі биология пәні мұғалімі

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

• міндеттерді орындау стартегияларын әзірлеуге және ойластыруға; 
• нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі. 

Осы  жоғарыдағы      талаптар  орындалғанда  оқушы  ақпартты  енжер  қабылдамай,  оқу  үдерісіне
белсене  қатысады.  «Қалай  оқу  керектігін  үйрету»  модулі  барысында  өзімнің  қолданып  жүрген
тәжірибеммен  бөлісуді  жөн  көрдім.  Тақырыпты  өзігінен  меңгертудегі  тиімді  әдістерін  ұсынып
отырмын. 
                     Оқушыларға жадынама

• Мәтінді мұхият оқып, оқу барысынды негізгі ойларды қысқаша түртіп алу
• Мәтінге қатысты суреттер мен олардың бөліктерін түсінуге тырыс
• Қысқаша жазуға тырыс
• Бір ойды екінші ойдан бөліп ал

                              Оқулықпен жұмыс тапсырмалары 
•  Оқу материалдарындағы жаңа терминдер мен ұғымдарды бөліп алуға тапсырмалар
• Мәтінді талдау, басты ойды бөлу
• Мәтінге сұрақтар құру
• Конспектілеу
• Оқулық мәтіні бойынша кесте құру
• Мәтіндегі қателерді анықтауға берілетін тапсырмалар
• Мәтіндегі басқа пәндерге де қатысы бар сөздерді анықтау

                   Бағдарламаланған карта құру
І кезең: мәтінді зерттеу және оған баға беру
ІІ кезең: мәтіннің құрылымдық- логикалық сызбанұсқасын құру
ІІІ кезең: бағдарламаланған карта құру
ІҮ кезең: бағдарламаланған картаға кілт құру
Ү кезең: тексеру тестісін құрастыру 
Мысалы: “Буылтық құрттар”тақырыбына арналған оқулықпен өзіндік жұмыс бағдарламалық 
картасын құру
1. (жеке тапсырма) Оқулықтың “жорғалаушылар класы” тақырыбын мұқият оқыңдар,  мәтінде қандай
жануарлар сөз етіледі? Олар туралы не білесіңдер?
2. (жұптық тапсырма) Танымдық сұрақ
  Күздің салқын күндерінің бірінде Вьетнамнан Ресейдің зоологиялық  орталығына 24 айдаһар жылан
әкелінді.  Жыландарды  қабылдап  алған  маман  қорықпай,  олардың  әрқайсысын  қарай  бастады.
Жыландардың тыныштық сақтағанына қарап, кедендегілер оларды зоолог сиқырлап 
қойған болар деп шешті. Айдаһар жыландардың осы мінез –құлқына дұрыс түсініктеме беріңдер 1-
топ: мәтнді оқып сұрақтар дайындау
2- топ: мәтінді оқып, жаңа түсініктер мен термин сөздерді жазып, анықтама беру
3-топ: мәтінді оқып, тірек сызбалар құрастыру
 Тек мәтіндермен шектеліп қана қоймай топтық тапсырмаларды орындауда түрлі тірек-сызбаларды
құрастыруды үйрету арқылы оқушылардың таным белсенділіктерін арттыруға болады. 
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Тірек-сызба нұсқалармен жұмыс                  
• Тірек -сызба нұсқалармен жүйелі түрде жұмыс оқушының пәнге қызығушылығын, оқу 

белсенділігін арттырады.
• Білімін терең және берік меңгерілуін қамтамасыз етеді.
• Оқушылардың ойлау қабілетін, жады мен сөйлеу мәдениетін дамытады.
• Оқушыға оқу материалы жинақы, қысқаша беріледі.
• Оқушы топпен және өзара бірлесіп жұмыс істеуді үйренеді.
• Оқушы өзінің танымдық деңгейін біледі, өзін-өзі бағалауды үйренеді

Қорыта айтарым, оқушы оқу үдерісіне белсенде қатысқанда ғана берілген материалды терең меңгере 
алады,  мағынасын ажырата алады, өз- өздерін тексеруге және өзгені бағалауға қабілетті болады. Бұл 
кезекте сындарлы оқыту теориясының  маңызы өте зор.

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЖАРҚЫН ІСПЕН КҮЛЛІ ӘЛЕМДІ ТАҢ ҚЫЛЫП, 

ЖАСАЙ БЕРСІН ЕЛДІГІМІЗ МӘҢГІЛІК!

 №114 орта мектептің математика
 пәні мұғалімі А.Акимова 

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

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

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

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

Шаған ауылы №37 орта мектеп
Әлайдар Айжан Кенесарықызы

ІІІ денгейлі ағылшын тілі  мұғалімі

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

Сабақтың 
мақсаты:

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

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

Күтілетін 
нәтиже:

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

Қолданылат
ын әдіс-
тәсілдер:

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

Көрнекі 
құралдар:

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

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

Оқушылар  мұғаліммен  сәлемдесіп,  сабаққа
дайындық жасайды. 

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

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

Оқушылар арқылы топтарға бірлеседі.

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

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

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

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

Оқушылар жаңа сөздерді меңгереді.

Жаттығудағы сөйлемдерді аяқтайды.

Түсін
у 

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

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

Қолда
ну 

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

London Both
It lies on the river They are both big.
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Сергіт
у сәті

similarities and differences.

Оқушылар әр түрлі физикалық 
жаттығулар жасайды.

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

Талда
у 

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

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

Жина
қтау 

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

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

Бағала
у 

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

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

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

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

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҮЙРЕТУ 

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

Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылы.

Тәуелсіздік  күні  қарсаңында  Елбасы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  «Қазақстан-2050
стратегиясы:  қалыптасқан мемлекеттің  жаңа  саяси бағыты» атты мазмұны терең,  бағдары айқын,
стратегиялық маңызы ерекше Жолдауын жариялады. Президенттің өзі айтқандай, мықты мемлекеттің
жоспарлау  саясатымен,  ұзақ  мерзімді  дамуымен  және  экономиялық  өсуімен  ерекшеленетінін
ескерсек, бұл жолдаудың мән маңызы, берері арта түседі.
Елбасы Жолдауында жаңа саяси бағыттарға орын беріп, жедел өзгермелі тарихи жағдайлардағы 
Қазақстанның жаңа келбетін жасады. Қуатты да табысты мемлекеттің қай жағынан алғанда да өресі 
биік, мәртебесі үстем болатындығын айғақтады.
Елбасы 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің санатына қосылып, өзіндік жетістіктеріміз 
бен қазақстандық даму үлгісін ұсынды. Елбасы жолдауындағы тағы бір маңызды көтерілген тақырып,
ол – білім мәселесі. Білімді жоғары сапаға көтеру, міндетті мектепалды даярлықты енгізіп, мектеп 
жасына дейінгі балаларға білім беру, мектептер мен балабақшалар салу арқылы заманауи білім беруді
қалыптастыру.
    Еліміздің мәртебесінің биік болуы қоғам мүшелерінің, келешек ел болашағы – жас ұрпақтың 
белсенділігі мен іскерлігіне тікелей байланысты. Қазіргі заман талабына сай мұғалімнің негізгі 
мақсаты – сабақ сапасын көтеру, сабақ түрін жетілдіру, ақпарат және техникалық құралдарды 
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пайдалану, оқушылардың сабаққа деген қызығуын арттыру, олардың ізденуін, танымын 
қалыптастыру.
 Білім берудегі  ескі мазмұнның орнына  жаңасы келуде. Я.А.Коменскийдің, И.Гербарттың дәстүрлі 
обьект- субектілі педагокикасының орнын басқасы басты, ол балаға оқу қызметінің субьектісі ретінде,
өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағдайда 
педагокикалық процестің маңызды құрамы оқу ісіндегі субьектілер – оқытушы мен оқушының 
тұлғалық-бағытталған өзара әрекеті болып табылады.
  Жаңа білім пардигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын  емес, оның тұлғасын, 
білім алу арқылы дамуын қойып отыр.\МОТ оқушыны дамыту құралы ретінде, 4-бет\
«Оқуды үйретудің» қозғаушы күші «метатану» болып табылады. Басқаша айтқанда,оқу бар 
бірақ сонымен бірге оқуды үйрету де бар. Адамдар ойлауға қабілетті және ойлау туралы 
ойлануға да қабілетті.. Тап осы сияқты танымдық қабілет бар да, сол сияқты танымды да тану 
да бар. «Метатану» деп индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, 
кейінгі оқу үдерісінде мұндай ойлаудың нәтижелерін саналы қолдану үдерісі ретінде сипаттауға 
болады. Бұл үдерісте мұғалім оқушыға:

- білім міндеті қоятын талаптарды түсінуге;

- жеке ойлау үдерістерін және олардың жұмыс қағидаттарын зерттеуге;

- міндеттерді орындау стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға;

- нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі.  \МАН,32-бет\  
  Сабақтың негізгі мақсатында балалардың өз оқуы туралы білетін және өзінің эмоцияларын, ынтасы 
мен әлеуметтік қарым-қатынасын басқара алатын, өзін өзі реттейтін оқушы ретінде қалай дамитынын
зерттеу. Нәтижесінде біз танымдық дамуға арналған дәлелдемелерді анықтауды үйреніп, өзін - өзі 
реттеуге көмектесу үшін өздерінің жағдайларында инновацияларды зерделеу.
 Менің зерттеу барысында байқағаным, кез - келген оқушыға сенім артып, өзіне өзі сенетіндей жағдай
жасаса, ол қандай жағдай болмасын күресіп, жеңіп шығады. Ол үшін, балалар оқу мен оқытудың 
маңыздылығын айқындап, өз пікірлерін жеткізгеннен кейін өзін – өзі реттеуге күш жұмсайтыны 
байқалады.

Білім жүйесі өмірімдегі стратегиялық маңызды сала болып табылатындығы белгілі. Ал оқу 
процесіндегі дәстүрлі  әдістердің озық заман талабына жауап бере алмайтыны түсінікті жайт. Бүгінгі 
уақыт талабына сәйкес білім беруді одан әрі жетілдіру оқу тәрбие процесіне озық тәжірибені, ғылыми
жетістіктерді еңгізуді талап етеді.
   Математика мұғалімдерінің педагокикалық жұмыстарына қойылатын талаптарының  басқа пәндер 
мұғалімдерінің жұмысына қойылатын талаптарды іске асыру – мұғалімнің жұмыстарының 
мақсаттылығын күшейтіп, сабаққа және сабақтан тыс уақытында нәтижелі әрі құнды материалдарды 
ұйымдастыруна мүмкіндік туғызады.
   Тәрбие процесін ұйымшылдықпен жүргізуде мұғалім басты тұлға. Осындай талапқа сай қызмет 
істеу үшін алдымен мұғалім өзінің теориялық және әдістемелік білімін ұдайы толықтырып, үздіксіз 
ізденуі, өз мамандығын барынша жетілдіру және психология мен педагогика ғылымдары жайындағы 
жаңалықтар мен озық тәжірибелерді үнемі пайдаланып отыруы тиіс. Үздіксіз іздену – бүгінде 
мұғалімдерге қойылып отырған талаптардың бірі.       
   Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер 
мен Литлтон(2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын 
арттырумен қатар, олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді. 
Зертеулерде ересектермен интерактивті қарым-қатынас пен достарыммен бірігіп жүргізілген 
жұмыстың балалардың оқуына және когнитивті дамуына әсер ететіндігі айтылған.\МАН-39 
бет\
   Осы курсты оқымай тұрып дәстүрлі сабақ беру жүйесі туралы мен көп ойланатынмын, мұғалім емес
ендігі жерде оқушыларды қозғалысқа, ойлануға түсіретін қандай да бір әдістің керектігін. Мен сабақ 
беру барысында оқушы мен мұғалім арасындағы диалогты пайдалананып, бірақ оны бір әдіс деп 
қабылдаған жоқпын. Әрі үлкен маңызы бар екенін ескермеппін. Мен математикадан бергендіктен, 
көбірек есептер шығартуға көңіл бөлетінмін. Сондықтан енді мүмкіндігінше көбірек диалогты 
пайдалануға тырысамын. 
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    Мен өз тәжірибеме сүйене отырып  монолог пен диалогтың айырмасы бар екенің байқадым. Менің
түйгенім  сабақты  монолог  етіп,  түгін  қалдырмай  айтуға  қабілетті  оқушыны  да  жалықтырады.
Сондықтан да сабақты диалог етіп жүргізген дұрыс, оқушылар  көп білім алатындай етіп жүргізу
керек. Әр топтағы өзара әңгімелесу барысында  көптеген оқушылар жақсы идеялар айта алады. Бірақ
тыңдай білудің өзі,  оған шыдамдылық  керектігін оқушылар оны толық түсінген жоқ.  Ал тыңдай
білуге  үйренсе,  онда  сен  де  тіпті  нашар  түсіндіретіндердің  өзінен  жақсы  бір  пікір  тыңдайсың.
Балалардан жақсы жауап алғым келсе, дұрыс сұрақтар қоюға тиіспін. Оқушыларға бір-біріне дөрекі
сөйлеспеуге, яғни айтқан сөзің қандай болса, еститін жауабың да сондай болмақ деймін және ақылды
болғың келсе,  орнымен сұрауға, көңіл қойып тыңдауға,  байсалды түрде жауап беруге және басқа
айтар ештеңең жоқ кезде сөйлеуді доғаруға үйренуге шақырамын. Мектеп тәжірибиесінде  өзімнің
байқағаным  диалогтік  оқыту  барысында  оқушылар  сол  сұрақ  барысында  тек  бір  ғана  жауаппен
шектеліп қалмайды екен. Ол жерде оқушылар сұраққа жан-жақты жауап берумен қатар өз ой-пікірін
айтады,  сол сұрақ барысында топта,   жұпта талдап,   жіктеп және сол сұраққа баға бере отырып,
қазіргі  қоғамдағы  әлеуметтік  маңыздылығын  айтады.   Сонымен  қатар  бұл  диалогтік  оқытудың
маңыздылығы  сұраққа  жауап  беру  барысында  оқушылар  ойланады,   ізденеді,  бір-бірінің  пікірін
тыңдау арқылы сыйластығы,  бір-бірімен санасуы артады. Мысалға алатын болсам, өзімнің №126
орта мектебімдегі  22 қазан күні 5 сыныпта математика пәнінен бірінші сабағымды өттім. Сабақтың
тақырыбы: Щеңбер. Дөнгелек . Топты санамақ арқылы үш топқа бөлдім. Сөйтіп балалар 1,2,3- деп үш
топқа бөлінді.  Оқушыларға сабақтың мақсаттарын айтып өттім. Сабақтың  мақсаты оқушылардың
щеңбер, дөнгелек, диаметр, радиус,   доға туралы түсініктерін қалыптастыру. Дөнгелекті тұтас дене
ретінде  «1бүтін»  деп  қабылдауға  дағдыландыру.Оқушылардың  өз  білімдеріне  деген  сыни
көзқарастарын дамыту. Өзін – өзі бағалауға үйрету болып табылады. Сондықтан бастауыш сыныпта
алған  білімдерің  ұштастыра  отырып,  оқушыларға  сабақ  барысында  осы  жаңадан  түсініктерің
қалыптастырдым.  Сыныпты  түгендегеннен  кейін,  жаңадан  әдістерді  қолдануға  тырыстым.  Сабақ
барысында  мынадай  әдістерді  қолдандым: «ыстық  орындық»,  жұптық  жұмыс,  топтық  жұмыс,
диалогтық  оқыту,  АКТ  көмегіне  жүгіну,  ассоциация  әдісі,  формативті  бағалау.  Сабақтың  кезінде
оқушыларым таң қалды. Өйткені сабақтың барысында мен оқушыларға осы тақырыпты жұптасып,
талқылағаннан  кейін  әр  топтан  бір  оқушыдан  шығып  ыстық  орындыққа  отырып  қорғады.
Оқушыларымыз  сабақты  отырып  айтуға  болады  екен  ғой  деп  таң  қалды.  Осы  курсқа  дейінгі
сабақтарымызда  тек  қана  мұғалім  сөйлегеніне,  бағыт  бағдар  бергеніне  оқушылар  үйренген.
Мұғаліммен оқушының арасында диалог жүргіздім.  Оқушылардың щеңбер, дөнгелек,диаметр,радиус
доға туралы түсініктерін қалыптастыруға тырыстым. Көбінесе жабық сұрақтар бердім.
    Мұғалім  -Тақтаға қандай фигура сызылған? 
    Оқушы  - Щеңбер.
     Мұғалім – Дұрыс. Щеңбер деген сөзді естігенде есіңе не түседі? 
     Оқушы  - Дөңгелек.
     Мұғалім  - Жарайсын. Дөнгелек деген не?
     Оқушы – Жазықтықтың  щеңбердің ішіндегі бөлігі (щеңбердің өзімен
                      қоса)     дөңгелек деп аталады
     Мұғалім - Өмірде дөңгелекке ұқсайтын қандай мысалдар келтіре
                      аласын?
     Оқушы - Машинаның дөңгелектері, сақина, монета, табақшалар, доп,
                     жер шары, кесенің түбі деп ойлаймын.. 
    Мұғалім  -Циркульмен щеңберді қалай сызамыз?
    Оқушы – Білмеймін.
    Мұғалім – Кім көмектеседі алады?    
    Оқушы -  Мен. Дәптердің бетіне бір нүктені белгілеймін. Содан кейін
                      циркульдың бір ұшын сол нүктенің үстіне қоямын. Ал  екінші
                      ұшымен сызып  шығамын.  
Сөйтіп  мұғаліммен оқушының арасында диалог болды деп ойлаймын. Әрі қарай оқушылар есептер 
шығарады. Сөйтіп оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу 
және қайта бағыттау сияқты әртүрлі техникаларын пайдаландым. 
24  қазан  күні үшінші сабағым болды. Сабақтың тақырыбы «Үлестер. Жай бөлшектер».  Сабақтың  
мақсаты: оқушыларға жай бөлшек,үлес,алым,бөлім  туралы түсініктерін есептер шығару барысында 
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қалыптастыру. Оқушыларға сыни көзқарастарын дамыту. Өтілген сабақтарды оқушы санасына бекіту.
   Мұғалім  -Үлес деген не?
   Оқушы - Үлес дегеніміз дөңгелекті тең бөліктерге бөлінгерді
                  атаймыз. 
   Мұғалім - Дұрыс. Ал жай бөлшектің бөлімі нені көрсетеді?
   Оқушы - Бөлшек сызығының астындағы сан неше үлеске бөлінгенің
                  көрседі.
   Мұғалім - Жарайсын. Енді жай бөлшектін алымы нені көрсетеді?
   Оқушы - Апай, бөлшек сызығының үстіндегі сан неше үлестің
                   алынғанын көрсетеді.
   Мұғалім - Қандай бөлшектерді бірлік бөлшектер  деп атайды?
   Оқушы - Алымы 1 саны, бөлімі 1-ден өзге натурал сан болатын
                   бөлшектер бірлік  бөлшектер деп атаймыз.
  Мұғалім - Дұрыс.Жарайсындар.
    Бұл жағдайда мен сыныпқа сұрақ қоюдың үлгісі «бастама-жауап-кейінгі әрекет» (БЖӘ) нысаны 
бойынша сұрақтар қойдым.
    Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың оқуының ажырамас бөлшегі болып 
табылады және әңгімелесудің үш түрі бар.
Әңгіме- дебат барысында ой- пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде 
қалады, орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке бағытталған. Ал топтық әңгіме кезінде айтылған 
пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе береді және идея қайталанады 
бірақ үнемі мұқият бағалана береді.
  Зерттеушілік әңгіме жүргізілген жағдғайда әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады, әркімнің 
идеясы пайдалы ретінде бағаланады.      Оқушылар бір-біріне сұрақтар қояды және айтқандарын 
дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме «көрінеді».
Ал енді сыныпта топтық әңгімені дамыту үшін топтық тапсырмалар бердім. Сол кезде балалардың
өздерінің  ұйымшылдығымен  көзге  көрінді.  Мысалы   оқушыларға  міңсіз  оқушының  қасиеттерін
анықта  деген  тапсырма  бергенімде.  Оқушылар  әрқасысының  өздерінің  жақсы  қасиеттерін  және
дамытатынын бір-бірімен пікірлер алмасып отырды. Қандай да болсын идеяларын шыдамдылықпен
тыңдай білді. Және де әр топтың идеялары қайталана берді.
   Зерттеушілік әңгімеге талқылауға Қалжан ахун бабамыздың 150- жылдығына байланысты тапсырма
бердім.  Сол  кезде  оқушыларым  қызығушылық  танытып  мәліметтер  жинады,  кітапханадан,
оқулықтардан және т.б. Сөйтіп бірлесе отырып идеяларымен пікір алмасып, бір-бірінің идеяларын
талқылады,  баға  берді.  Топтық  білім  мен  түсінік  қалыптасты.  Оқушылар  бірге  ойланып  жатты.
Талқылау  кезінде  оқушылар  өз  ойларын  дауыстап  айтып  жатты.  Тіптен  кейбір  оқушылар  еш
қысылмастан өз ойларын ашық әрі еркін айтуға тырысып жатыр.   
   Менің бір түсінгенім ұстаз оқушылардың сұраққа берген жауабын тек олардың білімдерін тексеріп, 
оған баға беру үшін емес, сонымен қатар оқушылардың сол сұраққа деген өз ойларын одан ары 
дамытуға қолданса, оқушылар сабақтан өміріне қажетті білім игеріп кетуге тырысады деген 
тұжырымға келдім. Болашақта осы диалогтық оқыту әдісін сабақта дамыта отырып,  жақсы 
нәтижелерге жетемін. Осылай бірінші сабақтан кейін келесі сабақтарда бағдарламаның әдіс 
тәсілдерін қолданып оқу процесін зерттедім. Келешекте осы бағдарламаның модульдері арқылы сабақ
барысында жақсы нәтижелерге жетемін деген  сенімдемін. 
   Қорытатын  болсам, диалогтік оқытудың  мұғалім мен оқушы үшін  маңызы зор. Бұл білім беру мен 
білім алудың жаңа тәсілдері арқылы мұғалім жұмыс жасайтын болса, біздің шәкірттеріміз жаңа заман
талабына сай білімді, дарынды, зерек ойлы және терең ойлана білетін жеке тұлға болып қалыптасады 
деген ойдамын.
 
      Болашақта нені өзгертемін:

1. 7 модуль идеяларын барлығын сабаққа енгіземін.                                                                              
2. Сыни тұрғыдан ойлауға дамытамын.
3. Таланты және дарынды балаларды оқытуды дамытамын.                                              
4. Келешекте осы  кемшіліктерімді жөндеуге тырысамын.
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 Пайдалынған әдебиеттер:
1. Математика және физика №3(63),2012
2. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық,
3. Интернет желісі 
4. М.М.Жанпейісова  «Модульдық  оқыту  технологиясы   оқушыны  дамыту  құралы
ретінде /Аударған Д.А.Қайшыбекова/-Алматы,2006.-180 б.
5. Мирсеитова  С.  Оқыту  ізденіс  ретінде  және  ізденіс  оқыту  ретінде:  Оқушылардың
тұрғысынан ойлауын дамыту нысандары мен әдістері:/С.Мирсеитова. Қазақстан  Оқу Ассоциациясы.
– Қарағанды: 2011 – «Кәсіби даму мектебі» сериясы

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

Мұғалімнің аты-жөні
 Жүнісова  Гүлнар 
Нұрабайқызы

№118 орта  мектебі,
Жалағаш ауданы , 
Таң  ауылы

Сыныбы  6   Қазақ тілі   

Сабақ атауы Еліктеу сөздің түрлері

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

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

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

Күтілетін нәтиже

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

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

Тапсырмалар 
материалдары

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

Сабақ бойынша
мұғалім

жазбалары

Кіріспе

 

Уақыты Мұғалім іс-әрекеті Оқушы іс-әрекеті

10 минут 

І.Ұйымдастыру кезеңі
а) сәлемдесу
Салеметсіңдер ме , балалар?!
Бүгінгі сабақ басқа сабақтардан өзгерек,
Біздерге бүгін ерекше көңіл-күй керек.
Тапсырмаларды ықыласпен орындап,
Анықтайық сыныбымызда кім зерек?
б) сабаққа дайындығын тексеру
в) оқушылар назарын  аудару  үшін Жамбыл 
Дүйсеновтың өлеңін тыңдатып,сұрақтар 
қою.
1.Өлең жазатын кісілерді кім дейміз?
2.Өлеңге ән жазатын кісілерді кімдер деп 
атаймыз?
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Тұсау кесер

Негізгі бөлім

5 минут

20 минут

3.Қара сөздің шеберлерін кімдер дейміз?
Г) Топ басшыларына бағалау парақшаларын 
таратып,таныстырамын
«Миға шабуыл»
1.Қазақ тілінде неше сөз табы бар?
2.Еліктеу сөздер дегеніміз не?

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

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

Сергіту сәті

3-тапсырма
«Болмасаң да ұқсап 
бақ...»(Шығармашылық тапсырма)
«Ақындар» тобына:Еліктеу сөздерді 
қатыстырып,кез-келген тақырыпта өлең 
шығару.
«Сазгерлер» тобына:Еліктеу сөз қатысқан 
кез-келген әнді нақышына келтіре орындау.
«Жазушылар» тобына:Еліктеу сөздерді 
қатыстырып белгілі бір тақырыпта шағын 
шығарма жазу.

Ақындар,сазгерлер,ж
азу -шылар болып
үш топқа бөлінеді.

.

Оқушылар пікірі 
тыңдалады.

Оқушылар оны қай 
сезім мүшесі арқылы
қабылдағандығын 
айтып отырады.

От быж ете қалды.

Шам жарқ ете қалды.

Әр  топ  тапсырманы
постерге  түсіріп

немесе  презентация
жасау  арқылы

қорғайды 

Топтар бейнелеуіш
сөздер қатысқан
сөйлемдерді бір

бағанға , еліктеуіш
қатысқан

сөйлемдерді бір
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Қорытынды

10 минут

Жұмыс  барысын  бағалау

7. Сабақты қорыту, бағаларды 
хабарлау

бағанға
орналастырады.

Топтар тапсырманы 
дәптерге орындайды.

Топ басшысының 
бағалауы 
тыңдалады,қосымша 
сұрақтар қоя отырып
, оқушы білімдерін 
бағалаймы.

Сабақтың 
жабдықтары

Мультимедиа,  интерактивті тақта, маркер, қарындаш

Келесі 
тапсырмалар/по
ртфолио/

 «Көрікті көктем» эссе 

Келесі оқу Тақырыпты оқып келу   

Сабақты талдау 1.
 2.

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

Пән мұғалімі: Нұрланқызы Алтынай

1.Сабақ тақырыбы: «Еліктеу сөз туралы түсінік»

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

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

3.Белсенді сабақ
 беру тәсілдері
 мен сабақтағы
 жұмыс түрі: 

Жеке жұмыс, жұптық жұмыс, топтық жұмыс

4.Сабақтың
нәтижелері : 

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

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

5.  Бағалау.  Оқыту
үшін бағалау : 

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

6.Жоспарлау
барысында әр 
оқушының 

Мен тапсырма мақсатына қол жеткізуге көмектесемін. Сондай-ақ қатарларды 
аралап жұмыс бағытын анықтап беремін.
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сұраныс-талабын 
есепке алу:
7.Ресурстар мен 
жабдықтар:

Интербелсенді тақта, оқулық, бейнелі суреттер, бағалау парақшалары

                                                                Сабақ барысы
Сабақтың 
кезеңдері

Жұмыстың мазмұны Мұғалімнің
 іс-әрекеті

Оқушыларның 
іс -әрекеті

Мотивация-
лық
кезең

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

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

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

 «Ой  қозғау» арқылы  сабаққа
ену сұрақтарын ортаға салу

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

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

Берілген заттарға
 морфологиялық
тұрғыда сипаттама
 жасайды.

Опера-
циялық
кезең

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

№ ІІ тапсырма
Үй жұмысын пысықтауға 
бағытталған жеке жұмыс

Жаңа сабақты түсіндіру 

№ ІІІ тапсырма
Жаңа сабаққа бағытталған 
тапсырмалар

 

 Жаттығу жұмыстарын орындау

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

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

Кесте сызбалар 
арқылы жаңа сабақты
түсіндіру

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

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

№ ІІ тапс. 
 Жазбаша талдап, 
дәлелдеу.

Оқушылар сұрақ-жауап 
қойып, өз ойларын 
айтып  отырады

№ ІІІ тапс.
Топ ақылдаса келип , 
ортақ тапсырмаларды 
орындайды

Жаттығу жұмыстарын 
орындайды
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а)  322-жаттығу.  Жеке жұмыс

ә) 323-жаттығу. Ауызша, топпен
жұмыс

б) 324-жаттығу. 
Жұптық жұмыс. 

Жаттығу 
жұмыстарын 
орындаудың 
шарттарын 
түсіндіреді

Жаттығуды орындау 
шартын түсіндіру
ә) Шарты 
түсіндіріледі

б) жаттығуды 
орындау шарты 
түсіндіріледі.

Жеке өз бетімен отырып 
орындайды, ойын 
дәлелдейді.

ә) Ұйымдасқан түрде 
дұрыс жауабын, 
дәлелмен айтып береді

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

Рефлек-
циялық
кезең

Қорытынды 

Сергіту сәті

№ ІV тапсырма
«Ой қорыту» мақсатында 
беріледі

Белсенді топты және топ 
мүшелерін  анықтау

Ең жоғары ұпай жинаған 
оқушыларды анықтау

«Досыңа телефон 
шал» ойыны арқылы 
сабақты 
қорытындылауды 
ұсыну

Тапсырма шартын 
түсіндіру 

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

Оқушы пікірлерін 
тыңдау

Бір –біріне сұрақ қоя 
отырып, білімдерін 
пысықтайды

Қолдарындағы бейнелі 
суреттерге еліктеу сөз 
тіркестіріп, айту

Қорытынды сұрақтарға 
жауап береді.
Өзге оқушылар 
толықтырып отыруына 
болады.

Сабақтан алған әсері,
қиындығы,ұтымдылығы 
жөнінде пікір айтады.

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

Тапсырма

Үй тапсырмасы:  
325-жаттығу.
 Бес сөйлемге 
морфологиялық талдау
 жасау. Қосымша тапсырма:
Абай өлеңдерінен еліктеу

Кестені толтырып,
 суреттелген оқиғаға
 байланысты еліктеу
 сөздерді қалай
 қабылдағандарың
жөніндегі өзіндік
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 сөздерді тауып, олардың
 мағынасын көрсету

 түсініктеріңді
жазыңдар

Есназарова 
Жулдыз- 
бастауыш сынып 
мұғалімі 

 Пәні: Математика
Сыныбы: 4 

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

1апта  4 күн 2-сабақ

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

Міндеттері

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

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

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

Қажетті құрал - 
жабдықтар

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

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

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың
іс-әрекеті

2 минут
 
 
 
3 минут

1 минут

4 минут

3 минут

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

Топқа бөлу
1 таңбалы,2 таңбалы ,3таңбалы,4 таңбалы арқылы 
топтарға бөлу.
-Ал,балалар ,топ ережесін құрып алайық.
-бір-бірімізге деген сыйластықтың болуы,
-өзгенің пікірін тыңдау,
-достық қарым-қатынасты нығайту.
-Жарайсыңдар, балалар!Ендеше ,математика еліне 
саяхатқа шығуға дайынсыңдар ма?
-Ендеше,ұранды айтайық.
Біз ақылды баламыз,
Есеп, жұмбақ ойынның
Жауабын тез табамыз                      
Туын ұстап білімнің
Саяхатқа шығамыз.
Үй тапсырмасын сұрау.“Тізбек бойынша сұрау” әдісі:

Оқушылар 
шеңбер бойына 
жинақталады.
Оқушылар мен 
мұғалім бірлесіп 
билейді.
Оқушылар топқа 
бөлініп, өз 
үстелдерінің 
басына 
жиналады,топ 
ережесін 
құрады,ұранды 
айтады.
-Әрине ,саяхатқа 
шығуға 
дайынбыз.
(хормен)Барлығы 
ұранды айтады.
Әр бала 
кезектесип 
жазған  есептерін 
оқиды,қанша 
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3 минут

2 минут

5 минут

8 минут

5 минут

4 минут

Әр топтан 2 -3 оқушыдан есептің жауабын сұрау. 
Оқушылар қол көтеріп жалғастырып айта береді.  
Цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын неше үш 
таңбалы сан бар?Нешеу және кім көп жазды?

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

ˀˀ
да 

ˀˀˀˀ ˀˀˀˀ

Уық ˀˀ ақ ˀˀˀ ˀ Т

ˀˀˀˀ ˀˀˀ Бастық ˀˀˀ

Тұсаукесер:

Жауабы:Жылдамдық,уақыт, қашықтық.

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

І.Жеке жұмыс: Оқулықтағы ережесімен,формуласымен 
танысу.

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

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

2  жұп шығару тәсілі 

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

Өте жақсы  Жақсы Жаман

мысал 
келтіргендерін 
айтады.

Оқушылар 
топтаса отырып,  
сыни ойланып 
дұрыс жауабын 
табуға 
тырысады,бейнел
і сөзді шешеді.

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

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

Әр топ өзіне 
берілген 
тапсырмаларды  
постерге жазып, 
іледі, дәлелдейді. 
Бірін-бірі «Екі 
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  3 минут

  1 минут

  

 1 минут

Зейнолла А
Балғабаев Ә

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

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

2
1100-984
2000-377

2000-564
2000-742

1100-683
1100 -725

“Қоянға көмектесейік!”

375

417

1436

116

1623

1258

І-топ

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

Тапсырмалар Ия\ жоқ Дәлелде
999+9:9 =1000 шығару 
жолы дұрыс па?
1111+111=1000 қосу амалы
дұрыс орындалған ба?
Шөпте қояндар тығылып 
отыр, тек 10 құлағы ғана 
көрініп тұр.Қанша қоян 
тығылып отыр?Бесеу 
ма,алде он ба?
Қозғалыс  жылдамдығын 
табу үшін ,қашықтықты 
уақытқа бөлу керек.
S=V*T формуласы дұрыс 
жазылған ба?

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

жұлдыз, бір 
ұсыныс» арқылы 
бағалайды.

Берілген 
есептерді 
шығарады,шығар
у жолын бір-
біріне түсіндіреді.

Түзетулер арқылы
есептердің 
жауабын 
салыстырып,баға
лайды.

Әркім жеке 
жұмыс жасайды. 
Өз жауабын 
дәлелдеп жазуы 
керек.

Оқушылар өз 
түсінігін,сұрақтар
арқылы жауап 
береді,ойланады,ө
зжауаптарын 
арқылы сабақты 
қорытындылайды
.

Бағдаршамның 3 
түсі арқылы 
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V І. Кері байланыс  
Сабақ соңында «Бағдаршам»  арқылы  бағалайды.

---5

---4

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

түсінгендігін 
көрсетеді. 
Жасылдар 
сарыларға, 
мұғалім 
қызылдарға 
көмектеседі.

Үйге берілген 
тапсырманы 
күнделіктеріне 
жазып алады.

СЫНДАРЛЫНЫҢ СИҚЫРЛЫ СЫРЫ
 

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

Г.Байғараева
                                                                                                                                   

Адам баласы дүниеге келгеннен бастап әрбір күніне қуанышпен, ойында қалатын оқиғалармен
өткізуге  тырысады.  Оның  бәрін  есте  сақтау  мүмкін  емес.  Дегенмен  өміріңді  өзгертуге,  ерекше
қуантуға  немесе көңіліңді  құлазытуға ықпал еткен оқиғалар жадыңда   мәңгі  сақталары хақ.  Мен
бүгінгі күнімді өмірімді өзгертуге, мұғалім деген ұлы мамандықтың жаңа бір қырын білуге басталған
алғашқы қадамым  деп айта аламын. Алтын күздің біресе түнеріп, біресе мамыражай қалыпқа түскен
күніндей  алабұртып  отырғанымызда,жаныңды  жадыратып,  нұрын  шашқан  көктемнің  күніндей
ұстазымыз аудитория есігін ашты. Тренеріміздің шеберлігі  болар мен алғашқы күннен бастап бұл
оқудың  мақсаты мен мәнін ұққандай болдым.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Айтанова Парасат Шайзадақызы-
Қызылорда облысы Сырдария ауданы №35 И.Тоқтыбаев атындағы 

мектеп – лицейінің ІІІ деңгейлі информатика пәні мұғалімі 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІК ЖОСПАРЫ

Информатика 6 сынып

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

бөліктерін қалай қолдану жөніндегі білімдері кеңейеді.

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

Оқушылар үшін 
оқу нәтижелері:

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

Пернетақта функцияларын ажыратады.
Сабақта 
қолданылатын 
материалдар:

11. Плакат, стикер, маркер
12. Интернет, оқулық, проектор
13. Электрондық оқулық

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

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Сергіту жаттығуы
 (2 минут)

«Қызыл өрік» Жұппен бірге орындау

ІІ. Үй тапсырмасын 
сұрау      (5 мин)         

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

Әр аялдамаға келгенде 
сұрақтарға жауап береді.
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Үшінші аялдамамыз – Оңтүстік 
Америка материгі. 
Сұрақ: Монитордың қызметі мен 
негізгі сипаттамаларын айтып 
беріңіз?
Сыйлық – Монитор
Төртінші аялдамамыз – 
Солтүстік Америка материгі.
Сұрақ: Компьютердің қосу, өшіру, 
қайта жүктеу батырмалары қай 
құрылғыда орналасқан?
Сыйлық: Тышқан тетігі.
Бесінші аялдамамыз – Еуразия 
материгі. 
Біздің осы ұзақ сапарымызда 
іздеген қазынамызды өз 
өлкемізден, кең байтақ Қазақстан 
жерінен таптық. Енді балалар, 
мына сандығымызды ашып, 
ішіндегі қазынаны тамашалайық. 
Алтын тиындар арасынан біз 
пернетақтаны таптық.

Сабағымыздың тақырыбы: 
Пернетақта

Топқа бөлу
(2 минут

Қазақша, орысша, ағылшынша 
сөздер беріледі.

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

ІІІ. Жаңа тақырып    
1-тапсырма

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

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

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

Барлығы бірге жасайды.

2 – тапсырма
(5 минут)

Жеке жұмыс. 
Арнайы пернелердің қызмет 
кестесін толтыру

Берілген кестені толтырады.

3-тапсырма Жұптық жұмыс. «Жұмбақтар 
әлемі» 
1. Пернетақта ауылында 
тұратын, 
Пернелік деген атаның
Бар екен 12 ағайынды

Берілген жұмбақтардың шешімін 
тауып, компьютермен жұмыс 
жасау
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Немерелері алғашқы.
Есімдері де өздерінің бір қызық, 
Тек қана “F”(эф) әрпінен 
басталады.

(функционалдық пернелер)

2.Экранның бетінде оның тұрағы,
Қашан болсын жыпылықтап 
тұрады

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

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

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

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

(кактус)

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

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

(пернелік)

ІV. Қорытындылау   
(3 мин)   

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

 Сұрақтарға жауап береді.

V. Үй  тапсырмасын  
беру  (1 мин)  

 3 тілде мәтін теру Өздері туралы мәліметті 3 тілде 
жазып келеді.
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VI. Бағалау   (4 мин)   «Бағдаршам» арқылы бағалау

VII. Рефлексия   
 (3 мин )  

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

Оқушылар стикерге өз 
жауаптарын жазып, іледі

                                  Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Шаған ауылы № 37 орта мектептің бастауыш сынып
 мұғалімі, ІІІ деңгей Амзеева Калдыгул  Рысбаевна  

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

Шегіртке мен құмырсқа         

Сабақтың жалпы 
мақсаты

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

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

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

Негізгі идеялар Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей.

Тапсырма көздері Жеке 
жұмыс

Жұптық жұмыс  Топтық жұмыс

Мысалд
ы оқу

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

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

Сабақтың 
көрнекілігі

Суреттер, интерактивті тақта, слайд, мультфильм.

Ұйымдастыру 
кезеңі

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

Үй тапсырмасын 
сұрау 

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

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

Кейінгі 
тапсырмалар
Қорытынды

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

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

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

Шегіртке мен құмырсқа
Сабақтың  мақсаты: 
Білімділік:   Оқушыларға мысалдағы негізгі  ойды түсіндіріп,  жаңа білімді меңгерту,ойын жүйелі
айтуға  үйрету. 
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін,  тілдік,   сөздік қорын дамытып, өздігінен жұмыс
жасай білу дағдысын қалыптастыру. 
Тәрбиелік:   Оқушыларды эстетикалық тәрбиеге баулу,  еңбекқорлыққа,  адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: топпен жұмыс, Венн диаграмма, ассоциация, бес жолды өлең, рөлге бөліп оқу.
Сабақтың  көрнекілігі: А.Құнанбаев,  шегіртке  мен  құмырсқаның  суреті,  үнтаспа,  интерактивті
тақта.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
Мұғалім: Әрбір адам Оқушылар: досым, сыныптасым
Мұғалім: Әрбір ісің Оқушылар: тірлік, тірек, адамдық
Мұғалім: Әрбір сөзің Оқушылар: шындық, бірлік, адалдық
Мұғалім: Әрбір сабақ Оқушылар: үйрену, оқу, іздену.
II. Үй тапсырмасын тексеру.
«Жеміс бағында» әңгімесін сұрау. 
(Ыстық орындық )
III. Жаңа сабақ.
(Қызығушылығын арттыру)
Жұмбақ шешу.
Өзі қара, шекілдеп,
секіреді, селкілдеп. 
Бұл не?
Қылдай белі бүгілген,
Өзіненде жүгі үлкен. 
Бұл не?
-Оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда Абай Құнанбаевтың «Шегіртке мен құмырсқа» мысал өлеңімен
танысамыз. Бұл өлеңді ақын орыс жазушысы Иван Крылов шығармасынан аударған.
Топтастыру стратегиясы.
1.Балалар, Абай Құнанбаев кім және қай жерде, қай жылы дүниеге келген?
2.Қандай шығармалары мен өлеңдерін білесіңдер?
3.Тағы не білеміз?
Ой қозғау. Оқулықпен жұмыс.
1.Суретпен жұмыс.
2. Сұрақ-жауап арқылы талдау жұмысы.
3.Рөлге бөліп оқыту.
Сергіту сәті.
Біз қандаймыз, қандаймыз,
Шұғылалы таңдаймыз.
Күлімдеген күндейміз,
Еш уайымды білмейміз.
Ой толғаныс.
I топ   Шегірткені салу, сипаттау, мінездеме беру.
II топ Құмырсқаны салу, мінездеме беру, сипаттау.
III топ Венн диаграммасы. Шегіртке мен құмырсқаның ортақ қасиетін жазу, суретін салу.
(Әр топ өз жұмысын қорғайды)
IV. Қорытынды.
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Шегірткеге мінездеме беру. 
Сендер шегірткеге ұқсағыларың келе ме?Неге?
Құмырсқа сендерге ұнай ма? Оған ұқсағыларыңыз келе ме? Неге?
Сен құмырсқанын орнында болсаң не істер едің?
Өмірде шегірткеге ұқсас адамдар бола ма?
Өзің шегірткеге ұқсап қиналып қалмас үшін не істер едің?
V. Үйге тапсырма: Өлеңді жаттап келу, шегіртке мен құмырсқаның іс – әрекетін сипаттайтындай
мақал – мәтел жинастырып келу. 
VI. Бағалау.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Енсебаева Гульжан Урлешевна  Бастауыш сынып мұғалімі

 №37 орта мектеп. Қызылорда облысы

ТАБЫСТЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ КЕПІЛІ

Әрбір бала мектепке   мағлұмат алсам, білсем, үйренсем деп келетіні анық. Сол оқушыға жан-
жақты білім, тәрбие беру әрбір ұстаздан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өз бетімен білім алатын,
жан-жақты  ізденуге  талпынатын,  болашақтағы  өмір  жолын  өзі  таңдай  алатын  тұлға  тәрбиелеу  –
ұстаздың   қолында.  Ал  қазіргі  қоғамдағы  жаңа  өзгерістер  ұстаздардың  кәсіби  біліміндегі
жаңашылдықты талап етіп отыр.  Қазіргі  жаңа білім беру жағдайында оқыту үрдісіне қойылатын
талаптар да, одан алынатын нәтижелер де өзгерістерге бағытталған.    

Алдымызда отырған әр оқушы – жеке тұлға. Сол оқушының өзіндік жеке ерекшелігін, қабілетін
айыра біліп, оны әрі қарай дамыту ұзақ та үздіксіз жұмысты қажет етеді.  

Мұғалімнің сыныптағы негізгі жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оң нәтижеге жетуге
ықпал етуі. Білім үдерісінің нәтижелі болуы мұғалімдердің оқушы өздігінен меңгеріп, таныта білген
білім-дағдылары мен  амал-қөзқарастарын зейін  қойып,  зерделей  білген білім  модельдері  аясында
ғана жүзеге асады. Мұғалімдер өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін
дамытуға назар аударуы тиіс.

Табысты оқу үшін ептілікті жетілдіру маңызды. Оқыту мен оқуда болып жатқан өзгерістермен
бірге  мұғалім мен оқушы арасындағы өзара  қарым-қатынас  пен әрекеттер де  өзгеріп  тұруы тиіс.
Осыған дейінгі дәстүрлі сабақ барысында сыныптағы қарым-қатынасты   мұғалім – ұйымдастырушы,
оқытуды басқарушы, оқу материалын ұсынушы болды. Сындарлы оқытудың нәтижесінде оқытуды
оқушы мен мұғалім бірігіп ұйымдастырады, оқушы белсенді серіктес болып табылады, оқушылар
бірлескен жұмысты ұйымдастыруы, оқушы оқыту үдерісін өздері басқару, оқыту зерттеу мен жаңаны
ашуға негізделіп, оқушының оқуға белсенділігін жоғарлатады.       

Оқушы оқу үдерісіне белсенді қатысқанда ғана материалды терең меңгеруге қол жеткізеді. Егер
оқу  үдерісі  оқушы  мен  оқу  материалын  қосатын  «көпірді  салуға»  негізделсе,  онда  осы  үдерісті
үйлестіретін  мұғалімдер  көпірдің  екі  жағын  да  қадағалай  білуі  тиіс.  Мұғалім  оқушының  нені
білетінін және нені жасай алатынын, сондай-ақ олардың қызығушылықтарын білуі қажет . Сөзімді
түйіндесем,  білім  мен  түсінік  оқушы  бойында  қалыптасады,  ал  мұғалім  –  бұл  үдерісте  көмек
көрсететін жан.

Жаңа  инновациялық  іс-әрекетпен  қаруланған,  психологиялық-педагогикалық  диагностиканы
қабылдай алатын шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім ғана осы мақсатқа жете алады. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қалхоразова Маржан Қайқыбекқызы

Қызылорда облысы Сырдария ауданы 
№35 Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

Мұғалімнің аты-
жөні:

Қалхоразова Маржан Қайқыбекқызы
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Пәні : Қазақ тілі

Сыныбы : 6

Күні : 19.02.2014.

Сабақ № 63

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

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

 Пәнді оқыту әдістемесі 
 Интернет желілері 

Оқушылар үшін оқу 
нәтижелері:

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

Негізгі идеялар: Оқушылардың етістік бойынша өтілген материалдарды қалай 
игергендерін байқау; оны сөйлем мен мәтін ішінде дұрыс қолдана білуге 
дағдыландыру

Сабақта 
қолданылатын 
материалдар:

14. Постер, стикер, маркер,слайд, сурет
15. Интернет, оқулық

І. Оқушыларға 
психологиялық 
ахуал туғызу 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Амандасудың 
түрлері
(2 минут)

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

Жұппен бірге орындау

Топқа бөлу
(2 минут)

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

Өздерінің алған стикерлері 
бойынша топтарға бөлінед
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тө(к)гу; 
жуу,буу,жию,жою;оқ(ы)у,ер(і)у;

ІІ. Үй тапсырмасын 
сұрау      (3 мин)         

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

Берілген сұрақтарға топ болып 
жауап беру

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

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

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

2-тапсырма. 
(10 минут)

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

Жұптаса отырып етістіктің 
түрлері мен жасалу жолдарына 
қарай сөйлем құрастырады

ІV. Қорытындылау   
(3 мин)

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

 Таратылған парақшаларға тест 
сұрақтарының дұрыс нұсқаларын 
жазады.

V. Бағалау   
(2 мин)  

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

Өздерінің дұрыс жауаптарын 
есептеп, өздерін бағалайды

VІ . Үй
тапсырмасын  беру  
(2 мин)  

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

Үй тапсырмасын түртіп алу

VII. Рефлексия   
 (3 мин )  

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

Оқушылар стикерге өз 
жауаптарын жазып, іледі
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ

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

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Қалжан ахун ауылы 

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

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

Әрбір сабақта оқушыларға сұрақтар қою арқылы, тақырып бойынша өз ойларын айтуға мүмкіндік
бердім. Өзара талқылау арқылы, түрлі ойлардың болатындығын, бір - бірінің түсінуіне көмектесетінін
көрсетті. Сұхбаттасу арқылы өз ойларын дәлелдеуге тырысты. Оқушылардың қандай деңгейде екенін
түсінуге көмектесті. Диалогтік тәсілдің оқушылардың ашылуына, ойын жеткізуіне, сөздік қорының
молаюына  көмектесетінін  түсіндім.  Оқушылардың  көбірек   білуіне,  басқа   адамдармен  диалог
жүргізуіне  көмектесетін  сыныптастары мен   мұғалімі  болып табылады.  Мұғалім  мен   оқушылар
бірін-бірі тыңдап, өз  ойларын ортаға  салады. Тәжірибе кезінде   сабақтарымда  оқушылардың бір-
бірімен   еркін  ойлау   қабілетін  дамытып,  бір-бірімен   пікірлесуге,  тиянақты   ой   түюге,  ашық
сұрақтар  арқылы   диалогты   қолдандым.  Диалогтік  оқыту   әдісінің   менің  сабақтарымда  өз
дәрежесінде өтілуі  өте зор көмектесті.
Мен    сабақтарымда  ЖИГСО  әдісі  бойынша  оқушыларды  топқа  бөліп,орындарын   ауыстырып
отырдым. Бірінші  сабағымда  түрлі- түстер арқылы, екінші сабағымда қиылған суреттер арқылы,
үшінші  сабағымда  көкөніс суреттері, төртінші  сабақты  жеміс суреттері  арқылы топтарға бөлдім.
Бірінші сабағымның тақырыбы «Мен астанаға барғым келеді» Жаңа материал тақырыбына келу үшін,
оны игеруге оқушылардың қызығушылығын арттыруды көздедім.  Төмендегі ашық сұрақтарды қоя
отырып,  топтық  әңгіме   түрін  орнаттым.   Оқушыларға   бүгін  біз  Астана  қаласына   саяхатқа
шығатындығымызды айтып, төмендегі сұрақтарды қойдым.
-What is the capital of our republic?
-The capital of our republic is Astana.
-What are the popular  buildings?
-The popular buildings are Baiterek, Duman center, Khan Shatyr.Theyarefamousfortheir buildings.
Балалар  барынша тырысып сұрақтарға ағылшын тілінде  жауап берді.
- Біздің еліміздің астанасы қай қала?
-Біздің еліміздің астанасы Астана қаласы- деп жауап берді Нүркен деген оқушым. Менің қуанғаным
Нұркеннің ағылшын тілінде жауап бергені. Алдыңғы сабақтарда  Нүркен ағылшын тілі түгілі қазақ
тілінде де жауап бермейтін. Нүркен менің зерттеуге алған белсенділігі төмен оқушым. Сабаққа онша
ынтасы жоқ, тақтадан көшірумен ғана шектелетін. Нүркеннің ағылшын тілінде жауап бергені мені
қуантты және таңкалдырды.
Осы тақырып төңірегінде балалар «Өкіл» әдісі  арқылы топтық әңгіме жүргізді.  Оқулық бойынша

130



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

«Колин, Омар, Асель, Дмитри демалыс күндеріне қандай  жоспарлары  бар екен?» тақырыбында  әр
топ бір кейіпкерді зерттеп  топта талқылау жұмысы орын алды. Осы кезде топта зерттеушілік әңгіме
жүрді. Себебі мәтінмен жұмыс жасағанда сөздік қорының аздығынан оқушылар  оқулықтан таппаған
сөздердің аудармасын интернетке кіріп аудармаларын тауып жатты. Бір жағынан бұл жерде әңгіме-
дебат  барысы  да  жүрді  деп  ойлаймын,  себебі  интернеттен  тапқан  сөздері  әр  түрлі   мағынада
қолданылады, сол кезде жоқ бұл сөздің аудармасы «  ия бұл солай», «жоқ олай емес» деген бағытта
болып жатты.
Жаңа сабақта «Where are you going to spendy our holidays?» негізінде ой түрткі және қайта бағыттау
сұрақ  түрлерін  пайдалана  отырып,  окушылардың  өзіндік  ой  пікірлерін  айту  арқылы  диалогті
қалыптастыра алдым.
-Қай жерлерде демалыс күндеріңді  өткізесіңдер? 
Оқушылар көптеген керемет жерлерді айтып жатты.  PresentPerfect шағын пайдаланып оқушыларға
ашық, жабық сұрақтар беру  арқылы диолог барысы жүрді. 
Мысалы,  мен  оқушыларға  «goingto»  құрылымына  байланысты  жұп  болып  дайындап,  сосын  топ
болып талқылап диалог құрыңдар деп тапсырма бердім. Оқушылар топ болып құрған диалогтарын
топта талқылап оқыды.
№2 топ оқушылары
-Erbol:HaveyoueverbeentoMexico?
-Nurken:No, I haven’t
-Erbol: Have you ever been to Spain?
-Nurken:Yes, I have.
-Erbol: When did you go?
-Nurken:Two years ago.
Құрған диалогтарын оқушылар оқып берді. Жарайсыңдар деп отырғыздым. Бұл жерде менің айтарым
зерттеуге  алған екі  оқушым (Ербол,  Нүркен)  бір  топта  отырып қалыпты диалогті  өздері   құрып,
(жабық сұрақтар арқылы) апай біз оқып берейік деп тақтаға шықты.
Сабақ барысында мұғалімнің сұрақ қоюы  маңызды  болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған
жағдайда сабақ берудің тиімді құралына айналады, оқушылардың білім алуына қолдау көрсетіп, оны
жақсартады және кеңейте алады. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізуі  үшін мұғалімдер
қолданатын сұрақтардың екі  түрі  бар:  төмен  дәрежелі  сұрақтар  және  жоғары дәрежелі  сұрақтар.
Сұрақтарды  оқушылардың  қабілетіне  қарай  құру  керек.  Қойылған   төменгі  дәрежелі  сұрақтарға
қабілеті  жоғары оқушылар  оңай,  әрі  тез  жауап беріп  жатты,  ал  кейбір  деңгейі  төмен оқушылар
ағылшын тілінде  жауап бере алмай қиналып қалды. Оқушылардың жауаптарын тыңдауда менде біраз
кемшіліктер, қателіктер болды, әсіресе білмей қалып жатса шыдамай басқа балаға бағыттап немесе
өзім айтып қойған кездерім болды. Келешекте мен өтетін сабақтарымда ең алдымен шыдамдылық
танытуым керек деген ойға келдім.
«Демалыс  күндері  немен  шұғылданасыз?»  Топ  болып  жұмыс  жасағанға  оқушылар  біраз  үйреніп
қалды. Сабақ басталысымен апай біз қалай бөлінеміз деп сұрады. Алғашқы сабақтағыдай емес,осы
сабаққа  оқушылар  қуанып  келіп  апай  бүгін  қандай  сабақ  өтеміз?  –деді.  Жаңа  сабағымда
оқушыларыма сыни  сұрақтар қою және оған жауап беру арқылы мұғаліммен оқушыарасында диалог
көрініс тапты.
T: How do you think about holiday?
P: We think it’s  celebrations.
P: We think it’s  birthday.
P:  We think it’s  a having rest.
P:  We think it’s  a relax.
P:  We think it’s  a visiting museums.
P:  We think it’s  a visiting villages.
T: Why we need a holiday?
P: We need a holiday because we must to have rest.
«Диснейлендке  қош  келдіңіздер!».  Үш  топтада  тапсырманы  орындап  келген  оқушылар  болды.
Диалогты Аружан және Назым деген оқушыларым айтты.
Aruzhan: Hello!
Nazim: Hello!
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Aruzhan: How are you?
Nazim: I’m fine, thank you. And  you?
Aruzhan: I’m OK. Where are you going to spend your holiday?
Nazim: I’m going to Astana.
Aruzhan: Are you going with somebody?
Nazim: With my parents.
Aruzhan: What are you going to do in Astana?
Nazim: We are going to see a lot of interesting sightseeing.
Aruzhan:  What are they?
Nazim:  They are Baiterek, center of Duman, Khan Shatyr.
Aruzhan: Oh , very good, have a nice holiday.
Nazim: Thank you.
Aruzhan:Good bye!
Nazim:Good bye!
Бастама-жауап –әрекет бойынша мына сұрақтарды қойдым
Диснейленд  жайлы  естігендерің  бар  ма?  Қайдан  естідіңдер?   Диснейлендте  болдыңдар  ма?
Барғыларың  келе  ме?  -  деген  сұрақтар арқылы оқушылармен  диалог  құрдым.  Оқушылар жақсы
жауап  беріп  отырды.  Олардың  берген  жауаптарына  қарай  әрекет  жасай  отырып,  сұрақтарды
жалғастырдым.  Диснейленд жайлы оқушыларды біледі деп ойлаймын, себебі мультфильм көрмейтін
бала жоқ шығар.
(БЖӘ) Бастама-жауап-әрекетін қортындылап, бағалап жібердік. Оқушылар бірін-бірі қол сигналдары
арқылы бағалады. 
Келесі тапсырманы оқушыларыма «конверт-сұрақ » әдісі арқылы бердім. Бұл жерде оқушыстикерге
өзінің  атын және сұрақтың жауабын жазды, содан кейін  конверт келесі оқушыға берілді, осылай бұл
2-3  сұраққа  барлығы  жауап  берді.  Стикерлерді  жинап,  бірнеше  жауапты  оқып,  топ   белгілі  бір
сұрақтың қаншалықты дұрыс болғанын оқып берді 
T: How old is Disneyland?
A: Disneyland is 58 years old.
T: Who created this park?
A: Walt Disney created this park.
T: What kind of place is Disneyland? 
N: Disneyland is a place where people find both happiness and knowledge .
Бұл сұрақтардың жауабын оқығанда Аружан деген оқушымның қатесін сол мезетте жөндедім. Осы
жердегі менің кемшілігім баланың жауабындағы бір сөзден жіберген қателігін ашып айтқаным болды.
Келешекте осындай сәттерде шыдамды боламын. 
Диалогті  тек  жекелеген  тапсырмаларда  ғана  емес,  жаңа  тақырыпты  ашуда,  топтық  жұмыстарда,
талқыланған тақырыпты бекітуде тиімді қолдану жақсы нәтиже беріп отырды.
Қорыта  айтқанда, диалог  оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын  арттыра  отырып  жұмыс
жасау, білімді жақсы игеретіндігімен қатар, оларды жан – жақты дамыта түсетіндігін байқадым.
  Сабақтарымда диалогты дамыта түсуге оқушыларыма қиындық туғызғанымен, алдағы уақытта осы
бағытта жұмыс жасауды жалғастырсақ, ол белестен де өтетінінімізге сенімдімін.  Сабақ барысында
оқушы мен оқушы арасында диалог болғаны оқушының білімінің тереңдеуіне көп септігін тигізді.
Диалогтік оқыту арқылы оқытудағы қиындықтарды жеңіп, оқушыларымнан сыни тұрғыда ойлайтын,
қабілетті жеке тұлғалар шығатынына көз жеткіздім.
Диалогтік оқытуды енгізу маған не берді?
Сабақтар оқушыларды  жалықтырмай өтті;
Оқушылар белсенді болып, қызығушылық танытты;
Диалог  арқылы оқу сабақтарды түрлендіріп өткізуге мүмкіндік берді.
Дарынды балалар анықталды;
 Сыни ойлау әрекетін қалыптастырды.
Оқушыларға не берді? 
Білімге деген  құштарлықтары артты;
Тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге үйретті;
Ойын жинақтауға көмектеседі;
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Оқушылардың танымдық қабілеттері дамиды.
Нені дамытар едім?
Түрлі әдіс – тәсілдерін енгізу (үш қадамды сұхбат,   салыстыру, талдау ) 
Диалогтік оқытуды жүзеге асыруда АКТ –ні (электронды оқулық, бейнекамера, интерактивті тақта,
бейнепроектор  арқылы бейнематериалдар  көру т.б.)  пайдалану,  Диалогтік  оқыту туралы білімімді
одан әрі жетілдіру;

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КӨМІР ӨНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫ     

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

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы

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

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастырушылық кезең. Оқушылармен амандасу, оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру,
назарларын сабаққа аудару, топқа бөлу.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрап бекіту:
Әр     түрлі әдістер арқылы оқушылардан сабақ сұрау.
1-тапсырма: Мұнай өнеркәсіптеріне  презентация арқылы түсінік беру.
2-тапсырма: Газ өнеркәсібіне тірек сызба арқылы түсінік беру.
3-тапсырма: Кескіндеме арқылы отын-энергетика картасын құрастыру.
ІІІ. Өткен сабақты шолу.
 Қазақстан аумағындағы мұнай өндіретін кен орындарын  картадан көрсетіп,     
    оған қатысушы шетел компаниялары жайлы мысал  келтіріңдер 
 Газ өнеркәсібінің даму жолдары мен болашағы қалай деп ойлайсыңдар? 
 Отын – энергетика кешенінің шаруашылықта маңызы қандай?
Сергіту сәті. Стрестік жағдайды жеңуге арналған видео қойылады.
ІV.  Жаңа сабақ.  Мұғалім жаңа тақырыпты презентацияларды көрсете отырып түсіндіреді. 
Осы сабақта кездесетін ұғымдар:
1. Көмір өнеркәсібі, Электр қуаты
2. Қарағанды көмір алабы, Екібастұз көмір алабы, Майкүбі көмір алабы
3. МАЭС, ЖЭО, ЖЭС, СЭС, АЭС
4. Атомдық отын циклі
5. Қазақстандық энергия жүйесі

Отын-энергетика кешені
Отын өнеркәсібінің салалары

 Мұнай және мұнай өңдеу
 Газ

 Көмір

Электр қуаты
16. ЖЭС
17. СЭС
18. АЭС
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Электр
энергетикасы

Шикізатқа нені
пайдаланады?

Қоршаған ортаға
әсері

Қай жерге
орналастыру

тиімді?

Жыл
бойы

қалып
ты

электр
қуаты

н
өндіре

ме?

Өнімі
арзан

ба?

ЖЭС

ЖЭО

Көмір, мұнай,
газ

Экологияға үлкен
зиян келтіреді

Отынға,
тұтынушыға

+ Арзат
электр
қуатын
береді

МАЭС

Көмір, мұнай,
газ

Экологияға үлкен
зиян келтіреді

Отынға,
тұтынушыға

+ Арзат
электр
қуатын
береді

СЭС

Су қуаты Ауаға лас газдарды
бөліп шығармайды

Табиғат
жағдайына, өзен

құлау
бұрышына,

судың қуатына

+ Арзат
электр
қуатын
береді

АЭС

Уран отыны Аса сақтықты қажет
етеді

Отынды аз
пайдаланады,

кез келген жерге
салуға болады

- -

Электр стансысының түрлері
Электр

стансысыны
ң типі

Орналасқа
н орны

Шикізаты Электр
қуатын

өндірудегі
–дық үлесі

Ірі
стансыла

р

Қолайлы
жағы

Қолайсыз
жағы

ЖЭС
СЭС
АЭС

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

2-топ  Жабық тест:
1.Отын-энергетика кешенінің салалары

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

3- топ  Жабық тест:
1.Шағын СЭС –қуаты

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

2)  Ойды түйіндеу.  «Біздің ойын» сұрақтары:
 Гиннестің рекордтар кітабына енген, жылына 50 млн т көмір өндіретін «Богатырь»  
     кесіндісі орналасқан алап  (Екібастұз)
 Жоғары температурада ауа жібермей қыздыру нәтижесінде алынатын энергетикалық   
     құнды отын түрі  (Кокс)
 Бассейннің ауданы 3 мың км2, тереңдігі 50-300 м, көмір алабы  (Қарағанды) 
 1831 жылы Апақ Байжанов тапқан көмір кен орны  (Қарағанды көмір алабы)

 Елімізде өндірілетін электр станцияларының 80-90%-ын беретін электр станциясы (ЖЭС) 

 Қазақстандағы газбен жұмыс жасайтын ең ірі ЖЭС-сы орналасқан қала  (Тараз)
 Екібастұз көмірінің күлі көп, алыс жерге тасымалдау тиімсіз болғандықтан, көбінесе.... 
      пайдаланылады  (ЖЭС-терде)
 Ертіс өзені бойындағы СЭС-терді атаңыз (Өскемен, Шүлбі, Бұқтырма).
VІІ. Бағалау. Өз-өздерін бағалау, топтық бағалау, мұғалімнің бағалауы. (Бағалау    
   парақшаларына топтық, жұптық бағалайды. Көңіл-күйді білдіретін смайликтер арқылы өз- 
   өздерін бағалайды).
Келесі тапсырмалар.
-Мәтінмен, кескін картамен жұмыс.
- Өз қалауыңыз бойынша қосымша мәліметтер жинақтау.

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

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

Ахметова Қазына Тыныштықбайқызы

Пәні:           Бейнелеу өнері
Сыныбы:  4
Сабақтың тақырыбы:    Өнер және бейнелеу өнері 
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың бейнелеу пәнінен алған білімдерін, өнерлерін ортаға сала отырып, 
танымдық, сезімталдық қабілеттерін арттыру. Өнер  әлеміне саяхат жасау.
Білімділігі: Оқушыларды бояу түстерін тиімді пайдалана білуге,бейнелеудің  заңдылықтарын ескерте 
отырып, суретті нақты бейнелеуге,әдемілікті көре  білуге баулу .
Дамытушылығы: Бояу түстерін бір-біріне үйлесімді байланысын табуға бейімдеу және есте сақтау 
қабілетін дамыту
Тәрбиелігі: Эстетикалық тәрбие беру, өнерді сүюге, өзге өнер саласын құрметтеуге және   
тиянақтылыққа тәрбиелеу
Сабақтың түрі: саяхат сабақ
Сабақтың әдісі: Топпен жұмыс, сұрақ-жауап
Көрнекілігі: ғаламтордан алынған бейне фильм,ән дискі,ұлы суретшілердің репродукциялық 
картинасы, тақырыпша, сұрақ-жауап плакат,акварель,  гуашь қарындаш,суреттер.

 Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру кезеңі
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а) Оқушылармен амандасу,
ә) Оқушыларды түгендеу, құралдарын тексеру,
б) Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
2.Сыныпты  түрлі- түсті карандаш түстері арқылы топтастыру 
Оқушылар ең алдымен өзі қалаған бір бояу карандашты алады.Әр түстер бес-бесеуден.
1-топ . Жасыл түс-5оқушы
2-топ.  сары түс-5оқушы
3-топ.  қызыл түс-5оқушы
4-топ.  көк түс-5 оқушы болып бөлек топ-топ болып орналасып отырады
ІІ.Жаңа сабақ
Миға шабуыл
-Балалар, сендер «Өнер»  деген сөзге қандай пікір білдірер едіңдер?  
-Өнер саласында еңбек етіп жүрген кімдерді айта аласыңдар? 
«Өнер» сөзіне топтастыру әдісі  арқылы, әр топ өз пікірлерін,ойларын  арнайы таратылған плакатқа 
жазып, ақылдасып қорғайды
Бейнелеу өнері өнердің бір түрі болып табылады. 
1.Белгілі бір уақыт мезгілі ішінде кеңістікте көзбен көріп, құлақпен тыңдап қабылдайтын өнер түрі. 
Олар: театр ,кино, опера, балет, би т.б. интер белсенді тақтаның көмегімен бейнефильмнен үзінді 
көрсетіледі
2.Белгілі бір уақыт мерзімі ішінде кеңістікте көрінбейтін, тек қана құлақпен тыңдап, елестетіп 
қабылдайтын өнер түрі. Оларға ән-күй, синфония, әдебиет, поэзия т.б.Интер белсенді тақта арқылы ән
тыңдатылады
3.Уақыт мезгілге байланысты емес, кеңістікте тұрақты болып, көзбен қабылдайтын өнер түрі. Оларға 
бейнелеу өнері, қолөнер, дизайн өнері т.б.Плакатқа бояу көмегімен сурет салынып көрсетіледі
Тапсырма. «Өнерлінің өрісі кең»  әр топқа бір суретті карточка таратылады
(ішінде әр өнер саласы көрсетілген) 1 топ 2-топқа сол суретті ыммен,ишара арқылы жұмбақтайды. 
Бұл қай өнер саласына жататындығын табу керек.
 ІІІ.Практикалық кезең: «Сиқырлы дақ» (бұл уақытта балалар,гуашь бояуын ақ параққа қылқалам 
көмегімен шашыратады.бояудан құралған түрлі бейнелерді әр тұсынан қарай отырып қиялға ерік 
береді.)оқушылардың ойлау қабілетінің дамуына көп көмегін тигізеді
ІV.Бекіту кезеңі: «Кім жылдам?» Бұл қай өнер саласында  кездеседі, сайкестерді табу .
Кәне, балалар,әр топ  алдымыздағы суреттерге қарай отырып, әр өнердің тұсына,сол салаға сәйкес 
келетін кейіпкерлердің суретін апарып ілеміз.(көзбен көріп қабылдау өнері-бейнелеу 
өнері,есту,тыңдау-ән өнері, көзбен көріп,тыңдап,есту-кино,сахна өнері)
Ү.Қорытынды:  Нені білдік, нені игердік? рефлексия
VІ. Бағалау. Әр тапсырма барысында топтар смайликтер арқылы өз көңіл-күйлерін бір-біріне 
білдіреді.сурет дәптеріне орындалған жұмыстары қабырғаға ілініп галереяға саяхат жасалады.топтар 
бір-біріне стикер арқылы екі жұлдыз,бір ұсыныстарын жазып жұмыстарына жабыстырады.
Жұптық бағалау өлшемі тақтада көрсетіледі
а) бейнелеу құралдарының сабаққа дайындығы 
ә) мазмұнды болуы
б) бояудың айқындылығы
жоғары балл-2                орташа балл-1             төменгі балл-0
жалпы ұпай санының жиынтығы 
арқылы жұптар бірін-бірі бағалайды.
Мұғалім бағдаршам түстері арқылы бағалап отырады
Үйге тапсырма: «Менің сүйікті өнерім» тақырыбында сурет салып келу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖӘНЕ МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОБЫНДА
 АҚПАРАТТЫҚ –КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

Сырдария ауданы, №37 орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі

Калыбаева Кенжегуль Абилкаримовна 

Бастауыш  сыныпта  және  мектепалды  даярлық  тобында  ақпараттық  –  коммуникациялық
технологияны қолданудағы мақсатымыз оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру болып
табылады. Оқушыларда  танымдық қызығушылықтың болуы – олардың сабақта белсенді , білімінің
сапалы  болуына,  оқуға  жағымды  түрткісін  қалыптастыруға,  оқу  үрдісінің  тиімділігін  арттыруға,
белсенді өміршең позицияны ұстануға мүмкіндік береді. 
Ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінің барлық кезеңдерінде, атап айтқанда,
жаңа тақырыпты түсіндіруде,  алынған білімді бекітуде,  қайталауда,  білім,  білік дағдысын бақылау
барысында  қолдануға  болатындығын  көріп  отырмыз.  Яғни,  ақпараттық-коммуникацялық
технологияның құралдарын интерактивті деп атайды, себебі ол оқытушы мен оқушының іс-әрекетіне
араласып, онымен сұхбаттасуға мүмкіндік береді. Атап айтатын болсам, тәжірибем көрсеткендей: 

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

     Аталған қызметтермен қатар оны қолдану барысында келесі проблемалар
туындайды:
     -Елді мекендерде оқытушылар мен оқушылардың үйлерінде компьютер жоқ;
    - Оқытушының компьютерлік сауаттылығы төмен;
    - Оқытушылардың сабаққа дайындалу уақыты жеткіліксіз;
    - Компьютерлік сыныпта жұмыс жасау үшін, сыныпты екі топқа бөлу керек болады;
    - Оқушылардың компьютермен жұмыс жасау уақытының шектеулі болуы;
    - Бастауыш сыныпқа арналған электрондық оқулықтардың аздығы;
    - Ақпараттық- коммуникациялық технология құралдарын қолданып сабақ өтуден оқытушы тек қана
көрнекі иллюстративті әдіске көшіп алады;
     Тәжірибем көрсетіп отырғандай, туындаған проблемалық мәселелерді шешу барысында бастауыш
мектептің білім беру үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын қолданудың
тиімді әдіс-тәсілдеріне тоқталып өтсем: 
Мультимедиялық сабақ өту әдісі. ( сыныбымызда бір компьютер және интерактивтік тақта)
Бұл жерде оқушылар ақпаратты тек қана қабылдаушы ғана емес, сонымен қатар оны өңдеп , жеткізу
әрекеттерін орындайды. Бұл жағдайда оқытушының мақсаты  оқушыларда қажетті ақпаратты табу,
сұрыптап,  оны  жүйелеу  мен  жеткізу  дағдыларын  қалыптастыруға  бағытталған.  Ол  оқу  пәнінің
тақырыбын қоршаған ортада болып жатқан түрлі құбылыстар мен жағдайларды және проблемаларды
шешумен  байланыстыра  отырып,  оқушыларға  жобаны  дайындау  тапсырмасын  ұсынады.  Бұл
тапсырманы орындау мен қорғау кезеңі оқушылардың топ алдында сөйлеу мәдениетін , пікір таласу
арқылы ойын жүйелей білу  мен өзіндік  көз  қарасын және  ой пікірлерін  қорғай білу дағдыларын
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай тапсырмаларды қорғау топтың алдында орындалады және
олардың өзара қарым-қатынасын талап етеді. Сонымен, мультимедиялық жобаны құру- оқушыларға
қажетті теориялық білім мен танымдық қызығушылықты қалыптастыруға мүмкіндік беретін тиімді
әдіс болып табылады. Мысалы: оқу жобасының тақырыбы: 
     «Пайдалы  қазбалар»

137



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы

     Шығармашылық атауы: «Қалай алуға болады, сен не істер едің?»
     Сұрақтары: пайдалы қазбалардың пайда болу тарихы. Пайдалы қазбалардың қызметі.
     Оқу пәні: Айнала қоршаған ортамен таныстыру
     Қатысушылар: Мектепалды даярлық тобының оқушылары.
     Дидактикалық мақсаттары:

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

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

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

дағдысын қалыптастыру;
 Проблеманы көтере білу іскерлігін дамыту және оны шешу жолдарын іздестіру;
 Табылған материалды сауатты және қысқаша түрде жеткізу іскерлігін дамыту;
 Елестету, шығармашылық қабілеттерін дамытуға әсер ету;
    Өздігінен зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған тақырыптар:
 Адамдар пайдалы қазбаларды қалай тапқан?
 Қазіргі заманда қандай пайдалы қазбалар бар?
 Пайдалы қазбаларсыз өмір сүре аламыз ба?
 Пайдалы қазбаларды біз қайда, және қалай шығындаймыз?
 Пайдалы қазбалардың пайда болу себебі қандай?
 Қазақстанда қандай пайдалы қазбалардың түрлері бар?
 Сабақта ақпараттық коммуникациялық технология

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Алмағанбетова Қарлығаш Кәрімқызы
Сырдария ауданы  Тереңөзек кенті

№36 Ә.Тәжібаев атындағы мектеп-лицейінің 
                                                                                       қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Сабақтың аты: Арал теңізі

Сілтеме Жоспары:

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

Дереккөз Ғаламтор,Оқулық,АКТ-ны пайдалану

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

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

Оқытуда қолданылатын әдіс-
тәсілдер

IмОмОЖТ(диалогтық)                                                                         
IIмСТОү(ұтқырлық)                                                                             
IIIмОүБжОБ                                                                                          
IYмАКТ                                                                                               
YIIмОБжК

Сабақтың жүру барысы  Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі: 3мин

Үй тапсырмасы:   
                  5мин

Өткен сабақты қайталауға 
арналған сұрақтар.

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

5-тапсырма    Сұхбатты 
толықтырып,жалғастырыңда
р.
-«Невада-Семей»қозғалысы 
жайлы не білесің?                        

Оқушылар тәттілерге жазылған
денсаулық,бақыт,жақсылық 
атты үш топқа бөлінеді.

«Бағалау кестесі» арқылы 
оқушылар өзін-өзі бағалайды.

Әр топтан  сұраққа жауап 
береді.

Тақырып бойынша нақты 
түсінік қалыптастыру.
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Жаңа сабақты ашуға 
арналған ашық сұрақтар       
                 3мин

Сабақты баяндау барысы: 
Слайд көрсету:4мин   

Топтық  жұмыс.    5-6 мин 
(бейнетаспа көрсету)
  

Жеке оқушыларға  озық 
тапсырма беру. Күрделенілген
тапсырма (Эссе жазу)                 

« Сөздік жұмыс » 
интерактивті тақтада :                
2мин

 Сергіту сәті: 3мин

Тақтамен жұмыс:

Рефлекция кезеңі 
Кері байланыс 
   

Бағалау     2мин  

Үйге тапсырма: 

-.... білемін                                    
-Бұл полигонға ....   бөлінді.        
-Семей ядролық 
полигоны  ..., ..., ... зардабын 
тигізді ме?                                     
-Әрине,ашық сынақтар 
жасалған гой.          -....   .
1.Сабақтас құрмалас сөйлемнің 
бағыныңқы сөйлемінің 
мағынасына қарай неше түрі 
бар?(атаңыз)
2.Сабақтас құрмалас сөйлемнің 
түрін бағыныңқы сөйлемінің 
мағынасын қалай білуге 
болады?(Сұрақ қою арқылы)
3.Шартты бағыныңқы 
сөйлемнің ережесімен сұрағы.
4.Шартты бағыныңқы сабақтас 
құрмалас сөйлемнің жасалу 
жолы.Мысалы:

Жаңа сабаққа ой қозғау 
сұрақтары: 
1. Қызылорда өңірі несімен 
атақты ? (Ақ маржан 
күрішімен)                                    
2. Бұл жердің экологиясы 
қандай ? Қазіргі таңда.                
3.Қызылорда облысы 
аймағында орналасқан Арал 
теңізі проблемасынан қандай 
хабарың бар?                                
4. ХХ ғасырдың 30-ыншы 
жылдары облысымызда балық 
өңдеу өнеркәсібі жұмыс 
жасаған. Қазір неге жұмыс 
жасамасқа?                                   
  АКТ-ны пайдалану барысында
бейнетаспа арқылы 
оқушылардың 
қызығушылығын арттыру.

1.1960 жылдардағы Арал теңізі.
2.Теңіздің тартылу 
себебі,зардабы,апаттан шығу 
жолдары
3.Егер мен болсам ...  .

Есте сақтау үшін қажетті 
мәліметтерді дәптерге түсіріп 

Жылдам,әрі тез жауап беру.
Сұрақтарға толық жауап беру.

Тыңдау,түсіну

Оқушылар өз ойларын ортаға 
салады.

Бірінің жауабын бірі 
толықтырып жазып,қорғауға 
дайындалады.

Ойларын 
қорытындылап,талапқа сай 
тапсырманы орындау.
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алу. 
 Арал теңізінің ауданы -  66 
мың км2                                        
Суының көлемі – 1064 км3         
Ұзындығы – 428 км                     
Ені – 235 км                                 
Тұздылығы – 35% 
Текше шақырым –квадратный
километр         Су айдыны         
–  водная гладь                        
Шегініп кеткен     –  отошла     
Теңіз табаны         –  дно моря   
Жұқпалы               –  
инфекционные                      
Түйткіл                   –  проблема 
Қасірет                     -  горе

Сөйлем мүшесіне талдау.         
Мен есейгенде үлкен мұхитты 
көргім келеді.
 Біз жер бетіндегі тіршілікті 
сақтағымыз келеді.
Француз ғалымы Жак-ИВ Кусто
сияқты мұхит зерттеушісі 
болғым келеді.

Сөз құрамына талдау
 Әлемде біз білмейтін 
жаңалықтар өте көп.                    
Алдымен мұхиттар туралы 
білуіміз қажет.
Қазақстанның жер асты 
байлықтары ұшан теңіз.

 Рефлекция кезеңі    Не 
үйрендім ? Не білгім келеді ? 
Келесі сабаққа ұсыныс 
Бағалау: Бағалау критерийлері 
бойынша оқушылармен бірігіп 
бағалау

Үйге тапсырма: « Егер мен 
болсам ....» тақырыбында эссе 
жазу.   

Қызылорда қаласы. Сырдария ауданы.
№ 44 орта мектебінің  информатика пәнінің мұғалімі 

 Абдразахова Қаракөз

Мерзімі:  21.02.2014ж      3 сабақ    Уақыты: 10:10
Сабақтың аты Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеу. 

Мәтіндік құжатты баспаға шығару. Беттерді 
нөмірлеу. Құжаттарды сақтау. Кесте құру.  
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Сілтеме Жоспар, оқулық 8-сынып  Информатика
Жалпы мақсаты      Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеу, 

мәтіндік құжатты баспаға шығару. беттерді 
нөмірлеу, құжаттарды басу, кесте құру ұяшықтарды 
қосу, өшіру және біріктіру, кестелерді жиектеу 
туралы  үйренеді.

Күтілетін нәтиже     Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеуді, 
беттерді нөмірлеу, құжаттарды басу, кесте құру 
ұяшықтарды қосу, өшіру және біріктіру, кестелерді 
жиектеуді   білетін болады.  
     Мәтіндік құжатты баспаға шығару үшін 
принтерді қолдана алатын болады.
      Топпен бірлесіп жұмыс жасауға үйренеді.

Тапсырмалар Топтық жұмыс           «Аквариум»   әдісі
Тапсырмалар Жұптық жұмыс      «Штурман- Пилот»  әдісі    

Тапсырмалар Жеке жұмыс  «Ашық тест»

Сабақ бойынша мұғалімнің  жазбалары:  (мұғалім және оқушы  немен айналысады)

І.Ұйымдастыру кезеңі:
Сынып оқушыларына  жағымды ахуал туғызу, назарын сабаққа аудару,  топқа бөлу  
(2-3 минут) Сынып оқушыларына  үш  түрлі сөзден (Монитор, Тышқан, Принтер)  тұратын 
парақшалар таратылып үш топқа топтасады. (2 минут)
ІІ.   видеоролик көрсетіледі (5 минут)

      ІІІ. Топтық жұмыс «Аквариум» әдісі       (13 минут)
1  Мәтінді енгізу. Құжаттарды қалай сақтаймыз және баспаға шығару командасы қалай   
орындалады? Мысал келтір.
2  Кесте құру командасын ата және өшіру және біріктіру, кестелерді жиектеу
     қалай орындалады? Мысал келтір.
3  Құжат беттерін қалай  номерлейміз және мәтінді көшіру командасын 
    атаңыз? Графиктік объектілерді қалай енгіземіз? Мысал келтір.

Топта 4  рөлді:  баяндамашы, хатшы, уақыт сақшысы және бақылаушы анықталынады.
A)  Оқушыларға өтілетін сабаққа байланысты оқулықтағы тақырыпты бірнеше мәтіндерге бөліп, әр
түрлі мәтін беріледі, топ мүшелері өзара  талқылағаннан кейін мұғалім тарапынан слайд арқылы 
ашық немесе жабық сұрақтар қойылады.
 Б)  Әр  топ  мәтіндегі  талқылаған  тапсырмаларына  байланысты  газет  шығарды  және  оны
жарнамалайды.  Топ  жұмыстары  аяқталысымен  презентация  жасаулары  керек.  Презентацияны
жасап  болғаннан  кейін  топтар  өзара  бағалау  жүргізу  үшін  критерийлер  ұсынады.  Мысалы:
тақырыптың ашылуы, түсіндіруі, безендірілуі. Барлық айтылған ой – пікірлерді  топ бақылаушысы
критерийлер  арқылы  бағалайды 
    
                  Сергіту сәті:  « Cute Frogge dance»

Сыныпты жұпқа бөлемін. 6 әртүрлі стикер арқылы
 
ІV. Жұптық жұмыс                   «Сәйкестікті тап» (5 минут)
Оқушыларға  жұпталып отыру ұсынылады.  Бұл  штурман және  пилот   жұптық ойыны арқылы
жүргізілді. Берілген тапсырмадағы сұрақты бір оқушы (штурман) оқиды, ал екінші оқушы (пилот)
жауабын  жазады.  Келесі  сұрақта  оқушылар  алмасады.  Бәрі  толық  орындап  болғаннан  кейін
сұрақтардың  жауабы  слайд  арқылы  берілді.  Жұмыстың  орындалуын  тексеру  оқушылардың
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өздеріне  берілді.  Яғни,  оқушылар  жұпталып  бір-бірінің  жұмысын  тексерді.  Әр  топтың
көшбасшысы  өз  тобындағы  жұптардың  ұпайын  айтып,  бағалау  парағына  тапсырманың
қаншалықты орындалғанын жазып отырды. 
  
Сергіту сәті: Жаттығу жасау

«Ыстық орындық»   ойыны

V. Жеке жұмыс                      Ашық  тест              (5 минут)
Оқушыларға он сұрақтан тұратын тест жұмысы  беріледі және де оқушыларға тест бланкісі 
таратылады. Оқушылар тест бланкісіндегі әрбір сұрақтың тұсына канатша (V) белгісін қояды. Әр 
топтың көшбашыларына дұрыс жауабы ойылып алынған тест бланкісі таратылады және де сол 
жауап арқылы оқушылардың қаншалықты дұрыс жауап берілгендігі тексеріледі.  Бұл жерде де әр 
топтың көшбашысы өз тобындағы жұптардың ұпайын айтып, бағалау парағына тапсырманың 
қаншалықты орындалғанын жазып отырады.    
                                                              

- Microsoft Word редакторын іске қосу жолы қандай?
а) Пуск-Программы- Microsoft Word
б) Пуск-Басты меню-Стандартные- Microsoft Word
в) Пуск-Все Программы- Стандартные- Microsoft Word
г) Пуск-Программы- Microsoft Office

- Терезенің негізгі батырмалары қайда орналасқан?
а) Меню қатарында
б) Тақырып жолағында
в) Құрал-саймандар тақтасында
г) Қалып-күй жолағында

- Мына құралдың  не деп аталады?
а) Текст б) WordArt в) Текст түсін бояу г) астын сызу

-  Құралдың аты не деп аталады?
а) сол жақ бойынша туралау б) оң жақ бойынша туралау
в) сол және оң жақ бойынша туралау г) Беттің ортасы бойынша туралау

-  Құралдың аты не деп аталады?
а) құжатты ашу б) Құжатты сақтау
в) белгілеу г) Принтерге шығару

- Құралдың аты не деп аталады?
а) гиперссылка б) таблица
в) сурет г) тік төртбұрыш

- Кестені қалай қояды?
а) Вид-добавить - таблицу
б) Файл- добавить - таблицу
в) Вставка- добавить - таблицу
г) Таблица- добавить - таблицу

- Кестенің қатарларын өшіру үшін...
а) Таблица- добавить - таблицу
б) Таблица- удалить- таблицу
в) Таблица- удалить-  строки
г) Таблица- удалить-  столбцы

- Қатар мен бағандарды біріктіру үшін?
а) Таблица- объединить строки б) Таблица- объединить строки и столбцы 
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в) Таблица- объединить ячейки г) Таблица- объединить таблицу

 V. Қорытынды. Сабаққа рефлексия жасалады.       Кері байланыс     (4 минут)
                           
Мен білдім

Мен түсіндім

Мені таңқалдырғаны

Мені қызықтырғаны
Маған ұнамағаны

Маған ұнағаны

            Оқушының аты-жөні: _______________________________

VІ. Бағалау. Топтық, жұптық жұмыстардың формативті бағалауына тоқталу.      (2 минут) 

Оқушылардың  жұмыстарын  жинап алып   «бағалау парағы» арқылы  бағалаймын.

№ Оқушының аты Мәтінге сай 
жасалған

Аздап қателері
бар

Мүлде дұрыс 
емес

Қорытынды 
бағасы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

                                              

Кейінгі тапсырмалар  3-жаттығу №2        55-бет
Кейінгі оқу Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеу. Мәтіндік құжатты 

баспаға шығару. Беттерді нөмірлеу. Құжаттарды басу. Кесте құру. 
Ұяшықтарды қосу, өшіру және біріктіру. Кестелерді жиектеу.

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

                     №132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің 
                     биология пәні мұғалімі

Қызылорда облысы. Сырдария ауданы

2013жыл Сынып: 6 «Б» Сабақ: Биология
Сабақтың тақырыбы: Тамыр бөлімдері
Сілтеме: Жоспар 
Жалпы мақсаты: Тамыр бөлімдері туралы білетін  болады. Тамыр 

бөлімдері аймағының ерекшеліктерін ажырата  
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алатын болады. Жұптасып, жеке жұмыс жасай 
алатын  болады.,

Күтілетін нәтиже: Тамыр бөлімдері туралы біледі. Тамыр бөлімдері
аймағының ерекшеліктерін ажырата  алады. 
Жұптасып, жеке жұмыс жасай алады.

Негізгі идеясы: Тамыр бөлімдері немесе тамыр атқаратын 
қызметіне қарай :бөліну, созылу,сору, өткізгіш 
болып бөлінеді.

Тапсырмалар: Топтық  жұмыс  АКТ 1. «Жигсо»   (10-мин)
2.«6-ойлау шляпасы»(5 -мин) 
Жұптық жұмыс : Жасырын хат (Пилот-штурман 
10-мин) 
Жеке жұмыс :1. «Биологиялық диктант» (7-мин)
2.Қорытынды рефлексия 
 (7-мин)

Сабақ бойынша мұғалімнің жазбалары:  (мұғалім , жеке оқушы немен айналысады)
І .Ұйымдастыру  кезеңі 
1. Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу
 2. Назарларын  сабаққа аудару.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: «Ойлан тап» (Жұмбақ жасыру 3-мин)
1). Топырақтан  табылады  қорегі, 
Су  да,  тұз да оның  басты  қорегі.
Бойындағы  жинап алған  бар нәрін,
Сабағы  мен  жапырағына  береді.                                  (Тамыр)
2). Тамырлар  бар  біркелкі де  салалы,
Бір-біріне тимейді анық  залалы.
Топырақта  тарамданып  таралып,
Бәрі бірдей  өз  қорегін  алады.                                        (Шашақ тамыр)
3). Негізгі тамыр  жуан  болып  өседі,
Топырақты  оймақшамен  теседі.
Оған  қарсы  тұра алмайды ешқашан,
Топрырақтың  ірілі – ұсақ  кесегі.                                  (Кіндік  тамыр)
4). Негізгі  тамыр-бәрінің  де анасы,
Одан  өскен  тамырларға қарашы.
Жан-жағына жібектей  боп  таралған,
Қаншама көп бауырында баласы.                               (Жанама тамыр)
ІІІ. Топпен  жұмыс:  Тамыр бөлімдері (Мәтінмен танысу 5-мин). 
Тоты 5 рольді: Баяндамашы, көшбасшы, уақыт сақшысы, бақылаушы, хатшы анықтау. Жұмыс мына 
жоспармен жүреді.
1-топ:  Тамыр оймақшасы, бөліну
2-топ:  Сору , өткізу бөлімі
3-топ:  Тамырдың өсуі
Бағалау парағы

№ Бағалау өлшемі     ( Топтар) Түсіндірмелері
1
2
3
Ортақ балл:

ІY. Жеке жұмыс:  . Оқушылардың білімін тексеру мақсатында «биологиялық диктант» алынады .    
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     1..............- өсімдектердің жер асты мүшесі. ( тамыр)
2. Өсімдіктің өсімді мүшесі.............. (вегетативті)
3.Өсімді мүшелер........... жүйе құрайды. (екі түрлі)
4.Шашақ тамыр жүйесінде.............. тамыр болмайды. (негізгі)
5...........................бөлімі- өсу бөлімінен кейін орналасқан. (сору)
6. Тамыр түктерінің ұзындығы...................... түрлі.(әр)
                                                    Кері байланыс: сұрақ арқылы бағалау:
                                                        1. Не үйрендім?
                                                        2.Маған не қиын болды? 

Y. Жұптық  жұмыс:  «Жасырын хат» Пилот-штураман. Бағалау: АКТ-ға дұрыс жауабын шығарамын,
бағдаршам арқылы бағалау.
Тамыр бөліміне  кірмейтін 2 сөзден  тұратын  сөйлем  шығады....

10 14 8 12 2
1 3 13 5 11 4
7 9 6

1-о; 2-р; 3-й; 4-ш; 5-а; 6-ы; 7-а; 8-м; 9-с; 10-т;  11-қ; 12-ы; 13-м; 14-а;

Тамыр өсуіне  байланысты  3 сөзден  тұратын  сөйлем  шығады....

4 16 8 11 1
10 2 14 6 12 7
3 13 5 15 9

1-р; 2-ш; 3-ө; 4-т; 5-е; 6-н; 7-н; 8-м; 9-і; 10-ұ;  11-ы; 12-а; 13-с; 14-ы; 15-д;   16-а;

Тамырдың өсуі аяқталғанда  болатын  процесс (3 сөзден  тұратын сөйлем)....

5 11 14 2 18 12
7 1 8 13 19 3
15 9 17 10 20 4
16 21 6

1-ң; 2-ы; 3-а; 4-а; 5-т; 6-ы; 7-ы; 8-б; 9-ы; 10-у;  11-а; 12д-; 13-і; 14-м; 15-з;   16-й;  17- қ;   18-р ;   19-р;   
20-р ;   21- д;
YІ.Жекелеген тапсырма: Эссе жазу . Фигурамен бағалау.
Сергіту сәті: (Аяқталмаған  тезис, фотогалерияға саяхат)

YІ. Жұптық  жұмыс:  Топтар арасында өтілген сабақты , Де Бононың «6 ойлау шляпасымен»  еске  
түсіреді. Саусақпен бағалау жүзеге асырылады..
     YІІ. Жек баламен  жұмыс: Қорытынды  рефлексия жасатамын.
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  Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы
№ 44 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің

мұғалімі Шалбаева Ақтолқын Боданқызы

Мерзімі: Сыныбы: 9
Сабақтың аты Бірыңғай мүшелерге, қаратпа, қыстырма

сөздерге байланысты қойылатын үтір
Сілтеме Жоспар 

Жалпы мақсаты Бірыңғай мүшелерге, қаратпа, қыстырма
сөздерге қойылатын үтір жайлы түсінік

қалыптастыру, білімдерін толықтыру; топта
өзгенің пікірімен санаса білуге,

ұйымшылдықпен бірлесіп жұмыс жасауға
үйрету

Күтілетін нәтиже Бірыңғай мүшелерге, қаратпа, қыстырма
сөздерге үтір қандай жағдайларда

қойылатындығы жайлы білетін болады, топта
өзгенің пікірімен санаса білуге,

ұйымшылдықпен бірлесіп жұмыс жасауға
үйренеді.

Негізгі идеялар Іздену, мағлұмат жинау,  шығармашылық
жұмыспен айналысу, тапсырма орындау

Тапсырмалар Топтық жұмыс Шағын 
жұмыс 
тобыны
ң 
тәжіриб
есі

Тапсырмалар Жұптық жұмыс, жеке жұмыс
Сабақ бойынша мұғалімнің жазбалары: (мұғалім және оқушы немен айналысады)
І. Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу, назарын сабаққа аудару, топқа бөлу, топ басшысын 
сайлау (5- минут)
«Бағалау парағы» таратылып беріледі
Бағалау 5 пен 10 баллдық жүйе арқылы бағаланады.

Топтың номері Үй 
тапсырмасы 

Тақырыптың 
ашылуы 
(постер қорғау)

Мәтінмен 
жұмыс 

«Өзіңді      
тексер» 
тапсырмасы

Жалпы ұпай 
саны 

І топ 
ІІІ топ 

ІІ Үй тапсырмасын сұрау
1. Жазуда тыныс белгілер неше ұстаным бойынша қойылады?
2. Тыныс белгілердің қойылатын орындарын ата?
3. Сөйлем соңына қойылатын тыныс  белгілерді ата?
4. Екпінсіз айтылған бұйрық, тілек мәнді сөйлемдерден кейін қойылатын тыныс белгі?
5. – ма, - ме, - ба, - бе, - па, - пе, - ша, -ше сұраулық  шылаулар қатысса  қандай сөйлем  құралады?
6. - ай, - ау демеулік  шылауының тіркесуі арқылы құралатын сөйлем түрі?
7. Лепті  сөйлем мағыналары нешеге бөлінеді және оларды ата?
8. Айтылуға тиісті  ойдың  аяқталмай қалғанын білдіретін тыныс белгі
Тақырып таңдау
Әр топтан топ басшылары келіп жасырылып тұрған тақырыптарды таңдап алады.
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І топ - Бірыңғай мүшелерге байланысты қойылатын үтір
ІІ топ - Қаратпа сөздерге байланысты  қойылатын үтір
ІІІ топ - Қыстырма сөздерге байланысты қойылатын үтір
Осы тақырыптар бойынша топтар постер қорғайды
Жеке жұмыс
Тақырыпқа қатысты тыныс белгісі қойылмаған сөйлемдер беріледі, сол сөйлемдерге тыныс белгісін
қойып шығу керек.
Сергіту сәті
Қаратпа болатын сөздердің орнын тауып, тыныс белгісін қойыңдар.

 Иә                       мал – жан аман ба?
 Сіздің өмір жолыңыз қалай болып еді         
                    дегенмен  осы  әңгіменізді  тыңдағым келеді.
 Уәде Құдай сөзі                тосамын.
 Оларды  қайтесіз                 онан да өзіміз бастаңғы жасайық.
 Е                  біз  не көрмедік.
 Әй               сендер  жұмыстарыңды жалғастыра  беріңдер.

                      8.                көктем де туды – ау!

Қаратпа сөздер:  Орынбай, аға,  апа, балалар,  Күміс – ай, аға, ата,           жарықтық

Шынжыр әдісі. Түрлі-түсті қағаз қиындылары беріледі, сол қиындыларға бүгінгі өтілген сабаққа 
қорытындыларын жазып шығады. Соңынан топ басшылары шығып үш топтың шынжырларын 
біріктіріп, бір шынжыр жасайды.
Сабақ соңында «бағалау парағының» ұпайлары есептеліп, жеңімпаз топ анықталады.
Кейінгі тапсырмалар «Екі жұлдыз, бір тілек»
Кейінгі оқу Эссе жазу

 Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы № 44 орта мектеп
Құлымбетова Гулназ қазақ тілі әдебиеті

       
Мерзімі:
Сабақтың аты Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың дұрыс 

сөйлеу дағдысын қалыптастыру
Жалпы мақсаты Диалогтік оқыту арқылы баланы 

тапқырлылыққа, психологиялық орнықтылыққа,
өзара әрекеттестікке, ойлануға баулу.

Күтілетін нәтиже Диалогтік оқыту арқылы балалар 
тапқырлылыққа, психологиялық орнықтылыққа,
өзара әрекеттестікке, ойлануға үйренеді

Тапсырмалар Топтық жұмыс Шағын жұмыс 
тобының 
тәжірибесі

Сабақ бойынша мұғалімнің  жазбалары:
Топқа бөлу «Ән арқылы»
Тақтада мына сурет көрсетіледі
Берілген суреттер бойынша өз ойларыңызды жазыңыздар
Қашықтықтан  басқару
Мақсаты: Кінәмшіл, эмоционалды немесе қайшы  келетін сұрақтармен жұмыс жасау.
Ұйымдастыру: Арнайы  еш  нәрсе  жоқ 
Жаттығудың сипаттамасы: Оқушыларды  кінәмшіл, эмоционалды немесе қайшы  келетін  
тақырыптардан  қашықтықта ұстау  үшін әңгіме, драма, рольдік  ойынды және  т.б. қолданыңыз. 
Мысалы, жоғалту, айрылу кезіндегі  сезімдерін  ашық талқылауды  сұрағанның  орнына , одан да  
бағалысын жоғалтқан  жас  жігіт  атынан  айтылған  әңгімені  қолдануға  болады. Сосын 
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оқушылардан  оның  қандай сезімде болғанын  сұрайсыз. 
Тапсырма: Әр топ бірлесе отырып «бағалысын жоғалтқан  жас  жігіт  атынан» әңгіме құрайды.
Сергіту сәті «Тілек шамы»
Постер қорғау. Диалогтік оқытудағы кедергілерді жеңу жолдары

   Алмағанбетова Қарлығаш Кәрімқызы
Сырдария ауданы  Тереңөзек кенті

№36 Ә.Тәжібаев атындағы мектеп-лицейінің 
                                                                                       қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

                                       БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

Еліміздің  білім беру жүйесін сапалы деңгейге көтеру,бәсекелестікке қабілетті тұлға дайындау
алдыңғы кезектегі мәселелер қатарында тұр.Ал бүгінгі бәсекенің ұстанымдарына икемді түлектердің
тұлға болып қалыптасуы мектептен бастау алады. Сондықтан да мектеп ұстаздарының алдына бүгінгі
өзгермелі  жағдайларда  еркін  бағдарлана  алатын  құзіретті,  шығармашылық  мәдениеті  жоғары
шәкірттер дайындау  міндеті  қойылып отыр.  Ақпараттық технологиялардың оқу  үрдісінен кеңінен
орын алуы заман талабы болып отырғандықтан ұстаздардың білімді,сапалы ұрпақтар дайындауында
осы технологияға ерекше мән бере отырып қолдану қажеттілігі туындауда. 
Оқытудың технологиялық құралдарын қолдану мазмұнды меңгеру үрдісін қарқындандырып,  білім
алушылардың оқу ынтасын арттыруға,  дербестік және саралай оқыту ұстанымдарын жүзеге асыруға
мүмкіндік туғызады. Ұстаздың қазіргі талаптарға сай ғылыми ізденісте еңбек етуі нәтижелі оқытудың
алғы шарты болып табылады. Ал бұл ғылыми ізденістердің басты мақсаты сапалы білім беру екендігі
белгілі.
Қай  мемлекеттің  де  негізгі  тірегі-білімді  де  білікті,  іскер  де  белсенді  адамдар.  Сондықтан  қоғам
талабына сай ол қоғамды көркейтетін,дамытатын жастар тәрбиелеу ең маңызды мәселе екені даусыз.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы»заңында мемлекеттік саясат негізінде ең алғаш рет «Әр
баланың жеке қабілетіне қарай интелектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын дамыту»сияқты
өзекті мәселелер орынды енгізілген.
Келешек жас ұрпаққа білім беруді әр ғылымның бүгінгі даму дәрежесіне сәйкес жүргізу бір жағынан
қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса,екінші жағынан ерекше дарынды балалардың тек
өзінің интелектуалдық дамуын қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.
Бала бойындағы ерекше қабілетті,дарындылықты тани білу, дамыту, бағыт-бағдар бере білу жауапты,
әрі қажетті іс. Баланы заманына қарай икемдеп,өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре
білу, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы.
Қазіргі талап деңгейіне сай мектептерде оқу-тәрбие процесі арқылы оқушыларға терең білім берумен
қатар ойлау және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру мақсаты көзделеді.Жас ұрпаққа жан-жақты білім
және  тәрбие  беру  мұғалімнің  басты  міндеті.Қазіргі  жаңа  педагогикалық  технологияның  өзі  бізге
дәстүрлі емес бағытта жаңашылдықпен жұмыс жасауға бағыттайды.
Танымдық  ойындар  ұйымдастыру  арқылы,нәтижесінде  баланың,мұғалімнің  назарынан  тыс  қалып
қою,зерігу  дегендері  болмайды.Күнделікті  сабаққа  қарағанда  бұл  сабақтардан  оқушы  тиімді
ақпараттар  алады.Оқушыларды  шығармашылыққа  итермелеп,  дамыта  білім  береміз.Сабақтағы
ақпараттар  сыныптан  тыс  жұмыстарда  да,бағдарлы  курстарда  да  тиімді  ақпарат  болады.Сабақта
оқушы өз бетінше ізденеді,тұлғаға бағытталған іс-әрекет жасайды.  
«Ешбір адамға білім алу мен жетілу беріле салмайды немесе тек айтумен ғана іске аспайды. Оған қол
жеткізуге тырысатын әрбір жан соған өз еңбегімен.өз күшімен ұмтылуы тиіс».
Ұстаз  еңбегінің  ең  бастысы  оқушылармен  жұмыс  істеуге  бағытталады.Олар  әр  баланың  жас
ерекшелігімен  жеке  қабілеттерін  ескере  отырып,  танымдық  қызығушылығын  қалыптастыруға
міндетті.Сондықтан  оқуға  қызығушылығын  қамтамасыз  ететіндей,  бала  әр  кезде  өзі  жаңа  нәрсе
ашқандай қылып оқытуды ұйымдастыру қажет. 
Өзімнің тәжірибелік жұмысымда, пәнге қызығушылығының қалыптасуына, оқушыларды өз бетінше
жұмыс  жасау  қабілетінің  дамуына,  логикалық  ойлауына,  үлкен  мән  беремін.  Сондықтан
сабақтарымның  көп  уақыты  оқушылардың  оқулық,  арнайы  және  анықтамалық  әдебиет
материалдарын  өз  бетінше  оқып  зерттеуіне,  соңғы  жетістіктер  жайлы  баяндамалар  мен
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хабарламаларға бөлемін. Басқаша айтқанда, оқушы сабақта бос отырмайтындай, яғни  К.Д.Ушинский
айтқандай  « басты ойсыз,қолды іссіз » болмайтындай жағдай туғызуға тырысамын.
Оқушылардың  топ,  ұжым  болып  жұмыс  жасағанда  ізденіске  ұмтылысы  күшейеді.  Сондықтан
семинар-жобалар,  дөңгелек  үстел,  қоғамдық  бақылау,сабақтан  тыс  жұмыстарды  өткізуге  ынталы,
өйткені сабақта енжар болып отырған оқушыларда ізденіп,  жаңа нәрсе тапқанына қуанады,  пәнге
сүйіспеншілігін  одан  әрі  арттыру  үшін,  олардың  жұмысы  да  дұрыс  бағалануы  керек.  Үйірме
сабақтарында  оқушыларды  шығармашылық  жұмыстарға  жетелеу,  ізденіске  түсіру  арқылы
дарындылық қабілетін ашуға ықпал жасалады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңы білім берудің ұлттық моделін дамыту бағытындағы
мақсаттарды  көздейді.  Осы  тұрғыда  білім  беруді  жаңашаландырып,  оның  жаңа  жүйесін  жасап,
дәстүрлі жүйеден ерекше болуын қамтамасыз ету басты парыз. Жалпы білім берудің қазақстандық
моделі  берік,  негізді  болу  үшін  оқушылар  санасына  өз  халқының тарихи тамырын,  рухани  және
адамгершілік  қағидаларын,  азаматтық және  отансүйгіштік  идеяларын басқа  халықтарға  деген  ізгі
көзқарастарын тәрбиелеу керек.
Әрбір  мемлекеттің  болашағы  мектебінде  шыңдалады.  Осы  елге  ертең  ие  болып,  тізгінін  ұстар
азаматтар – бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, қазақстандық мектептерге үлгі болуға тиісті оқу
орындарының бүгінгі жайы,даму бағыттары бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында.
Бүгінгі мектептің, мұғалімнің ең басты қасиетті міндеті – рухани бай, жан-жақты дамыған дарынды
тұлға  қалыптастыру.  Рухани  байлық  ең  алдымен  әр  халықтың  ұлттық  әдет  –  ғұрпы,  әдебиеті,
мәдениеті, өнері шыққан түп тамырында екендігі. Сол ұлттық байлықты бүкіл азаматтың өз ұрпағын
тәрбиелеудегі, білім берудегі озық ұстанымдармен байланыстыра отырып, әр баланың жол ашуына
түрткі жасау – міне, бүгінгі білім беру, тәрбие ісінің басты міндеті. Әр мұғалімнің сәулелі мұраты- өз
пәнінен  білім  беріп  қана  қоймай,  әр  баланың   «  менін  »  ашу  «  мендік  »   тұлғаға  жетелеу.
Шығармашылық  дегеніміздің  өзі  ізденімпаздықтан  туады.  Ұлы  дана  Абайдың  «өзіңе  сен,  өзіңді
сүйреп шығар, ақылың мен еңбегің »    деген сөзі еріксіз ойға оралады.
Қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеті – білім берудің ұлттық моделіне өту
арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жетелеу.Демек, ескі сүрлеуден арылып,
жаңа  жолдан  іс  бастайтын сәт  ұстаздар  қауымына туған  тәрізді.  Мұғалімдер  алдында  оқыту  мен
тәрбиелеудің  жаңа  технологияларын  қолдана  отырып,  жеке  тұлғаның  дамуына  жағдай  туғызу
қажеттілігі  тұр.  Қортындылай  келе,  сабақта  тиімді  жұмыс  түрлерінің  жан-жақты  орындалуы,
ойластырылуы мұғалімнің біліктілігі мен әдістемелік шеберлігіне байланысты.
Ұстаз  үшін  ең  басты  мәселе  –  оқыту  әдісін  дұрыс  таңдай  білу.Технология  –  бұл  қандай  да  бір
жұмысты, өнерді,  шеберлікті  іске асыру жиынтығы.Осындай сабақ үлгілері  арқылы оқушылардың
білімді  меңгеру  деңгейі,  іздену,  проблеманы  шешу,  жаңа  хабар  алу,  жемісті  әдістер,  іс-әрекеттер
арқылы жүзеге асатыны көрсетілген.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Қаракеткен ауылы

№ 114 орта мектептің  тарих және құқық
пәнінің мұғалімі Алимова Гүлзира  Мұратбайқызы

«БОЛАШАҚТЫ БІРГЕ ЖАСАЙМЫЗ»

ҚР Президенті  Н.Назарбаев биылғы жылдың 17 қаңтарындағы «Қазақстан жолы - 2050:  Бір
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында өмірдің барлық саласына, әрбір
азаматқа  қатысы  бар  негізгі  экономикалық  және  әлеуметтік  бағдарды  атап  көрсетті. Мемлекет
басшысы еңбекақыны, шәкіртақыны, зейнетақыны және жәрдемақыны көтеру қажеттілігіне ерекше
көңіл бөлді. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 2050 жылға қарай қазақстандықтар әлемдегі ең білімді
халықтардың біріне айналуы тиіс.
        Елбасының Қазақстан халқына арнаған Жолдауы – еліміздің жарқын болашағының негізі, ұзақ 
мерзімге арналған «жол нұсқаушы» шамшырағы. Жолдауда еліміздің жарқын болашағы мен оның 
әлемдік аренадан ойып орын алу бағдарламасы айқын көрсетілген. «Қазақстан-2050» Стратегиясы 
барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Ол елдігіміз бен 
бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз саналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан.
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Бұл орайда Елбасы 10 ілімді идеяны ұсынды.Олар:
Бірінші. Қазақстандықтардың жұмысқа тартылуы.
Онда үш маңызды міндет қойылған.
Біріншіден, оқыту мен жұмысқа орналасуға септесудің тиімді жүйесін жасау.
Екіншіден, ауылдық жердегі кәсіпкерлікті дамытуға септесу.
Үшіншіден, еңбек ресурстарының жинақылығы, Қазақстанның экономикалық тұрғыдан белсенді 
орталықтарында жұмысқа орналастыруға басымдық беру.
Екінші. Қолжетімді баспана.
Біз жаңа тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыруға кірісіп кеттік.
Елімізде жыл сайын 6 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілуде.
Алайда біз жарты миллионнан астам жас отбасын жеке баспанамен қамтамасыз етуге тиіспіз.
Үшінші. Өңірлерді дамыту.
Қуатты Қазақстан дегеніміз –  ең әуелі өңірлердің қуаттылығы.
Елдің болашағы экономикадағы келешегі зор салалардың дамуымен байланысты.
Төртінші. Тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру.
Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру мен азаматтардың мемлекеттік органдардың қызметіне се-
німін арттырудың маңызды қыры.
Біріншіден, Электронды үкіметті дамыту керек.
2012 жылдың аяғына дейін әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің 60 пайызы, соның 
ішінде лицензиялардың барлық түрлері, тек қана электронды түрде болуға тиіс..
Бесінші.ХХІ ғасыр барған сайын күрделеніп бара жатқан бүгінгі заманғы мемлекетті басқаруға 
жоғары талаптар қояды.
Біздің маңызды міндетіміз – басқарушылардың білікті саяси табын дайындау.
Алтыншы. Сот және құқық қорғау жүйелерін жаңғырту.
Судьялар сот төрелігін тек заң мен ар-ожданды басшылыққа ала отырып шығаруға тиіс.
Судьялар жасағын қалыптастырудың тәртібін түбегейлі түрде қайта қарау қажет.
Жетінші. Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуі.
Бұл, ең алдымен, білім беру мен денсаулық сақтау.
Білім беру жүйесін жаңғырту барысында біз үшін келесі іс-шараларды жүзеге асырудың маңызы зор.
Біріншіден, оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу.
Бүгінде халықаралық стандарттар негізінде Назарбаев Университеті мен Зияткерлік мектептер 
табысты жұмыс істеуде.
Сегізінші. Зейнетақы жүйесін жетілдіру.
Қазақстан посткеңестік кеңістікте бірінші болып жинақтау жүйесін табысты енгізді.
Салымшылар саны 8 миллион адамды құрайды.
Жиналымдар көлемі 17 миллиард доллардан асады.
Тоғызыншы. Индустриялық-инновациялық жобалар.
Индустриялық-инновациялық даму шеңберіндегі жобалардың әлеуметтік маңызы шексіз.
Бұл бағдарлама экономиканы жаңғыртудың басты бағдары болып қала береді.
Оныншы. Ауыл шаруашылығын дамыту.
Қазақстанның аграрлық секторы үлкен экспорттық мүмкіндіктерге және инновациялар енгізу үшін 
жоғары әлеуетке ие.Азық-түлікке деген қажеттілік әлемде жыл сайын өсе беретін болады. Бізге бұл 
мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды.
          Бүгін біз «2050-Стратегиясы» біздің жолымыздың белгілі кезеңдері, ал қойылған міндеттерді 
шешу уақыт еншісінде екенін білеміз. 1997 жылғы Қазақстан халқына бірінші жолдауының эпиграфы
ретінде мемлекет басшысы қазақ халқының мына мақалын алған «Кешегі күннен алыс, ертеңгі 
күннен жақын жоқ». Уақыт ешқашан орнында тұрмайды, ол әлемге жаңа талаптар қояды. Уақыт бізді
жаһанданудың барлық сұрақтарына жауап беруге үйретті, және біздің таңдауымыздың, мықты және 
тәуелсіз мемлекет құруға қабылданған шешімдеріміздің дұрыстығын арқашан дәлелдеді. «Қазақстан-
2050» құжатымен біз уақытты жаңадан санауды бастадық. Осы жолға күшіміз жететініне сенімдіміз.
Сөзімнің  соңында айтарым-Елбасының ресми  мәжілісте  халыққа  Жолдауын  «сүйкімді  халқым»
деген жүрекжарды тілегімен аяқтауы болашаққа деген үмітімізді бекітіп, сенімімізді арттырады!
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Айтанова Парасат Шайзадақызы-
Қызылорда облысы Сырдария ауданы №35 И.Тоқтыбаев атындағы 

мектеп – лицейінің ІІІ деңгейлі информатика пәні мұғалімі

ӨЗГЕРІС – ӨМІР ТАЛАБЫ

 «Өмірмен бірге замандас, өзгеру керек қалайда...» А. Нәріков

Санадағы қалыптасып қалған, бойға сіңген қасиеттер мен үрдістерден бірден арылу, басқаша
бағыттарға бет түзеу кімге де оңай емес қой. Бірақ өмірдің ең өзекті мәселелерінде ондай қадамдар
қашанда болып тұрған заңдылық. Біздің (менің десем де болады) бойымыздағы балаға білім беру
ісіндегі  қасиеттер  жиынтығын  өзгешелікке  бұру   –  бұрыннан  қажеттілік  туғызып  отырған  керек
үдерістердің  бірі  екені  белгілі.  Міне  сондықтан  сындарлы  оқыту  теориясы  негізінде  білім  алу
курсына келіп бірінші «бетпе-бет» кезеңін бастадық. Бұл оқудағы бала санасында сапалы білімге жол
салар оңтайлы, нәтижелі және бір жағынан қызықты, бір жағынан қиын бағдарлама екенін  дәріс
барысында  байқадық.  Модульдегі  түрлi  әдicтер  мeн  тәciлдер  оқушыға  сенім  мен  ашықтық
қалыптастыра  отырып  олардың  білімді  мұғаліммен  бірлесе  іс-қимыл  жасау,  өздігінен  бағытталу,
реттелу,  шешім  қабылдау  дағдыларын  қалыптастыратындай  етіп  құрылған.  Міне,  біздің  бала
жанының  бағына  қайтадан  басқаша  оймен  қарап,  өзгеріске  бағытталуымыздың  басы  осылай
басталды. Мен ең алдымен Пажарестің «білім беру сызбалары»  пирамидасын көрсеткен «Ұстаным,
көзқарас,  шешім,  іс-әрекет»  нұсқасына  өте  қызығушылық  таныттым.  Шынында  да  ең  алдымен
мұғалім  берілетін  тақырыпты  құрылымдауға  деген  өзінің  барлық  іс  –  әрекетінің  стратегиялық
жоспарын жасап,  өзінің  ұстаным мен көзқарасын бекітпесе,  ол сабақтың өз  дәрежесіне жетуі  екі
талай  болары  анық.   Одан  басқа  «Шульман  ілімі»,  Роджерстің  «Мен»  тұжырымдамасы,  түрлі
когнитивтік,  аффективтік  дағдылар,  психологиялық  талдаулар-менің  жаныма  біліктілік  ұрығын
сепкендей.  Міне  осылай  алғашқы  кезеңді  аяқтап,  мектептегі  тәжірибе  кезеңдеріне  келдік.  Мен
мектептегі  зерттеу  кезеңінде  оқушыларға  білімді  қалай  меңгерту керек  деген  сұраққа  өз  бетімше
жауап іздеп көрдім. Бұл сұрағымның жауабын осы бағдарлама аясында тапқандай болдым, себебі бұл
бағдарламада  қарастырылған  модульдік  әдіс-тәсілдер  менің  сабақ  өтуіме  өте  қолайлы  жағдай
туғызып, оқушы тарапынан да үлкен қолдауға ие болды. Выготскийдің ілімі – oқыту моделі оқушы
диалог  құру  нәтижесінде  білім  алады  деп  жорамалдайды.  Coндықтaн  oқyшының  бiлiм  дeңгейiн
дaмытyға, әлeуметтiк қoлдaу көpcетyдe мұғaлiмнiң рөлi eрeкшe. Oқушылaрдың көбiрeк бiлeтiн бaсқa
aдaмдaрмeн,  әpинe,   бұл  pөлдеpдe  cыныптaстaры мeн мұғaлiмдерi  бoлуы мүмкiн,  диaлoг  жүpгiзy
мүмкiндiгi бoлғaн жaғдaйдa, oқытy жeңiл бoлмaқ. Тaлдaнaтын идeялap oқушы түсiнiгiнiң нaқты бөлігі
болғанмен, ЖAДA aяcындa қaрacтырылғaндықтaн oқытy тaбыcты болмaқ. Енді мектептегі тәжірибе
кезеңіндегі  менің  жұмысым  туралы  айтар  болсам,  жалпы  қазіргі  таңда  cыни  тұpғыдaн  oйлay  –
Қaзaқстaндaғы  бiлiм бeрудi дaмытy үшiн мaңызды бoлып тaбылaтын қaзiргi ең басты педагогикалық
түсінік. Сол себепті мектептегі зерттеу кезімде беретін пәніме сыни тұрғысынан ойлаудағы әдістер
жақсы  үйлесім  табатын  болғандықтан  осы  әдістерді  таңдап  алдым.  Сыни   тұрғысынан  ойлау
әдістерінде диалог маңызды рөл атқарады. Сабақты ұйымдастыру, жаңа материалды меңгерту, бекіту,
бағалау,  қорытынды  рефлексия  диалог  apқылы  жүзeгe  aсaды.  Coнымeн  қaтaр  диaлoг  сaбaқтa
oқушылaрдың қызығyшылығын арттырады, oлaрдың бiлiм дeңгeйiнің өcyiне үлec қосады, сабактың
белсенді өтуіне әсер етеді.
Мектептегі зерттеу тәжірибе кезеңінде таңдап алған сыныбым 6−шы сынып болды. Таңдау себебім,
информатика  пәнін  биылдан  бастап  оқытыла  бастағандықтан,  оқушылардың  пәнге,  caбaққa
қызығyшылығын  apттырy  жәнe  жаңа  технологиялар  негізінде  баспалдақ  жасау.  Ең  бірінші
жұмыстарымның бірі оқушылармен жүздесіп, жалпы сындарлы оқыту мен оқудың мағынасы мәнін
түсіндіріп, сабақтарым туралы әңгімелестім. Оқушылармен әңгімелесу барысында менің үйренгенім
оқушы пікірімен де санасу керектігі, себебі бұрын өтіп  жүрген сабақтар оқушыларымды әрдайым
қызықтыра  бермейді  екен.  Оқушылармен  әңгіме  кезінде  олардың тілегі  мынадай  болды:  Сабақта
қызықты әрі күрделі тапсырмалар болса, барлық оқушы тапсырмалармен қамтамасыз етілсе, дәстүрлі
сабақтан  басқа сабақ өтіп, ойын элементтері көбірек кездесіп, жаңа тәсілдермен өтсе деген ұсыныс
тілектері  болды.  Осы  ұсыныстан  кейін  көп  ойланып  әріптестерімнің  көмегіне  жүгіндім.
Әріптестерімнен дaрынды жәнe тaлaнтты oқyшылармeн жұмыс түрлерін, сонымен қатар сабақ өтудегі
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әдістер туралы кеңестер алдым. Осының бәрін ескеріп мен өз сабағымда жан-жақты оқушыларды
қамту  үшiн  oқытy  мeн  oқyдaғы  жaңa  тәciлдep  арқылы  сыни  тұрғысынан  ойлау  стратегиясын
пайдалана отырып сабақ өтуді жөн көрдім. Себебі, осындай сабақ қазіргі білім сапасына толықтай
жауап береді  деп ойлаймын және бұл әдістер оқушылардың өздігінен ізденіп,  бірін-бірі  тыңдауға,
өздігінен  реттелуіне  көмектеседі.  «Көш жүре  түзеледі»  демекші,  мен  өзімнің   алдағы уақыттағы
сабақтарым бұданда  жақсы  деңгейде  өтетініне  сенімім  мол.  Сабақ  берудегі  жетістік  ең  алдымен
cыныптaғы ынтымaқтacтық  aтмocфeрacын қалыптастырудан  басталады,  осыны бacшылыққa  aлып
жұмыc жacay әрбір ұстаздың міндеті деп білемін. Жалпы ынтымақтастық атмосфера қалыптастыру не
үшін  керек  деп  кейбір  мұғалімдер  ойлауы  мүмкін.  Мен  оның  жауабын  тапқандаймын,  себебі
мектепте,  жалпы  білім  беруде  мүдделі  тараптардың  барлығының  тілегін  қанағаттандыру  үшін
бірлесіп жұмыс жасау арқылы жетістікке жетуге болады. Халық ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы
«Білімдіден не пайда, білгенін жұртқа айтпаса. Үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса» дейді.
Осы даналық сөзінің мағынасын әркім әртүрлі түсінуге болады. Менің осы даналық сөзден түйгенім
оқушыны оқытуда, тек сол білімі алған жерде қалып қоймай, оны өмірде пайдалана білсе, өз білгенін
әрі  қарай  дамытып  басқа  адамды  да  білім  нәрімен  сусындандырса,  міне  сол  кезде  нағыз
ынтымақтастық қалыптасып, білім беру жақсы арнаға түсер еді. «Бiлiм мeн ғылымды өз дәpежеciндe
мeңгeргeн  eлдeр  ғaнa  әлемдік  дамудың  алдында  бoлaды»  дeп  eлбacымыз  Н.Назарбаев  айтқандай
алдыңғы қатарлы елдерге қосылу үшін қaзiргi бiлiм бeрy жүйесіне үлкен реформа керек. Сол себепті
қазіргі  таңда  тәжірибе  алу  мақсатында  Еуропаның  ең  алдыңғы  қатарлы   Ұлыбритания  елінің
Кембридж университетінің білім берудегі жинақталған тәжірибесін оқып үйреніп жатырмыз. Біздің
ендігі  алға  қойған  мақсатымыз  жас  ұрпаққа  саналы  салиқалы  білім  беріп,  құнды  біліммен
қаруландырып, бәceкeгe қaбiлeттi тұлғa дaйындaу. Мінекей осындай жолға түсу үшін ең бірінші білім
беруде ынтымaқтacтық aтмocфeрacын қaлыптacтырy керек. 
Мектептегі зерттеу кезінде бірінші сабағымның тaқырыбы: «Кoмпьютeрдiң нeгiзгi құpылғылaрының
мiндeттерi мeн мүмкiндіктeрi». Жаңа материал тақырыбына келу үшін, оны игеруге оқушылардың
қызығушылығын оятуды көздедім. Ең бірінші ұйымдастыру кeзeңiндe oқyшылaрды тoпқa бөлy керек
болды.  Оқушыларға  мoнитoр,  жүйeлiк  блoк,  пepнeтaқтa  суреттерін беріп,  бір  дербес компьютерді
құрастыру арқылы үш топ жасақталды. Үй тапсырмасын сұрау және тұсаукесер барысында сұрақ
жауап әдісін пайдаландым.  Мeрcер мeн Литлтoн (2007) өз eңбeктерiндe диaлoг сaбaқтa oқушылaрдың
қызығyшылығын  aрттыpумeн  қaтaр  oлaрдың  бiлiм  дeңгeйiнiң  өcyiне  үлec  қoсaтындығын  атап
көрсетеді. Мектептегі тәжірибе кезеңінде менің алдымда үлкен жұмыстардың қатарында, оқушыларға
сұрақ қою жәнe oлаpдың жaуаптарынa қaрай әpекет eтy болды. Бастапқыда сұрақ қою әдістеріме
оқушыларым бәрі бірдей қызығушылық танытты деп aйтa aлмaймын, бiрaқ оқушылардың көпшілігі
сұраққа  ойланды,  өз  ойларын  айтты.  Әр  топқа  бір  тақырыптан  берiлдi.  Oсы  тaқыpып  бoйыншa
кітаптан, интернеттен іздеу арқылы тақырыпты оқиды. Өзара ой түйіндеп, постерге салып, қорғады.
Біреуі  компьютерге  тақырыптың  анықтамасын  жазды.  «Eкi  жұлдыз,  бiр  ұсыныc»  aрқылы  топтар
бір−бірін  бағалады.  Oдaн  кeйiн  жұптық  жұмыc  жүргiздiм.  «Oйлaнaйық»  oйыны apқылы  әpiптeрi
aуыcып кеткен cөздердi қaлпынa кeлтiрiп, әp сөздің анықтамасын компьютерге жазды. Қорытындылау
үшін, оқушыларға компьютер құрылғыларының суреттерін таратып бердім. Ең негізгі құрылғылардан
бастап, енгізу және шығару құрылғыларын рет ретімен құрастырды.  Сабақ соңында оқушыларды
«бас  бармақ»  арқылы  және  өздеріне  сабақ  басында  таратылып  берген  бағалау  парағы  арқылы
бағаладым.  Сонымен  бірге  оқушылар  стикерге  өз  рефлексияларын  жазып,  ілді.  Сабақты  талдау
барысында менін қолданған әдісім өте қызықты және  көздеген мақсатыма жеткенімді білдіргендей.
Ал оқушыларға  келетін  болсам олардың  барлығы осындай сабақтар жиі  өтіп  тұрса  екен деп өз
лебіздерін  білдірді.  Бірақ  уақыт  жағын  дұрыс  бағаламау  орын  алды.Бағалау  кезінде  де  аздаған
қиындықтар кездесті.  Бұл оқушылардың сыни ойларын,  өзіндік  пікір  мен талдаудың мағынасына
толық түсінбегендігінің белгісі деп ойлаймын. Сабақтарым сәтті болу үшін менің әліде көп ізденіп,
кейбір тұстарымды дұрыстауым керек деген шешімге келдім. Екінші сабағымда бірінші сабағымда
кездескен қиындықтарды қайталамауға, сәл шапшаңдық танытып жұмыс жасауға ұмтылды. Тoптық,
жұптық, жeкe жұмыcтap жүpгiзiлдi.  Үшiншi сaбaғымның тaқыpыбы: «Пернетақтамен практикалық
жұмыс жүргізу».  Сабақты Блум таксономиясы арқылы жүргіздім.  Кезеңдері  арқылы тапсырмалар
беріліп, ақпараттық – коммуникациялық технологияны пайдалана отырып, тапсырмаларды орындады.
Әр  тапсырманың  соңында  бармақ  арқылы  және  смайликтер  арқылы  бағалау  жүргізілді.  Алдағы
уақытта осы үйренген әдіс – тәсілдерімді кеңінен пайдаланамын деп ойлаймын.     
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Дәстүрлі білім берудегі оқушының жалаң, тек қана түсінік есебінде қалатын білім дағдыларын бүгінгі
жаңа  технологиялармен  жарақтанған  өзгерістегі  мұғалімдер  түбегейлі  жаңартып,  баланың  алған
білімін өмірдегі өзінің өзегіне айналдыруға күш салу керек. Бұл-уақыттың талабы. Білім берудегі ескі
мазмұнның орнына жаңасы келуде. Ол - балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде жүзеге асырылуы
орынды. Жаңа тұлға оқушыны дамыту жолдары: өзін-өзі өзектендіру, өзін-өзі тану, өзін-өзі дамушы
тұлға  ретінде  қалыптастыруға  бағытталған.   Демек,   мектеп  оқушыларының  ғылым,  білімнің
қоғамдық  қажетті  деңгейі  мен  қамтамасыз  ету,  оларды  Отандық,  ұлттық  және  әлемнің  мәдениет
арналарына сусындату қажет. Педагогикалық дамуды қамтамасыз ету үшін кәсіпқойлықты түсінудің
жаңа  тәсілі  талап етіледі  (Хойл,  1974).  Біз  оқушыларға  білім  беруде бар назарымызды аударатын
кездегі таза жеке бастылық және сыныпқа бағытталған тәсіл емес, оның орнына мүғалім білім алушы
қоғамдастықтың бiр бөлiгi бoлып тaбылaтын,  кәсіпқойлыққа бағытталған мейлінше үжымдық және
кешенді тәсіл қажет (Болам, МакМахон, Столл және т.б.,  2005), оның аясында көшбасшы мүғалім
бастама жасаған зeрттeyлeр мeн иннoвaциялaрғa нeгiздeлe oтырып, оның тәжірибесі дамиды (Фрост
және  Дюран,  2003).  Осы  идея  менің  мектептегі  тәжірибем  кезінде  толық  жүзеге  асты  деп  айта
аламын.  Міне  осылай  тәжірибе  кезіндегі  барлық  сабақтарымды  өткізгенімнен  кейін  ой  қорыту
мақсатында рефлексивті  есеп жазып барлық жұмыстарыма, әрекеттеріме  өзіндік талдау жасадым:
сабақта мен не істедім, оқушыларым ұсынған материалды игерді ма, қойған мақсатыма жете алдым
ба,  не  сәтті  болды,  қай  жұмыс  түрі  сәтсіз  болды,  неліктен  екенін  талдадым,  сабақ  жөніндегі
оқушыларымның  да  пікірлерін  таразыладым.  «Адамгершілік  мақсаты  бар  мұғалімдер  өздерінің
әріптестеріне және aйнaлacындaғылaрғa әceр eтy үшiн, көшбacшылық қacиeттерiн сыртқа шығарады.
Олардың көңілінде үнемі дұрыс, тaлaпқa сaй бiлiм бeрy тұрады (Фрост, 2011) дегендей  енді менің
барлық  сабақ  берудегі  ұстаным  мен  шешімдерім, тақырыптық  іс-әрекеттерім  өзінің  басқаша
бағытына қарай өзгерді деп айта аламын. Бұл - жаңа замандағы оқыту мен оқуда біздің бойымызға
жетістіктер мен жақсылықтар әкелетін, баланың бақытына апаратын берік те, бекемді жол. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
 Мұғалімге арналған нұсқаулық 2012 ж ІІІ.

 Интернет желісі 
---------------------------------------------------------------------------------------------

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

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

                                                                                                                                                                 
Сабақтың тақырыбы             Қазақ халқының ұлттық киімдері

Сілтеме Жоспар
Жалпы мақсаты  Қазақ халқының ұлттық киімдері туралы ақпарат беру.

 Қазақ халқының ұлттық киімдерінің ерекшелігін үйрету.
 Сыныпта достасып жұмыс жасауға  тәрбиелеу.

Күтілетін нәтиже 4. Қазақ халқының ұлттық киімдері туралы білетін болады.
5. Қазақ  халқының  ұлттық  киімдерінің  ерекшелігін  ажыратып

үйренетін болады. 
6. Құрдастарымен  ынтымақтасқан  түрде  жұмыс  жасайтын

болады.
Негізгі  идеялар  Қоғамның өркендеуіне  байланысты кейбір  киімдер  мен баскиімдер

жаңа  түр,жаңа  пішінде  болғанымен,олар  ұлттық  нақышын  сақтай
отырып,өзінің  бағасын,әдемілігін  жоғалтпай,әлі  күнге  дейін  халық
арасында кеңінен қолданылып келеді.

Тапсырмалар Топтық жұмыс «Мәтінді талқылау» 
Жұптық жұмыс «Қазақтың ою-өрнектерін қатыстырып ертегі жазу»
Жеке жұмыс «Тест»
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Сабақ бойынша мұғалімнің  жазбалары:  (мұғалім және оқушы  немен айналысады)
І. Ұйымдастыру кезеңі(2 минут)
1.Сынып оқушыларына  жағымды ахуал туғызу
2.Сыныпты  топқа  бөлу(Ер  адамның  және  әйел  адамның  киімдерінің  қиындыларын  құрастыру
арқылы екі топқа бөлінеді)
ІІ.Үй тапсырмасын сұрау. (3 минут)

- Үй тапсырмасын тексеру мақсатында  қар жұмбаз ойыны арқылы жүргізіледі.
- Қазақ халқының киімі мен басқа ұлттардың киімдерінің айырмашылығы неде?
- Иық бұйымдарының түрлері қандай?
- Қазақтың ұлттық дәстүрін не арқылы көрсетеді?

Бүгінгі жаңа  сабағымыздың тақырыбы: «Қазақ халқының ұлттық киімдері»
    ІІІ. Топтық жұмыс. «Мәтінді талқылау» (10 минут)
Мәтінді  өзара  талқылап,берілген  тақырып  қазақтың  қыздары  мен  аналарының  ұлттық  бас
киімдерінің суретін салу. Топ болып бірігіп, тапсырманы орындайды.
Топтық жұмысты қорғауға ( 5 минут)
Топта 5  рөлді анықтайды: көшбасшы, баяндамашы, хатшы, уақыт сақшысы және бақылаушы. Әр
оқушы өзіне жүктелген рөлдің міндеттерін атқарады. Бақылаушыға бақылау парағы беріледі.
Топты өзара формативті бағалау дайын үлгі арқылы жүзеге асады.

Бақылаушы парағы
    Аты-жөні:

Критерийлер Көшбасшы Хатшы Баяндамашы Уақыт сақшысы
Топ  жұмысына
белсене араласуы
Құнды идея айтуы

Топ  ережесін
сақтауы
Өз  жұмыстарын
дұрыс орындауы
IV.Жұптық жұмыс.  Қазақтың ою-өрнектерін қатыстырып, ертегі құрастыру.
       Әр жұпқа бірлесіп отырып, критерий бойынша ертегі кейіпкерлерінің іс-әрекеттерін ою-өрнек
арқылы бейнелеп, ертегі құрастыру тапсырылады.(10 минут)
Жұптарды өзара критерий дискриптор арқылы бағаланады.   

                 Критерий            Дискриптор
1.Ертегіге ертегі кейіпкерлерін қосып жазу 2б-

1б-
0б-

2.Ою-өрнектерді қатыстыра отырып мәтін құру. 2б-
1б-
0б-

3.Ойдың жүйелі, сауатты байланысуы. 2б-
1б-
0б-

V. Жеке жұмыс «Кеңейтілген тапсырмалар»(10 минут)

VI.Кері байланыс.
        Өзін-өзі бағалау парағын толтыру.
        Білім ағашын бояу. (5 минут)
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Кейінгі тапсырмалар Қазақтың ұлттық киімінің қазіргі  заманға сай үлгісінің эскизін
салу.

Кейінгі оқу Киім көркемдеу бөлімімен танысып келу.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Білімдегі жаңалықтар  №3 (15)  2006
2. Білімдегі жаңалықтар  №9 (21) 2006
3. Нұрғалиева Г:К «Электрондық оқулықтар- мұғаліммен 

оқушының қызметін ізгілендіру құралы » №2, 2002
4. Халықова Г.  Электрондық оқулық дайындау талаптары. 

Шымкент 2004
5. Бастауыш сынып №12  2007
6. Тәрбие құралы  №6  2005
7. Бастауыш мектепте оқыту   №2 2008
8. Бастауыш мектеп   №1   2008
9. Ж.Б. Қоянбаев – Алматы 2002ж
10. Бастауыш мектеп   №2   2005
11. 12 – жылдық білім,  №6 2005
12. Білім берудегі ойын технологиясы «Білім кілті» №5 2007
13. Оқушылардың пәнге қызығушылығын , белсенділігін 

арттыруда жүргізілетін жұмыстың түрлерімен әдістері 
«Педагогикалық кеңес» 

14. №1 2008
15. 14. Педагогика Ш. Х. Құрманалина  Астана 2007 ж
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Саменова Айгерим Дарханбековна

№129 Ә.Жәмішев атындағы орта мектеп
Химия-биология пән мұғалімі

«ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СӘЙКЕС ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ» 
    

Қазіргі кезде білім беру үрдісінде қайта құру, яғни жаңа технологияландыру, жаңаша оқытуға
көшіп жатыр. Мұның өзі оқушыларға нәтижелі, сапалы білім беру қажеттілігінен жасалып, ұсынылып
жатқан дүние.

Барлық мұғалімдер балаларға білім беруде барынша жоғары жетістіктерге  қол жеткізу үшін
қолайлы  орта  жасауға  тырысады.  Әртүрлі  теориялар  мен  стратегиялар  балаларды   оқытудың
мазмұнын анықтау үшін  тиісті бағдарлама шеңберінде қолданылады. Тәжірибеге жасалған талдау
оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруда  мектеп бүкіл оқушылар үшін  мектеп стандартын
күрделендіре  отырып,  бастауыш  буын  деңгейінде   «жалпымектептік  саясаты» және  орта  буын
деңгейінде  «кеңейтілген» мектеп  тәсілін  құрған  жағдайда  анағұрлым  жоғары  нәтижелерге  қол
жеткізе алатынын көрсетті. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес «оқыту және оқу модулін»
алдым.

Менің өзім сабақ беретін 8 «Б» сыныбы химия пәнінен «кеңейтілген» сынып.Осы сыныпта  10
ұл бала, 11 қыз бала оқиды.

Талантты немесе қабілетті үнемі айқындай отырып бастауыш мектептердің мұғалімдері өздерін
«дарынды бақылаушылар» ретінде көрсетуге тиіс 

Кез келген орта мектептің оқушысы бір нақты пән бойынша айырықша дарындылық көрсетіп,
басқа пәндер бойынша көзге түспеуі мүмкін. Арнайы пәндер бойынша бірқатар ерекше қабілеттер
дамыған болуы да мүмкін.

Есте сақтау мен білімді баланың есте сақтау қабілеттері өте жоғары себебі ақпаратты біліп қана
қоймай, оны пайдалана алтынын  өз тәжірибемде оқушыларға химиялық реакция типтерін анықтап
есепті шығарту кезінде пайдаландым.

Сабақ процесінде өзінің оқуын реттей алуы оттектің табиғатта таралуын ғаламтор арқылы өз
білімін  жетілдіруде  оқыту үдерісінің  қалай жүретіндігін  басқалардан гөрі  жақсы түсініп  мәселені
шешуде  ақпаратты  оқулық  және  АКТ  арқылы  толықтырып,  олардың  қайшылықтарын  анықтап,
мәніне тез жетуді көздеді.
Басқаларға  қарағанда  оның  ойлау  қабілеті  жақсы  ұйымдастырылған,  кез  келген  проблемаларды
шешуде балама шешімдерді көріп, тез  қабылдайды, икемділік дағдысы қалыптасады.
«Адамның ілгерілеу талабы неғұрлым биік болса, соғұрлым оның қабілеті, таланты тез, өмірлі болып
дамиды»  -деп  Н.Г.Чернышевский  жазғандай  оқушылардың  интеллектуалды  қабілеттерінің
әртүрлілігіне қарай, яғни лингвистикалық, логикалық-математикалық, визуалды-кеңістіктік, моторлы-
қозғалыс,  музыкалық,  тұлғааралық,  тұлғаішілік   болуына орай оқушылардың жас  ерекшеліктерін,
соның  ішінде,  әсіресе  физиологиялық  ерекшеліктеріне  назар  аудара  отырып,  оларда  білімнің
қалыптасуы көрініс табуы үшін тапсырмаларды ыңғайлы қылып жоспарлауымыз дұрыс нәрсе.
Танымдық тапсырма
 Өзін-өзі реттеуге және тәуелсіз оқытуға ықпал ететін жақсы тәжірибенің негізін қалайтын принцип
бұл  танымдық  тапсырманың  болуы.Выготскийдің  оқыту  моделін  қарастырғанда  бала  өзінің
перспективті даму аймағында жұмыс істеген және тапсырманы өзі орындай алмаған жағдайда ғана
ересектердің көмегіне жүгінген кезде барынша тиімді оқытудың орын алатыны дәлелденген. Балалар
өз ойындарында өзіне өздігінен тапсырма береді және таңдау жасай отырып, ересектер қолайлы деп
санайтыннан гөрі  барынша қызық болып табылатын тапсырманы жиі таңдай алады.Балаларға қол
жетімді  тапсырманы ұсыну  және  осылайша  олардың  оны  орындай  алатынын  қолдау  балалардың
оқуға  және  қызықты  тапсырмаларды  өздігінен  таңдай  білу  қабілетіне  оң  қарым-қатынасты
қалыптастырудың ең тиімді тәсілі болып табылады .
Англияда  кейбір  мұғалімдер  оқушыларға  бұрын  алынған  білімдеріне  негізделген  тапсырмалар
бермейді.  Олар  енді  әртүрлі  күрделі  деңгейдегі  бірқатар  тапсырма  ұсынады  және  оқушыларға
тапсырманы таңдауға мүмкіндік береді.
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Жас ерекшеліктеріне байланысты оқудың жекелеген теориялары бар. 
Олар:  Оқудың бихевиористикалық тәсілдері  ортамен өзара  байланыстағы мінез-құлықты зерделеу
үшін  эксперименттік  рәсімдерді  пайдалануды  қарастырдым.Оқудағы  әлеуметтік-жағдаяттық  тәсіл
көбінесе  адамның мінез-құлқы бақылау,  модельдер  құру  арқылы зерделенеді:басқаларды бақылай
отырып, жаңа мінез-құлық қалай қалыптасатынын түсінуге болады және кейін бұл кодталған ақпарат
іс-әрекет жасауға басшылыққа алдым. Сабақ барысында постер қорғау кезінде мен неге сызам немесе
жазам деген? Сұрақтармен мінез-құлықтарын байқатып қалып жатты.
Жады (жадының қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) болып бөлінеді.Тулвинг ұзақ мерзімді жады үш
айқын компоненттен:рәсімдік, эпизодтық және семантикалық жадыдан тұрады деп есептеген.Осы үш
түр қайта жаңғыртудың түрлі  тәсілдеріне байланысты және әртүрлі білімді сақтай отырып мен өз
тәжірибемде деңгейлік тапсырмаларды бере отырып, ұзақ мерзімді жадыға бейімдедім.
Балалардың тіл  үйренуі  –  күрделі  үдеріс,  оған  сүйенсек  бала  үйренетін  әр  сөзді  және  сөздің  әр
фрагментін бастапқыда еліктеп қайталайды және ересектердің жымыюы сияқты құптауы ықпал етіп
жаттайды. Өз сабағымда өрбігені постер қорғау кезеңінде сөз саптаулары мен өз ойларын жеткізуі
менің ойымнан  шықты. 
Валлах зияткерлік  қабілет  пен шығармашылық бір-біріне  тәуелсіз  және  шығармашылығы жоғары
балада жоғары зияткерлік қабілеті болуы да, болмауы да мүмкін деп есептегеніндей «Озон,озонның
табиғатта  таралуы мен  қасиеттері»  тақырыбындағы үшінші  сабағымды өткенде  оқушыларға  эссе
жазуға тапсырма берілген болатын, сол тапсырманы орындауда Қ.Л.А оқушылардың шығармашылық
жұмыстары басқа топ тындаушыларына ұнады.
Тренинг  сабақтарымның  және  ілгері  бағытталған  тізбектелген  сабақтарымды  өткізу  барысында
сынып оқушыларында көптеген алға ілгерушіліктің жүргенін байқадым. Тізбектелген сабақтарымыз
басталмас  бұрын  оқушылардан  олардың  зият  түрлерін  анықтау  үшін  сауалнама  алдым.  Кейбір
оқушылар  оларға  көп  түсінік  айтқан  ұнайтындығын  көрсетсе,  кейбіреулері  жеке  тапсырмалар
орындаған ұнайтындығын, ал кейбіреулері сурет салған ұнайтындығын айтқан. Сондықтан да жұмыс
парақтарымдағы тапсырмаларымда осы сұраныстарды ескеруге тырыстым. Осыған орай деңгейлеп
оқыту әдісін қолдандым.  Деңгейлік  саралау оқушылардың бір сыныпта,  бір бағдарлама және бір
оқулықпен оқу материалын түрлі деңгейде меңгеруі болып табылады. Мұнда нашар оқитын оқушы
мен  дарынды  баламен  де  жұмыс  та  көрінісін  табады.  Осылайша  деңгейлеп  оқыту,  деңгейленген
тапсырмаларды  беру  арқылы   оқушының  танымдық  қабілеті  анықталып,  әрбір  оқушының
интеллектуалдық даралығын анықтап,  ары қарай оны дамыту барысында жұмыс жасауға оңтайлы
жағдай туғызылады. Әрбір сабағымда жұмыс парақтарын пайдалану арқылы  сынып оқушыларының
өзіндік ерекшеліктері  тапсырмаларды мүмкіндігінше орындау барысында  көрінді. Бұл әдіс арқылы
оқушылардың сабаққа, білімге деген қызығушылығының артуы, ой жүйесінің дамуы, сапалы білім
алу сияқты жетістіктерге жетуге болады.
Алғашқы сабақтарымда сыныптың белсенді  оқушылары әдетінше  лидерлер атанып,  барынша өз
қабілеттерін  көрсетуге  тырысып,  постерлерін  қорғауға  шығып,  атсалысып  жүрді.  Ал  көлеңкеде
отыруға  бейімделген,  үндемей  құтылып  жүретін  оқушылар  көрінбей  қалатындығын  байқадым.
Мүмкін бұл қателік болар бірақ бір сабағымда сыныптың белсенді, үздік деген оқушыларын топтық
жұмыстағы  динамикасын,  доминанттығын  минималды  деңгейге  жеткізуге  тырысып,  оларды
бақылаушылар ретінде белсенді емес бір топқа жинақтадым.
Бұл әдістің тиімділігі:  біріншіден  -  сынып оқушылары жаппай жұмыс жасайды, екіншіден – бос
отырған  оқушы  болмайды,  үшіншіден  –  сыныпты  ұйымшылдыққа,  бір-біріне  қайырымдылыққа
тәрбиелейді,  төртіншіден  –  деңгейлік  тапсырмаларды  орындауға  үйренеді,  бесіншіден  –
М.Чиксентмихайдың ағынына түсуге көмектеседі.
     «Алдымен қажеттіні, сосын пайдалыны, сонан соң қызықтыны оқу керек» деп мына даналықта
жазылғандай алдымен оқушыға  - ол үшін қажетті стандартты меңгертіп, сосын егер меңгере алса
қиындау – пайдалыны беріп, ал егер одан да талапты, дарынды  болса, онда ары қарай қызықтыны да
меңгертуге болады деп ойлаймын.
    Шынына келе,  тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлау барысында балалардың жоғарыда
аталған ерекшеліктерін ескере келе тапсырмаларды жоспарлап, құру қиынға соқты. «Қалайша әрбір
баланың ерекшелігі ескерусіз қалмайды екен?» - деген үлкен сауалды өзіме қорқа-қорқа қойдым.
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     «Әркім  өзі  талпынбақ,  басына  бітер  бағы  үшін»,-деп  Ақтамберді  жыраудың  даналығында
айтылғандай, әр бала өзіне ыңғайлы жұмыстар кезінде  талпынып, қуана-қуана  М.Чиксентмихайдың
«өзіндік мақсат» деп атайтын   төмен машықтар мен жоғарғы талап кезіндегі мазасыздықты және де
жоғары машық пен төменгі талап кезіндегі зерігуді болдырмай, ағынға түсуіне ықпал келтіруім керек
болды.
Оқушылардың жас ерекшеліктерін негізге ала отырып төмендегідей тапсырмалар дайындадым
-Оқу  арқылы  қабылдайтын  оқушыларға  берілген  мәтін  бойынша  жұмыстар,  яғни  «жәрмеңке»,
«құрдастар» әдістері арқылы мәтінді оқып, меңгеруді;
-Жазу арқылы меңгеретін балаларға жұмыс парақтарында берілген ББҮ кестесін толтыру, эссе жазу,
деңгейлік тапсырмаларды орындауды;
-сөйлеу,  тыңдау  арқылы  жақсырақ  қабылдайтын  оқушыларға  «үш  қадамды  сұхбат»,  «ыстық
орындық» әдістерімен өз ойын еркін жеткізуді;
Және де оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамытуға «Кеше.Бүгін.Ертең», «Алғашқы үш қадам»
тақырыбында постер қорғауды жоспарладым.
Осы  тапсырмаларды  орындау  барысында  бала  бір  жағынан  мәтінді  игеру  деңгейін  көрсетсе,  бір
жағынан сыни тұрғыдан ойлауына тура келді. Балалар өз ойларын тек ойлап қана қоймай, қағаз бетіне
жүйелеп түсіріп отырды.
      Ауа туралы «Кеше.Бүгін.Ертең» тақырыбында постер қорғауда оқушылардың қиялдау, сыни ойлау
дағдылары  көрінді.  Әр  топтың  постері  әр  түрлі  шықты.  Бір  топ  нақты  дәлелдеме  мен  жинақты
мағлұмат  берсе,  бірі  арман-тілектерге,  әдемі  бейнелеуге  көп  мән  берген.  Бір  топтың  суреті  көз
тартарлық болса, екіншісі қарапайым суретті жан-жақты баяндап берді. Бұдан топтағы оқушылардың
жас ерекшеліктерін анықтауға тағы бір мүмкіндік алдым. Ең бастысы барлық топ мәселеден шығу
жолдарын қарастыра алған.
 Сөйлеу,  айту арқылы(вербальды)  балалардың ерекшеліктеріне қарай  оқушыларға еркін  өз  ойын
ашық айтуға арналған ашық сұрақтар қою арқылы мазмұнды меңгеруіне ықпал тигізіп отырдым.
Басқа үлгі,  айтарлықтай кеңінен таралған және қарапайым - бұл «ВАК». Ол оқытудың үш стилін
белгілейді:  визуалды,  аудиалды  және  кинестетикалық.   Визуал-оқушылар  мағыналық  карта,
диаграммаларды, дескриптивті тілді пайдаланады, блок-сызбаларды, түстерді пайдаланады. Аудиал-
оқушылар /есту арқылы қабылдайтын оқушылар/ басқаларға қарағанда көбінесе талқылауды, ауызша
түсіндірмелерді есту арқылы қабылдауды, күлкілі оқиғалар мен әзіл-оспақты пайдалануды ұнатады.
Кинестетик-оқушылар  үлгілер/объектілерді  пайдаланып,  сабақ  уақытында  қозғалыс-қимылдарды
жасай отырып, топ қатысушылары ретінде үнемі практикалық сабақтарды жақсы көреді. Әрбір адам
аталған  санаттан  тыс  әрекет  ете  алатыны  белгілі,  бірақ  бәрімізде  белгілі  бір  артық  көретін
ерекшеліктеріміз бар. Мұғалімнің шеберлігі оқушылардың әр типтерін тануда және олардың бабын
қалай таба  білуде.  Сіз  оқушылардың ерекшеліктерін  зерртеудің  сұрақ-жауап  парағын пайдаланып
оқушылардың типін анықтай аласыз, ол үшін оқушыларды параққа белгілеуді өтінесіз, мәселен, олар
нені артық көреді?:

• жекелеп/жұппен/топпен жұмыс істеуді;
• тыныш, жайлы жерде жұмыс істеуді;
• дәл нені істеу керек екенін көрсетуді;
• әрекет ету мен нәтижелерде таңдау жасауды;
• мұғалім ақпарат беретін сияқты тыңдауды;
• визуалдық /көзбен шолу/ құралдарын, мазмұндық диаграмманы пайдалануды;
• өзі үшін пайдалы нәрсені үйренуді (қалай?);
• проблемаларды шешуді;
• мекеме тәртібіне бағыну/мүлтіксіз орындауды;
• оқыту/тәуекел етудің жаңа тәсілдерін байқап көруды;
• шешім қабылдауды;
• өзінің меншікті мақсаттарын қоюды;
• өзін-өзін бағалауды /басқа оқушылардың бағасын.
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    Исаак Ньютон өлерінде былай депті: «Мен Ұлы Мұхиттың жағалауынан бір ғана кішкентай тас
тауып алған балаға ұқсаймын, таптым да қуандым...Ал ол Мұхиттың жағалауы мен түпсіз тереңінде
ол  секілді  тастар  қаншама».Мен  таза  сондай  күйде  жүрген  сияқтымын.Осы  сындарлы  оқыту
теориясының  негізгі  идеяларын  іске  асырамын-ау,  қалайша  іске  асырсам  екен  деген  сан  қырлы
сауалдарға  жауап  іздеу  кезінде  тапқан  кішкене  асыл  тасым  су  түбіндегі  асыл  тастармен
салыстырғанда мардымсыз болып қалғандай.Әлі ашылмаған талай сырлар бар екен.
     Осы модульді ерекше назарға алған кезімде байқағаным; мен үшін көптеген қиыншылықтар да,
тиімді,  сәтті  жерлерім  де  және  де  болашаққа  ұсыныстарым  да  баршылық  екендігі.Осы
«Оқушылардың жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту және оқу» модулін төрт  сабығымда қолданған
кезде, қиыншылық пен сәттіліктер қатар жүрді. Мен үшін әр түрлі жастағы оқушыларда байқалатын
метасана  деңгейі  мен  жас шамасына бейімделген сындарлы диалогті  ынталандыру стратегиясын
балалардың мүмкіндігіне сай беру қиын болды.Менің тарапымнан оқушылардың зейін, сөз сөйлеу
дағдылары,  ойлау,  негіздеу  және  шығармашылық  зияткерлік  қабілеттерін  дамытуға  ықпал  жасау,
оқушылардың тарапынан берілген тапсырмаға жасына қарай жауапкершілікпен қарауы,  орындауға
тырысуы.  Оқушылардың жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  білім  беру  және  оқу  модулінің  тізбектелген
сабақтарым аясында сәтті көрініп, оң нәтиже берген жерлері: біріншіден  - сынып оқушылары жаппай
жұмыс жасайды, екіншіден – бос отырған оқушы болмайды, үшіншіден – сыныпты ұйымшылдыққа,
бір-біріне  қайырымдылыққа  тәрбиелейді,  төртіншіден  –  тапсырмалар  оқушылардың  жеке  жас
ерекшеліктеріне сәйкес дайындалады, жүйеленеді, бесіншіден – оқушыда мазасыздық, зерігу секілді
ынғайыссыз  кері  әсерлерге  ұшырамай,  өз  шамасында  жұмыс  атқаруына  жағдай  жасалады,
тапсырмалар сан түрлі сипатқа ие болады және т.б.сәтті шықты.
Сабақ соңында іс-әрекеттен кейінгі сауалнама жүргіздім.

Р/с Сауалдар Жауап  берген
оқушы саны
Ешқашан Кейде

1 Маған сабақ ұнады

2 Мен өзімді сенімді сезінемін 5

3 Кеңес алған пайдалы болды 5

4 Жаңа нәрсеге үйрендім 4

Сауалнама  нәтижесінде  бұл  модуьді  қолдана  өткізілген  барлық  сабақ  барлық  оқушы  әрдайым
ұнағанын байқап қуанышқа бөлендім.Осы сабақтар барысында оқушылар бойында өздеріне деген
сенімділіктің  пайда  болғанын  көрдім.Оқушыларға  кеңес  беру  арқылы  алға  қарай  жетелеуге
болатынын  ұқтым.  Сал  де  болса  оқушылардың  тың,  жаңа  нәрселердің  үйренгенін  сездім.
Оқушылардағы өзгерістерге толықтай толталып өтейін:
Оқушылардың зейіні тұрақтала бастады.
Өзара әлеуметтік әрекеттестікте оқу арқылы бір- бірімен қарым -қатынас жасауға, тыңдауға, талдауға,
саралауға, баяндауға машықтанды
Сөз бен сөзді байланыстырып айтуға  дағдыланды.Сөздік қорлары кеңейді
Есте сақтау қабілеттері жақсара бастады.
Өзімдегі өзгерістер:
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырдым.
Сабақ жоспарымның құрылымы өзгерді.
Сабақтан жақсы көңіл-күймен шығатын болдым;
Кәсіби  білімімді жетілдіріп, өсу жолындамын.
Алға ілгерілеу бар.
Сыни ойлауға жаттықтым.
     Сабақ барысында шектеу болған факторларда жоқ емес.Мектептегі тәжірибе кезеңінде уақыт аздау
болды.Ақпараттық  -  коммуникациялық  құралдар  жетіспеді.  Алдыңғы  курстағы  әріптестерім
информатика пәнінің мұғалімі А және физика – информатика пәнінің мұғалімі  Т пікірлесе отырып
көптеген жұмыстар жасадым.
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     Болашақта оқушылардың танымдық, физиологиялық, психологиялық ерекшеліктерін біліп, сабақ
үдерісінде ескере отырып оқушылардың белсенділіктерін арттыру. Сонымен қатар  «Сыни тұрғыдан
ойлауға үйрету» модулін тиімді қолдана отырып, өзімнің де көптеген қызықты идеяларымды жүзеге
асырғым келеді.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Абдрашева Ләззат Сағатбекқызы
Сырдария ауданы Тереңөзек кенті №36 Ә.Тәжібаев атындағы 

мектеп-лицейінің химия пәнінің мұғалімі 

СЫНИ  ТҰРҒЫДА ОЙЛАУ 

Еліміздегі білім жүйесінің  алдында  тұрған  басты  мәселе - халқымыздың  тәлімді  тәрбиесі  мен
әлемдік  озық  тәжірибеге  негізделген  тұлғаның  жеке  дамуын  көздейтін  нәтижеге  бағытталған
әлемдік  білім  кеңістігіне  шығу  болып  отыр.  Осыған  орай  қарқынды  дамып  келе  жатқан  ортада
өмір  сүруге  қабілетті  өзін - өзі  дамытуға,  өз  ойын  еркін  айта  білуге,  өз  қалауы  мен  қоғам
талабына  сай  өзін  көрсетуге  бейім  жоғары  білімді  шығармашыл  тұлғаны  қалыптастыру  бүгінгі
күннің  талабы.  Олай  болса,  оқыту  мен  тәрбиелеу  ісіндегі  озық  тәжірибелі  технология  негізінде
оқушыларға  білімді  дайын  күйінде  бере  салмай,  алған  білімді  өмірлік  қажеттіліктеріне  сай
пайдаға  асыра  білуге  үйрету  жолдарын  меңгертуде  ұстаздық  шеберлікті  талап  етеді.

Сын  тұрғысынан ойлау  стратегиялары  оқушылардың  қызығушылығын  арттырады,   білім
сапалары   көтеріледі,   шығармашылықпен   жұмыс   жасауға,   ойлауға,   талдау   жасап,   өз
көзқарастарын  қалыптастыруға  үйретеді.

    - Сабаққа  белсенділігі  жоғары,  өздігінен  жұмыс  жасауға  дағдылана  алады.
   -  Оқушы  мен  мұғалім,  оқушы  мен  оқушы  бірлестігі  демократиялық  сипат  алады.
     -Оқушы  ойын  еркін  жеткізеді,  өзіне  деген  сенім  артады
    - Жаңаны  тез  игеріп   дұрыс  түсінеді,   салыстыра  отырып  қорытындылайды,  болжам

жасайды.
     Сыни  тұрғысынан ойлау  дегеніміз  не?
     Ойлау, оқу, жазу, сөйлеу,  тыңдау  сияқты  әрекет.  Ол  белсенді,  тұжырымдалған,  күрделі,

шын  ойды  айтатын  құбылыс. Сыншыл  ойлауды  мазмұннан  тыс  уйретуге  болмайды. Сыни
тұрғысынан  ойлау  оқушы  тәжірибесінің  белгілі  бір  мазмұны,  күтілген  нәтижесі,  күнделікті
тұрмыс  тіршілігі  негізіне  қатысты  қаралса,  онда  ол  аса  ұтымды  түрде  үйретіледі.
     Сыни  тұрғысынан  ойлауды  үйрету  оңай  іс  емес  және  ол  бір  деңгейде  үйретіліп  ұмытылып
қалатын  іс  емес. Сыни  тұрғысынан  ойлауды  үйрететін  нақты  қадамдар  да жоқ. Бірақ  сыни
тұрғысынан  ойлауды  қолдайтын  сыныпта  жасалынатын  бірнеше  қолайлы  жағдайлар  мен  оқушы
түсінігі   бар.   Сыни  тұрғысынан  ойлауды  ынталандыратын  мүмкіндікті  туғызатын іс шаралар
төмендегілер;
   -Сыни тұрғысынан  ойлауды  тудыру  үшін  уақыт  беру  керек,  қолайлы  мумкіндік  жасау  керек.
   -Оқушыларға  ойланып  толғануға  рұқсат  берілу  керек.
  -Әр түрлі идеялар мен пікірлерді  қабыл  алыңыз
  -Сабақтағы оқушылардың  екпінді  ісін  қолдаңыз.
  -Әрбір   оқушының  жасаған  сынына және   оның  сын  көзімен  қарау  қабілеттілігіне  сенім
білдіріңіз.
  -Сыни  тұрғысынан  ойлауды  бағалаңыз.
   Жоба үш  фазадан  тұрады.
   Жобаның  үш   фазасы  өздерінің   қызметтеріне   байланысты аталды:  қызығушылықты   ояту,
мағынаны  тану  және  ой  толғаныс.  Бұл  құрылым  жұмыстың  нұсқау  бағыты  ретінде  қызмет
атқарып,  басқа  оқыту  әдістеріне  түсінік  пен  толықтырулар  беру  үшін  бағдарламаның  басында
көрсетіледі.  Үйрену  процесі  фазаларының  қысқаша  суреттемесі  құрылымның  мағынасы  мен
оның  үйрету  процесіне  деген  ықпалын  білдіре  алады. Алғашқы фаза,  қызығушылықты  ояту
оқушылардың  бұрынғы  білімдері  мен  сезімдеріне  немесе  әсерлеріне  еніп,  жаңа  білімге  мазмұн
қалап,   болашақта   зерттеу   жүргізуге   күш   алуларына   және  топтық   түсініктерді
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қалыптастыруларына  көмектеседі.  Осы  алғашқы  фазада  оқушылар  бірінші  рет  болашаққа көз
жүгіртіп,  ұғынып, жаңадан  таныстырылған  тақырыптарға  зерттеу  жүргізу  үшін  өз  алдарына
мақсат  қояды.  Қызығушылықты  ояту-  оқушылар  үшін  сабаққа  қатысудағы  алғашқы  қадам
болып  табылады.  Олар  өз  еркімен  саналы  түрде  алға  жылжитындықтарын  немесе  үйреілетін
тақырыпқа  ентіндіктеріне  шешім  қабылдайды.  Сонымен  қатар  оқушылардың  жаңа  идея  мен
мәліметтерді  үйренуге  және  оны  өзіндегі  білім  негізімен  ұштастыруда  іштей  немесе  сырттай
белсенді  болатын-  болмайтындықтарын  шешуі де  алғашқы  фазада  іске  асады.
     10 сыныпта «Иондық  байланыс» тақырыбын  өткенде  оқушылар  тақырып  туралы  хабардар
болғандықтан,  оқулықтын  беті  көрсетіліп,  электрондық  оқулық  пайдаланып,  иондық  байланыс
жөнінде  ақпарат  жинау  тапсырылды. Оқушылар  ақпаратты  (жеке,   жұпта,   топта)  талқылап,
сынып  оқушыларына  жариялайды.  Кестені  толтыру  арқылы  ионды  және  ковалентті  байланысты
қосылыстардың  қасиеттерін  салыстырды.  Сабақ  қарама  қарсы  зарядталған  иондардың  бір біріне
тартылуына  арналған  ойынмен  жалғасты.
Мысалы: Na+  +  Cl- = NaCl ,бұлай  өтілген  сабақ  оқушылардың  ойында  жақсы  сақталады.
        11 сыныпта  «Альдегидтер»  тақырыбын  өткенде,  оқушыларға  тақырыпты  айтпай ақ,  жаңа
тақырып  пен  өткен  тақырыпты  былай  байланыстырдым. Зерттханалық жұмыс  жасату  арқылы.
Этил  спиртіне қыздырылған  мыс  сымды  батырады.  Оқушыларға  тәжірибе  барысында  сезілген
иіске  назар  аудару  ескертіледі. Сонда  мыс  сымды спиртшамда  қыздырғанда  сыртын  қара  қоңыр
мыс (II) оксиді  қаптайды,  ал  спиртке  
   батырғанда  қайта жылтырайды,   осылай  бірнеше  рет  қайталағаннан  кейін  спирттің  иісі
жойылып   мулде  басқа  иісті  зат  түзіледі.  Яғни  химиялық  реакция  жүргенін  көреді.  Осы  кезде
оқушыларға  сұрақтар  қоямын.  Ары  қарай  өздеріне  реакция  теңдеуін  жазғызамын. Спиртті
алкоголь  дейді,  яғни  мына  теңдеуде  алкоголь  дегидрленеді.  «Алкоголь  дегидрленді»  сөзінің
бастапқы  буындарынан   «Альдегид»   сөзі   шығады,   яғни   бүгінгі   өтетін   тақырыбымыз
«Альдегидтер» деп  тақырып  жазамыз.  Содан  кейін бір  оқушыға  қаныққан  көмірсутектердің
гомологының формуласын,  екінші  оқушыға  қаныққан  көмірсутектердің  бос  радикалдарының
формуласын,  үшінші оқушыға  бір  атомды  қаныққан  спирттің  формуласын  жазу  тапсырылады.
Осындай  жұмыс  істеу  арқылы  өткен  тақырыптар  бойынша  білімін  бекітеді,  жаңа  тақырыппен
тікелей  байланысты  екеніне  көз  жеткізеді.    
    Мұғалімнің  басты  міндеттерінің  бірі  -  әрбір  оқушының  өз  мүмкіндігін,  қабілетін  және
икемділігін   таныта   білуіне   жағдай  жасау.   Осы  міндетті   орындау   үшін   өзіме   мынандай
сұрақтарды  белгіледім.
   а) Оқушылар  өз бетінше  білімін  қалай  тереңдете  алады?
   б) Білімді  өмірмен  байланыстыру  дағдысын дамыту  жолдары  қандай?
   Алдыма  қойған  сұрақтарды  шешу  үшін  PWCT  жобасы  философиялық   рөлі  зор  болды;
топпен  жұмыс  істеу  түрін  таңдап  алдым.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№37 орта мектеп   Пәні: физика

Сыныбы: 10   Пән мұғалімі: Мамрайемова Л

Сабақтың тақырыбы: Тұрақты ток  тарауын қайталау

Жалпы мақсаттар Тұрақты электр тогы тарауын қайталау арқылы оқушылардың білімдерін 
жүйелеу. Негізгі физикалық шамаларды қайталай отырып, ток заңдарын, 
өткізгіштерді қосу ретін еске түсіру, есептер шығара білуге дағдыландыру. 
Оқушылардың тарау бойынша танымдық қызығушылығын арттыру.  Оқу 
материалының ең негізгісін таңдап алуға дағдыланады. Жеке тұлғалық 
интеллектуалдық дамуы қалыптасады, оқушылар жеке, жұппен, топпен 
жұмыс істейді. Ой қорыту, салыстыру, талдау дағдылары дамиды және өзін, 
өзара бағалау жүргізеді.

Күтілетін нәтиже Тұрақты токтың I, U, R физикалық шамаларға тәуелділігін түсіну. R – 
кедергінің, Q – жылу мөлшерінің  есептеу формуласын қорытып шығару.
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Есептер шығаруға тізбек бөлігі үшін, толық тізбек үшін Ом заңдарының 
формуласын қолданып, есептер шығару.
Өз бетімен жұмыс жасауға мүмкіндік 
Өз пікірін дәлелдейді
Өзін және өзгені бағалайды 

Негізгі идеясы Оқушылардың сабақты өз беттерімен меңгеруі, өзін және өзгені бағалауды 
үйрену.

Ресурстар Физика 10 сынып оқулығы, есептер жинағы, дидактикалық материал, 
оқушылардың постерлері. 

Жабдықталуы Постер, маркер, үлестірмелі материал, бағалау.

Сабақтың барысы
Сабақты 
өткізу 
кезеңдері

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Сәлемдесу 1 мин Оқушылармен амандасады, 
сабақтың тақырыбы мен 
мақсатын хабарлайды. 

Топқа бөлу 2 мин (I,U,R) физикалық шамаларды 
карточкаға жасырып, 
оқушылардың таңдап алуы 
арқылы топқа бөлеміз. 

I – ток күші тобы
U – кернеу тобы
R – кедергі тобы  

Ой 
шақырту
Фронталд
ы сұрақ-
жауап

4 мин Фронтальды тексеру. Өткен 
тақырыптар бойынша сұрақтарға 
жауап алу. Сұрақтар:
Электр тогының пайда болуының

неше шарты бар? Оларды 
ата. Ж.3

Электрлік кедергі өткізгіштің 
ұзындығына, көлденең 
қимасының ауданына 
және ...... байланысты. 
Ж.Меншікті кедергі

Қай жағдайда қысқа тұйықталу 
болады? Ж.Тізбектегі 
сыртқы кедергі аз болса

Электр тогы дегеніміз не? 
Электр тогының жылулық 

қасиетін заң жүзінде 
тұжырымдаған ғалымдар    
Ж.Джоуль-Ленц 

Электр тогын өткізбейтіндер 
қалай аталады? 
Ж.Диэлектриктер

Амперметр тізбекке қалай 
жалғанады? 

      Ж.Тізбектей
Өткізгіштің ұзындығын 

арттырғанда оның кедергіге 
әсері қандай? Ж.Артады 

Электр кернеуін өлшейтін 

Оқушылар берілген сұрақтарға жауап
береді.
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прибор. Ж.Вольтметр 

 Электр тізбегін тізбектей 
жалғауда ток күшінің 
өзгерісін. 
Ж.Өзгермейді,тұрақты 

Қуат дегеніміз жұмыстың ..... 
қатынасына тең. 
Ж.Уақытқа

Вольтметр тізбекке қалай 
жалғанады? Ж.Параллель 

Қуатты өлшейтін прибор. 
Ж.Ваттметр

Мағынаны
тану
«Физикал
ық 
эстафета
»

Экспериме
нттік 
есептер 
шығару
«Физикал
ық 
домино»

Оқу-1 
мин
Топта 
талқыла
у-3 мин

Топта 
талқыла
у-5мин, 
тақтам
ен 
жұмыс-
10 мин

Мұғалім оқушыларға  
жасырылған формулалар береді.

Мұғалім оқушыларға деңгейлік 
тапсырмалар есептер береді.  

Оқушылар берілген тапсырманы жеке
оқиды, топта талқылайды. 

Есептер шығару барысында тақтамен
жұмыс жүргізеді. 

Топтық 
жұмыс

Постер
мен 
жұмыс- 
5 мин
Қорғау-
әр топқа
4 мин

Мұғалім постермен кроссворд 
шешеуге тапсырма береді. 

Постер жасайды, қорғайды.

Кері 
байланыс

5 мин Топ басшылары топ мүшелерінің 
белсенділігін бағалайды.

Табыс 
ситуацияс
ы

2 мин Мұғалім өзара бағалау 
тапсырмасын береді

Оқушылар әр топтың жауаптарының 
ерекшелігі мен ұтымды жақтарын 
бағалайды, бірін-бірі мадақтауға 
ұсыныс береді.

Үй 
тапсырма
сы

2 мин Тұрақты ток тарауын қайталау 
Конспект жазу, оқу.

Қорытынд
ы 
рефлексия

1 мин Топ басшыларының формативті 
балғалауы арқылы мұғалім 
рефлексивтік бағалау береді.
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 Қызылорда облысы   Сырдария ауданы

    №37 орта мектеп  Енсебаева Гульжан Урлешевна  
ІІІ дегейлі бастауыш сынып мұғалімі

                                                                Сабақ жоспары  

Пәні: Ана тілі Сынып     3 Күні:    

Тақырыбы  Өз біліміңді тексер

Сабақ мақсаты:  Оқушылардың тарау бойынша алған білімдерін қорытындылау. Күз мезгілі 
жайлы алған білімдерін тиянақтай отырып,  өзіндік пікір айтуға үйрету,  сөздік қорын, сөйлеу 
қабілетін дамыту. Әр түрлі ой дамыту стратегиялары арқылы  топтық  жұмыс істеуге, ізденуге, 
шығармашылықпен ойлануына ықпал ету.
 
Сабақтың түрі: Қайталау сабағы
Нәтижесі:  Берілген тапсырмалар арқылы алынған білімді қолданады. Өз ойларын оңай 
жинақтауға, өздерін, өзгені бағалауға, сабақтан алған әсерін                
                     жеткізуге машықтанады.

Ке
зең

Уа
қыт

Мұғалім
нің

әрекеті

Оқушының әрекеті Әдіс-тәсілдер Бағалау Ресурстар
, кабинет
жабдықт

алуы,
көрнекілік

тер
Ұй
ым
дас
ты
ру

3 
мин

1. 
Ынтымақ
тастық 
атмосфер
асын 
қалыптас
тыру.
2. Топқа 
бөлу.
 

1. Шеңбер бойымен 
тұрып, бір – бірінің 
алақандарын ұру 
арқылы тілектер 
айтады.
2.   Жеміс түрлері 
бойынша топтастыру. 
(алма, алмұрт, жүзім)

«Мен саған 
тілеймін...»
Топтық жұмыс         

  Жеміс 
суреттері

 Қы
зы
ғу
шы
лы
қты
оя
ту

5 
мин

1.    Күз 
мезгілін 
бейнелей
тін   
бейне 
ролик 
ұсыныла
ды.
2.  
Өткенді 
пысықта
уға 
арналған 
сұрақтар 
қойылад

  Презентациядан 
көрген көріністерін 
бұрынғы алған 
білімдерімен 
ұштастыра отырып 
сұрақтарға жауап 
береді.

«Күз» тақырыбы 
төңірегінде ойларын 
жинақтап, параққа 
жазып, ортаға шығып 
оқиды. 

  Көрсетілім

 

«Ассоциация»
 
Топтық жұмыс
 

 

 

  
Бейнероли
к
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ы.

- 
Бейнерол
икте қай 
жыл 
мезгілі 
бейнелен
ген?
- Оны 
неден 
аңғардың
дар?

Ой
ша
қы
ру

3 
мин

 Мәтін 
жайлы 
алған 
білімдері
н еске 
түсіру.
 3 топқа 
үш түрлі 
мәтін 
таратылы
п 
беріледі.

Әр топ берілген мәтінді 
оқи отырып, мәтіннің 
қай түріне жататынын 
ажыратады. Мәтінге ат 
қояды.
 

 
Түрткі сұрақтар

 

 

 
Интеракти
вті тақта. 

 Ой
тол
ға
ныс

7 
мин

 
«Суретте
р 
сөйлейді
» 
шығарма
шылық 
тапсырма
.
Күз 
мезгілі 
бейнелен
ген 
суретті  
үш топқа
таратып 
береді.
Уақыт 
беріледі 
де, 
аяқталға
н соң әр 
топтан 
спикер 
шығып, 
жауап 

 Берілген сурет 
бойынша ой қозғап, 
алдымен жұпта, содан 
соң топта талқылайды.
 Пікірлерімен санасады.
Ойын  постерге жазып 
қорғайды.

   1-топ: «Күзгі 
еңбек» (Әңгімелеу 
мәтінін құрастыру) 
2-топ: «Күзгі 
табиғат» (Сипаттау 
мәтінін құрастыру)
3- топ: 
«Жануарлардың 
күзгі тіршілігі»
 (Пайымдау мәтінін 
құрастыру)
 

«Бағдарша
м» арқылы
топтардың
өзара   
бағалауы.
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беруін 
қадағала
йды.

5 
мин

2 
мин

   
«Шығар
малар 
кестесі»
Кесте 
бойынша
жұмыс 
жүргізеді
.

Сергіту 
сәті

 Шығармалардан 
берілген үзінділер 
кімдердің қандай 
шығармаларынан 
келтірілгенін ойланады.
Жұмысты 
орындайды.Топ болып 
ақылдасады, кестені 
толтырады 

    «Шығармалар 
кестесі»
әдісі

 

Интеракти
вті тақта, 
кесте 

8 
мин

Текше 
қырлары
ндағы 
жазуларғ
а сәйкес 
тапсырма
береді.

І   топ:    Күздің  бір
көрінісінің суретін салу
 ІІ  топ:   «Күз»
жапсырмалау  
ІІІтоп:  «Ойлан  тап»
(Мақал құрастыру)   
Осы  тапсырмаларды
орындайды. 

«Қиялдан туған 
ойлар» әдісі

постер

  
 10 
мин

«Өзіңді 
тексер» 
Тест 
тапсырма
лары 
таратыла
ды. 

Тест тапсырмалары 
бойынша сұрақтарға 
жауап береді. Жұбымен 
бірге талқылайды. 
Берілген дұрыс 
жауаптар бойынша өз 
жауаптарын 
салыстырады.

  Жұптық жұмыс  Критерий 
бойынша 
бағалайды

 Тест, 
кесте

 Қо
ры
тын
ды 

2мин  1.Рефлек
сия
жасау

2.
Бағалау.
3.Үйге
тапсырма

 Сабақтан алған 
әсерлерін смайликтер 
арқылы  көрсету

 «Ауыл күзі» 
тақырыбына шығарма 
жазу

смайликте
р арқылы 
бағалау

 
смайликте
р
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Қызылорда облысы Сырдария ауданы, Шаған ауылы

№37 орта мектеп.  ІІІ денгейлі бастауыш сынып мұғалімі
Сматова Шолпан Динсламовна

      
  Сабақтың тақырыбы: Даудың шешімі («Талассаң, бағаң кетеді», «Кінәлі аяқтар»)
  Мақсаты:

- Шешендік сөздердің мазмұны, ерекшелігі жайлы түсініктерін  молайту.  Шешендік сөздердің, 
данышпан билердің халық  арасында алатын орны туралы түсініктерін кеңейту.

2. Ой - өрістерін, сөздік қорларын молайту, шығармашылық   қабілеттерін арттыру.
3. Тапқырлыққа, ұтымды сөз тауып сөйлей білуге, сөзге тоқтай  білуге  тәрбиелеу.
Әдісі:   сұрақ –жауап, СТО технологиясы,  талдау, ой қозғау. 
Көрнекілігі:   слайд,сызбалар.
  Сабақ барысы:

• Ұйымдастыру кезеңі 
Балаларды түгендеп, топқа бөлу.
Психологиялық дайындық.
Әрбір адам-туыс, бауыр, жұрағат 
Әрбір сабақ - өнер, білім, ұлағат. 

• Үй тапсырмасын сұрау 
Шешендік сөз:   “Сырым шешен”,“Балаби мен Сырым” .
1.Парыз дегенді қалай түсіндіңдер?
2.Сары би айтқан алты ұлы сөз.
3.Ақылды неліктен ұққан адамға айту керек?
4.Сырым тұзды неліктен тәтті дейді?Тұзсыз тағамның дәмі 
қандай болады?
Мына сұрақтарға жауап жаз:
Жарықтың анасы не?
Қараңғының анасы не?

19. Қызығушылықты ояту.
Жақсы сөз көңіл –ойды идіреді,
Қыңыр сөз амалсыздан күйдіреді.
Әділ сөз пайдасы көп тебірентер,
Бәрі де қисық сөздің кері кетер.
                                        Ж.Баласұғын
І – топ. Қазақ халқы шешенді неге дана деп санған?
ІІ – топ. “Өнер алды -  қызыл тіл” деген мақалды қалай
                  түсінесің?
ІІІ – топ. Салыстыру: Адам бойындағы жақсы, жаман 
                 қасиеттердің жеткізер түбі не?
Бірі – жаман тоңмойындық,құлықсыз,
Бірі – жаман сөзбен лағу құрықсыз
Тағы бірі – ең жарамсыз, надандық,
Үшеуі де – надан ісі қараңдық.
Мінез – құлық болса ұшқалақ – жер етер,
Барлық ісі құт болса да кері кетер.
Ашық көңіл құтқа бейім жанасар,
Салмақтылық білімдарға жарасар.
Ізгі мінез көрсетеді келісті ер,
Оның ісі күнде жанып өрістер.
 Жаңа сабақ.
Даудың шешімі:    “Талассаң, бағың кетеді”
                                               “Кінәлі аяқтар”
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Мағынаны тану.
     - Мәтінді оқып шығу
- Басты кейіпкерлер кімдер?
     - Шешеннің ақылды сөзі ел арасында  қандай жағдайда  қажет болған екен?
     - Күдері өзін қалай таныстырады?
- Ел басшылары неліктен Күдеріге жүгінді?
- Күдерінің шешендігі неде болып тұр?
     - Өлеңдегі негізгі ой айтылған шумақты оқып бер.
Сөздік жұмыс.
Шабындық –мал азығын шауып алатын шөбі 
қалың жер
Жүгіну– әділ шешім  айтуын күту
Мәтінді оқып шығу

- Балабидің шын аты кім?

- Төрт кісі ешкіні қалай бөліп алмақ болады?

- Қырман қалай өртенді?

- Үш кісі өртке кімді кінәлі ептекші болды?

- Балаби қандай шешім айтты? Оның шешімін қалай  бағалар едің?
«Сөз» сөзіне ассоциация құру. 
Топтық жұмыс:
І – топ. Тапқырлық
ІІ – топ. Алғырлық
ІІІ – топ. Сөзге тоқтау
І – топ. Бірлік туралы мақал – мәтел
ІІ – топ. Достық туралы мақал – мәтел
ІІІ – топ. Білім, ақыл  туралы мақал – мәтел
Ойыңды жаз.

- Қазіргі заманда дау – дамайды кім шешеді деп ойлайсың?
     2.  Билік айтушыда қандай қасиеттер болуы керек деп 
     ойлайсың? 
Ой толғау.
1.  Шешендік сөздің мән – мағынасы, адам өмірінде алатын    орны туралы түсініктеме  бер.
2. “Көп тыңдап, көп сөйлеме,көріп отыр,
      Сөзіңді білімменен өріп отыр”- деген Ж.Баласағұн шешен   сөзінің мәні неде деп ойлайсың?
Сабақты қорытындылау.
1.Зат есім -
2.Сын есім –
3. Не істеді? Не істейді?  -
4. Төрт сөзден тұратын сөйлем -
5. Мәндес сөз -
Ой шақырту. Оқушылардың білімдерін бағалау.
Үйге тапсырма. Даудың шешімі:    “Талассаң, бағың кетеді”   “Кінәлі аяқтар”. Түсініп оқу.
Мәтін бойынша сурет салып келу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Сырдария ауданы   Шаған ауылы 

№ 37 орта  мектеп Бастауыш сынып мұғалімі 
Сейтаскарова Роза

Коучинг жоспар
Тақырыбы:  Жаңаша оқыту үрдісіндегі диалогтік оқытудың тиімділігі

Мақсаты Бағдарламаның басты мақсаты мен 7 модуль бойынша қысқаша түсінік беру. 
Мұғалімдердің іс –тәжірибесіне сүйене отырып диалогтің білім беру 
педагогикалық тиімді тәсіл екендігін түсіндіру. Диалогтік тәсілдердің түрлерін
тәжірибеде қолданудың тиімділігі туралы бағыт- бағдар беру.

Оқу нәтижелері Мұғалімдер:
Оқыту мен оқудағы тілдің басты ролін түсінуге, оқу үдерісіне диалогтік 
әдістерді  енгізуге, сыныптағы диологтік әдістерді бағалауға, диалогтік 
әдістердің көмегін түсіндіруге дайын болады.

 Түйінді идеялар Сыныпта диалогті  қолдану арқылы мұғалімдер балалардың білім алу  
сапасына үлкен ықпал ете алады. Балалардың білім мен идеясын анықтауға 
бағытталған шынайы әрекет оларда  оқыту үдерісіне мейілінше тартуға 
көмектеседі. Ойлаудың осы бағытына орай сұрау және топтық жұмыс сияқты 
диалогтік тәсілдің балаларды оқытудың сапасын  арттыру үшін әлеуеті бар. 

Дереккөздер 1. Әңгімелесу факторлары
2.Топтық жұмыс туралы нұсқаулық
3. Топтық жұмыстарды орындау
4.Презентатция. Диалогтік оқыту
5.Үш түрлі бейнежазбалар  

Ресурстар Компьютер, проектор, экран, презентатция, маркер, стикер, постер

Коучинг барысы
Коучинг кезеңдері Уақыты Коучтің іс- әрекеті Қатысушылардың

 іс -әрекеті
Ұйымдастыру 2 мин Сәлемдесу. Мұғалімдердің 

көңіл – күйлерін сұрау
Сәлемдеседі 

Заманауи оқыту 
әдістемелерінің жеті 
негізгі модулімен  
таныстыру

3 мин Слайд қолдану.Түсіндіру  
жұмыстары

Жеті модуль – оқыту 
сапасын арттырудың 
әдістерін екенін біледі

Топқа бөлу.Сергіту сәті 3 мин Үш түрлі жазба кітапшаларды 
тарату арқылы  5 адамнан 3 
топқа бөлу

Топтарға бөлінеді

Ой қозғау 3 мин Диалогтік оқыту дегенді қалай 
түсінесіз?

Өз ойларын ортаға салады

Топтық жұмыс 15 мин 1. Әңгіменің қандай түрлерін 
білесіздер?
2. Диалогтік тәсілдерді 
қаншалықты қолданасыз?

Әр топ өз пікірлерін жазып 
қорғайды. 
Коуч бағалайды 

Бейнефильм көру 10 мин Үш түрлі бейнефильм көрсету Бейнефильмдерді 
көреді.Топта талқылайды

Тақырыпты ашу        5 
мин

Презентатция.Диалогтік оқыту.
Әңгіменің үш түрі.

Әңгіменің үш түрін 
анықтайды

Топтық жұмыс 10 мин Кесте толтыру.Белсенді және 
белсенді емес сынып

Кесте толтырады, 
талқылайды

Қорытынды 10 мин Ортада талқылау
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Бағалау 5 мин Сауалнама алу. Сауалнамаға 

диагностика жүргізу арқылы 
коучинг сабағының сәтті, 
сәтсіз өткен кезеңдерін 
анықтайды 

Сауалнама толтырады

 Аусинбаева  Марияш  Жалғасбекқызы.
Сырдария ауданы, Шаған ауылы №37 орта мектептің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
               Еңбек өтілі – 24 жыл. Санаты – жоғары.

ОҚЫТУ МЕН   ОҚУДАҒЫ  ӘДІСТЕРДІ  НЕ  ҮШІН  ӨЗГЕРТУ  КЕРЕК?

 Бүгінгі  таңда білім беру жүйесі  қарқынды даму үстінде.  Оның алға қойған міндеттерінің  бірі  –
болашақ мамандарды даярлау барысында оқытудың жаңашыл технологияларын  барынша кеңінен
қолданып, бәсекелестікке қабілетті, сауатты, жан – жақты, рухани қазынасы бай, адамгершілігі мол
азаматты  тәрбиелеп  шығару.  Осыған  байланысты  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»
Заңында:  «Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеті  –  ұлттық  және  жалпы  халықтық  адамзаттық
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдалуға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясы мен
инновациялық  әдіс  –  тәсілдерді  енгізу,  білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу » - деп көрсетілген. «Инновация» дегеніміз – латынша  - in+noubus
– жаңа, жаңғырту, жаңашылдық, өзгерту деген мағынаны білдіреді. Білім беру жүйесі білім мазмұнын
ұйымдастыруды, қарым – қатынасын және құрылымын түбегейлі өзгертуді, жаңартуды талап етуде.
Елімізде болып жатқан жаңалықтар, әлеуметтік экономикалық өзгерістер, күннен- күнге үдеп келе
жатқан  үдерісті  ақпараттар  ағымы,  еңбек  нарығындағы  бәсекелестіктің  артуы  білім  саласына
қойылатын талаптарды күшейтеді.
Осы  орайда  оқыту  әдісі,  білім  саласындағы  оқу  әрекеттері  түрленіп,  оқуды  ұйымдастырудың
педагогикалық – психологиялық мақсаты да кешенді түрде өзгеріске ұшырады. Әр елдің болашағы
мектебінен басталады.
ХХІ ғасыр мектебін қандай қиындық кедергіге мойынсұнбай, алға, даму үдерісіне ұмтылдыру, әрине
тікелей көшбасшы мұғалім құзырында . Білім беру саласында қол жеткізген бүкіләлемдік бітімнің
мәні оқушылар үшін білімнің де дағдыларының  тең дәрежеде маңызды екендігіне саяды
Заманауи тәсілдің ең негізгі  ерекшелігі  оқушылардың алған білімдерін  жай ғана иеленіп  қоймай,
оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады, ал ХХІ ғасырда талап
етілетін дағдылардың мәні осында [Мұғалімге Арналған  Нұсқаулық.1,5-б]
Әр мұғалім негізгі құзіреттілікті білім беру нәтижесі ретінде көретін болса, ХХІ ғасыр оқушысының
моделін де  айқын көре алар еді. Қазіргі таңда дәстүрлі сабақтар, бірізді, жаттанды жұмыс түрлері
мұғалімнің  де,  оқушының   да  оқуға  деген  ынтасын  төмендетіп,  құштарлық  қабілетін  өшіреді,
қызығушылық ынтасын төмендетеді.
Осы орайда ықпал етуші, дұрыс жолға сілтеуші ол – көшбасшы мұғалім. Қай елдің болсын өсіп –
өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім беру жүйесінің қалыптасуына,
даму бағытына тікелей байланысты.
«Келер ұрпақ  алдында  зор  жауапкершілік  жүгін  арқалап  келеміз»  деген  Елбасы сөзі  жай  айтыла
салған жоқ.
Бәсекеге қабілетті  тұлғаны қалыптастыру – педагогикалық ұжымның барлық мүшелерінің бірігуін
талап  етеді.  Сондықтан  қазіргі  таңда  мұғалімге,  басшыларға  кең  көлемді  жаңа  инновациялық
технологиялар,  ойлар,  мектептер  мен  бағыттарға  бейімделу  керек.  Жаңа  оқыту  технологияларын
үйреніп  білусіз  –  бүгінгі  күні  салауатты педагог  маман  бола  алмайды.  Мектептегі  басты тұлға  –
мұғалім [ctrong].
Қазіргі таңда көшбасшы ұстаздардың  қадамы  нық ,   мақсаты  айқын.  Ендеше  бізге  қойған  уақыт
талабы: жан – жақты терең біліммен қаруланған, мәдениетті, биік адамгершілікті талап етеді. Қазір
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ақпараттар ғасыры. 
Бүгінгі білімді бұдан 20 – 30 жыл бұрынғы уақытпен салыстыра бағалай алмаймыз. Заман талабына
сай оқу қабілеттері қажет. . Әрине, бұрын мен де кесте бойынша ашық сабақ беру тоқсан соңында
бақылау, жазба жұмыстарын алғаннан әріге баспайтынмын. «Көре – көре көсем боларсың» - деп атам
қазақ бекер айтқан ба, осы деңгейлік курстан соң сыни көзқарасты қалыптастыруды үйрендім. Мен
өзім  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі  болғандықтан  мектептің  гуманитарлық  бағытта
ақсайтын  тұстарын  сандық,  сапалық  дереккөздер  арқылы  анықтап  алдым   Мектепте  үштік  одақ
(мұғалім  +  оқушы  +  ата  -  ана)  ынтымақтастығын  күшейтуге  баса  назар  аудардым.  Қазіргі  кезде
мектепте мұғалім мен ата – ана, ата – ана мен оқушы арасында түрлі тақырыптарда тренинг, сайыстар
ұйымдастыруды қолға алдым. 
Білім  сапасын көтеру мақсатында  мектепте  нені  өзгерту керек?  қалай өзгерту керек?  деген кезек
күттірмейтін  сұрақ  мектептің  даму  жоспарын  қайта  қолға  алуға  мәжбүрледі.  Зерттей  отырып,
мектептің  даму  басымдығын  оқытудың  7  модулі  аясында  қайта  қарастыру  қажеттігін  түсіндім.
Мектептегі алғашқы қадамым өз мектебімнің ахуалын егжей – тегжей зерттей жүріп, оқытудың жаңа
технологиясы  бойынша  «Диалогтік  оқыту  арқылы  оқушылардың  сөйлеу  және  ойлау  мәдениетін
дамыту» тақырыбында алда жасалатын жұмыс жоспарын құрдым. Себебі  жабық сұрақ пен тестік
жүйе арқасында қазіргі оқушының сөздік қор, сөйлеу мәдениетінің жоғалып бара жатқандығы дабыл
қағатын жағдай. 
ХХІ ғасыр мұғалімі жаңа технологиямен қаруланған, оқудағы кедергілер ошағын жоя білетін тұлға
болуы керек деп есептеймін.
Сабақ ұжымдық ойлау іс – әрекетті, диалог, пікірталас, іскерлік қарым –қатынастармен екшелегенде
дамыта оқытуға негізделген сабақ болып саналатындығына көз жеткіздім. Оқушыға дайын біліммен
емес,  проблемалық сұрақтармен кіруім керек.  Оны шешу, мақсатқа жету үшін оқушы іс – әрекеті
жүзеге асады. Мұғалімдер жұмыстарына жеткілікті уақыт бөле білулері керек, оқушының білімі мен
дағдыларын  дамытуда  ғана  емес,  жалпы  алғанда  оның  оқуын  барынша  даралау  және  баланың
бойында метасапаны қалай оқу  керектігін  үйренуді  қалыптастыруға  мән бере  отырып,  оны тұлға
ретінде дамытуда икемділік танытулары тиіс. (Schleicher 2012)
Мұғалім кәсіби белсенді,  озық тәжірибемен қаруланған, үнемі ізденісте болуы керек,  яғни өзгеруі
керек. Мұғалім түбегейлі өзгергенде ғана жаңа, заманауи мектеп қалыптастыра алады.
ХХІ ғасыр оқыту үдерісін ұйымдастыру барысында мұғалім:
- Көшбасшы болу керек;
- Оқыту мен тәлімгерлік жодда құзіреттілікке ұмтылу керек;
- Кәсіби даму керек.
Әрине, бұл мақсатты орындауда ұстаз бойындағы белсенділік пен сенімділік – ең бірінші қажеттілік.
Мен  7  модульдің  барлығын  білім  берудегі  жаңа  әдіс  –  тәсілге  жатқызатыныма  қарамастан,
нұсқаулықтан алған көмегімнен түйгенім, «Диалог негізінде оқыту мен оқу» (Merser, 1995. Alexander,
2008), «Қалай оқу керектігін үйрету» (Flabell 1976, Vygotsky 1978) «Көшбасшы және лидер» деген
атаулармен танымал педагогикалық тәсілдер әлеуметтік  –  сындарлық идеялардың қазіргі  заманғы
маңызды түсіндірмелері ретінде қолданылатындығын түсіндім. Дәстүрлі  оқыту барысында оқушылар
теориялық білімге  терең  талдау  жүргізе  алмайды.Сындарлы  оқыту   үдерісі   кезінде   оқушылар
білімді  терең  түсініп ,кез - келген  жағдайда  пайдалана  алады. 
Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясында  оқушының ойлау қабілеті  дамып,  оларда  төрт  параметрдің
көрсеткіші  өседі.  Жекеден  –  жалпыға,  дифференциалдықтан  –  сенімділікке,  интуициядан  –
логикалыққа,  бір  перспективадан  –  көп  перспективаға  оқыту  үдерісінде  оқушы  бойында  бұл
көрсеткіштерді өсіру үшін мына қасиеттер болу керек деп ойлаймын:
Өздігінен тұжырым жасау;
Өзара ұқсас құбылыстар арасынан өзіне тиімдісін таңдай білу;
Проблеманы шеше білу;
Пікірталас туғыза білу қабілетін қалыптастыру керек.
ХХІ  ғасыр  оқушысы  –  өзі  тексеруші,  достарын  бағалаушы  болуы  керек.  Оқушының  бойында
біріншіден  зерттеушілік  қызметті  дамытқан  жөн.  Мұғалімдер  сұрақ қойып,  ал  оқушылар  тек  сол
сұраққа  жауапты  ақпарат  іздеп,  интернет  беттерінен  реферат  жүктеп  қана  қоймай,  өздерінің  ой-
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қорытындыларын көрсетулері қажет. Менің ойымша мұғалім  үйреншікті үй тапсырмаларын беруден
бөлек, оқушылар қысқа зерттеу жұмыстарын жасаулары, нақтырақ айтқанда, ақпарат көздерімен жеке
жұмыс істеп, ақпарат жинап, оны талдап, өз бағасын берулері керек, сондай-ақ, зерттеу жұмысының
қорытындысын  жасап  және  мұғалімдермен  бірге  байланыста  әрекет  жасаулары  қажет  деп
есептеймін . Осындай әдіс арқылы оқушыларды өздігінен ойлауға үйретуге болады.
Екіншіден, білімді оқушылар презентациялармен бір проекті толықтай қорғап, көпшілік алдында жиі
сөз сөйлеулері  қажет.  Бұл оқушылардың коммуникативті  болуларын және өздеріне сенімділіктерін
арттыруға үлкен үлес қосады.
Үшіншіден,  оқушылар  сыныпта  ынтымақтастықпен  топтық,  жұптық  жұмыс  жасай  білуі  керек.
Топтық, жұптық  жұмыстар  барысында  жаңа тақырыпты    бір-  біріне   сұрақ  қоя  отырып,  бір-
бірін   бағалай   отырып  терең   түсінеді.Бұл   тәсіл   оқушының   сабаққа   белсенді   араласуын
қамтамасыз  етеді Оқушы  өзінің  оқуы  үшін  жауапкершілікті  сезінеді. А.Дистервергтің «Сен  маған
шәкіртіңді  көрсет,мен  сені  танимын»  деген  сөзінде терең  түсінік жатыр.Ендеше  біз  өзімізді
жақсы  жағынан  көрсететін  шәкірт  тәрбиелеуіміз  керек. Тәуелсіз  Қазақстанның  келешегі  жас
ұрпақтың  қолында,ал  жас ұрпақ-ұлттың  ұлт  болып қалуының кепілі.
ХХІ ғасыр оқушысы білімді, белсенді, тәртіпті, мақсатқа ұмтылатын, жаңалық жаршысы, полиглот,
экстраверт,  құзырлылықты ұстанатын,  АКТ –  ны жетік  меңгерген,  дені  сау,  бақытты бала  болуы
керек. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шаған ауылы

№37 орта мектеп Әбілқасым Шолпан
ІІІ денгейлі  биология пәні  мұғалімі

    Уақыты:  12.03.2014 ж.
     Пәні:    биология       Сыныбы:  9 «Б» 
     Сабақ тақырыбы:  §56. Адам эволюциясының кезеңдері.

Сабақтың
мақсаты:

Танымдылық:адамның даму тарихының кезеңдері мен  адам 
эволюциясының факторларын  түсіндіру арқылы дұрыс 
дүниетанымын қалыптастыру.
Эмоциялық:Оқушылардың қызығуы,ынта-қиялы мен қабылдауы 
сияқты танымдық қабілетін дамыту;
Әлеуметтік:Жеке,жұптық,топтық әрекеттер ұсыну арқылы бір-
бірімен қарым-қатынас жасауға жағдай жасау.

Негізгі идеялар: Сабақ  барысында  оқушыларға  адамның  даму  тарихы  3  кезеңге
бөлінетінін  мысалдар  келтіру  арқылы  ажырата  білуін  ұғындыру.
Тапсырмаларды  орындатқызу.  Оқушылар  бағаны  алуда  өзін  -  өзі
талдауға үйренуін және оқушылардың зерттеу ізденісін дамыту.

Күтілетін нәтиже: ∙Оқушылар мәтінді түсініп оқу,логикалық талдау арқылы  адам 
эволюциясының кезеңдері туралы баяндайды;
∙Адамның даму тарихының кезеңдерін  саралайды,салыстырады;
∙Топпен жұмыста сыни ойлау дағдысын қалыптастырады.

Қолданыла-тын әдіс-
тәсілдер:

Диалог әдістері, АКТ құралдарын сабақ  презентациясында көрсетуде
қолдану, Де Бононың қалпақтары,деңгейлік тапсырма

Сабақтың көрнекілігі АКТ  құралдарын сабақ презентацияларын көрсетуде қолдану,плакат,
түрлі- түсті маркерлер, стикерлер, оқулық.  

Мұғалімнің   іс -әрекеті Оқушылардың  іс-әрекеті
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Сабақ барысы:
   Оқушылармен  сәлемдесіп,  журнал  бойынша  оқушыларды
түгелдеу, сынып тазалығына мән беру, оқушы назарын сабаққа
аудару.

Оқушылар  мұғаліммен
сәлемдесіп,  сабаққа  дайындық
жасайды. 

 Оқушыларды  «Жұмыр тастың түрлерін таңдау» бойынша 
топтарға бөлу.
(2-3 минут) 

 Оқушылар рет-ретімен (тастың 
түрлерін таңдау) арқылы 
топтарға бөлінеді.

 Үй тапсырмасын тексеру үшін топтарға сұрақтар қою.
Де Бононың қалпақтарын пайдалана отырып,оларға суреттер 
жасыру.

 Оқушылар  қалпақтардың бірін
таңдап алып берілген суреттерге
сипаттама жасайды
(Интерактивный тақтадан 
шығып тұрады).
 -         
                              
    
            

Электронды оқулықты тыңдату (3 минут)
                                Мәтінмен   жұмыс  (10 минут)
Мәтінді оқу (жеке,жұпта,топта талдау)

«Екі жұлдыз,бір ұсыныс» айту арқылы топтардағы өзара 
бағала
   

    

          

Топпен жұмыс.Жоба қорғау
І-топ «Ежелгі адамдар»
ІІ-топ  «Ертедегі адамдар»
ІІІ-топ «Қазіргі адамдар»

Топтарға ортақ сұрақ
1.Қашан өмір сүрді?
2.Қайда өмір сүрді?
3.Тіршілігі қандай?
4.Қандай  өрлеу белгілері бар?
5.Қандай еңбек құралдары 
болды?

Сергіту сәті (3 минут)
«Барлығы.Ешкім.Біреу.Әйтеуір біреу» атты  төрт достың 
әңгімесі.

Әрқайсының есімі аталған 
сайын отырып,тұрады.

Деңгейлік тапсырмалар (10 минут)
 деңгей.
Мына сөздерді эволюциялық даму  кезеңінің ретімен орналастыр
Саналы адам                                    1.Дриопитек
Неандерталь                                    2.Аустралопитек
Дриопитек                                        3.Епті адам
Питекантроп                                    4. Питекантроп
Аустралопитек                                 5.Неандерталь
Епті адам                                           6.Саналы адам

Берілген тапсырманы 
жұппен орындайды

2-деңгей
1. Қай адам "саналы адам” деп аталады
А)Неадерталь   Ә)Питекантроп
Б)Синантроп   В) Homo sapiens

Берілген тапсырманы 
жұппен орындайды

174



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы
2. Адамның жануарлардан пайда болуына қандай дәлел болады?
А)Ми көлемінің үлкендігі. Ә)Рудимент және атавизмдердің 
болуы. Б)Денесінде түктің болуы
В)Желбезек саңылауының болуы
3.Адамның  сүтқоректілер  класына  жататындығын  анықтайтын
белгілер.
А)Эмбрионның   ана  организміндегі  арнайы  мүше-жатырда  дамуы
және ұрық жолдасы (плацента) арқылы қоректенуі.
Ә)Дененің  екі  жақты  симметриялы  болуы,ұрықтық  даму  кезеңінде
хорда,желбезек саңылаулары және жүйке түтігінің болуы.
Б)Жылықандылық,сүт  бездерінің  дамуы,дене  жамылғысында  түктің
болуы.
В)Жұп  қол-аяқтың  болуы,жұлыны  бар  омыртқа  жотасы  мен  миы
жақсы  дамыған,бас  сүйектің  болуы,жүрегінің  кеуде  тұсында
орналасуы.
4.  «Адам  мен  адамтәрізді  маймылдардың  арғы  ататегі  бір»деген
тұжырымды кім жасады.
А)Ж.Б.ЛамаркӘ)К.Линней  Б)Ч.Дарвин  В)Ф.Энгельс

3-деңгей
Сызбанұсқаны толтыру Берілген тапсырманы 

жұппен орындайды

Де Бононың қалпақтарын пайдалана отырып,сабаққа қорытынды 
жасау

Әр топтан бір оқушы 
шығып қалпақты таңдап 
бүгінгі сабаққа 
қорытынды жасайды

Бағалау Екі жұлдыз,бір 
ұсыныс.Топтардағы өзара 
бағалау.Өзін-өзі бағалау.
Мадақтау

Үйге тапсырма Адам эволюциясының 
кезеңдері туралы 
ғаламтордан мәлімет алып
келу.Реферат жазу

Қызылорда облысы Сырдария ауданы №37 орта мектеп
Мырзатаева Калипа Кидирбаевна

ІІ денгейлі тарих пәні  мұғалімі.

Сабақ жоспары №2
   

Пәні: Қазақстан тарихы Сынып     8 Күні
Тақырыбы Кіші жүздің Ресейге қосылуы
Сабақ № 2 Тізбектелген сабақтар бойынша

Сабақ мақсаты: Кіші жүздің Ресейге қосылу себептерін түсіндіріп бере алады,Әбілқайыр хан 
туралы мәлімет беруді  үйренеді
  Сабақтың нәтижесі   :                                               Жоңғар шабуылының зардабы туралы 
мәлімет бере алады,өзара бағалау жасай алады,картадан шайқас болған жерлерді көрсете 
алады 
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Кезең Уақыт Мұғалімнің
әрекеті

Оқушын
ың

әрекеті

Әдіс-
тәсілдер

Бағалау Ресурстар,
кабинет

жабдықталуы,
көрнекіліктер

Ойша
қыру

1.«Артығын 
тап» ойынын 
жүргізеді.
2. Топқа 
бөледі
  

1. Тақтада
берілген 
создердің 
артығын  
анықтайд
ы
2.Үш 
жүздің 
руларын 
жіктеу 
арқылы 
топқа 
бөлінеді.

«Артығын  
тап» 
ойыны

Өзін –өзі
бағалауы

Интерактивті 
тақта,
Суреттер,

Қызығ
ушыл
ықты 
ояту

   Әріптерді 
құрастыру 
арқылы  
өздеріне атау 
болған 
сөздерді 
табады, 
осындай 
заттар қайдан 
табылатыны 
жөнінде 
білетіндерін 
жазу  
тапсырылады  
қорытынды 
жасайды.
(балбал,сардо
ба,кесене)

 Әр топ өз
атауларын
топта 
талқылай
ды, оны 
спикер 
қорғайды.

Түрткі 
сұрағы 
қойылады. 
Постерде 
қорғайды

Топтың 
бірін – 
бірі 
бағалауы

Интерактивті 
тақта,
Суреттер,
Ресурстар,
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Мағынан
ы тану

«Қазақстанның
Ресеймен
қарым-қатынасы
туралы  не
білеміз?
Мәтіннің  төрт
бөлігін  төрт
топқа  оқуға
тапсырма
беріледі .
Әр  топқа  сол
мәтін  бөлігінің
мазмұнын
түсіндіретіндігі
ескертіледі.
Сөздік жұмысын
жүргізеді.

3  топқа
тапсырмалар
береді.
1.Қазақ
хандығының
Ресейге
қосылуының
алғышарттары.
2.Қазақ
хандығынан
Ресейге  барған
елшілер  туралы
мәлімет.
3.Әбілқайырдың
тарихи бейнесі.

Әр  топқа
мәтіннен  түйген
ойын  бір
сөйлеммен
жазып  беру
тапсырылады.

 Әр топ 
өздерін
е 
берілге
н 
бөлігін 
оқиды.
Топта 
талқыла
йды.
Әр 
топтан 
бір 
оқушы 
шығып 
өзінің 
оқыған 
бөлігіні
ң 
мазмұн
ын 
әңгімел
ейді.

Топ 
болып 
ақылдас
ады, 
түйген 
ойын 
параққа
жазады,
ортаға 
шығып 
оқиды.

«Сынақтан 
өткізу» 
сұрақтары
«Ауызша» 
болжау
«Джигсо» 
әдісі
«Түртіп алу»
стратегиясы

«Мен түйген
ой» 
стратегиясы

Әр 
топтың  
спикерін 
бағалау

Топты 
бағалау

Әр 
топтың 
ойларын 
«Ишарам
ен» 
бағалау

Интерактивті
тақта 
суреттер

Ойтолғау

ӘӘр топ тапсырмаларын 
орындайды, оны оқиды.
Кестемен жұмыс 
жүргізіп, оны қорғайды. 
Бір- бірінің кестесін  
салыстырады

«жабық» 
сұрақтар, 
«Шығармала
р кестесі» 
әдісі

Топтың 
бағалауы

Интерактивті
тақта

 
Қорыты
н
ды 

1
2

Жинақтау
бағасы
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Сабақты өзіңіздің бағалауыңыз 
(бұл жерге сабақ барысындағы 
енгізілген өзгерістер мен өз 
комментариилеріңізді жазасыз. 
Сәтті және сәтсіз тұстарын 
жазыңыз)

 
Сырдария ауданы  №37 орта мектеп

                                                        Сейтаскарова Роза Айнашовна
                                                        ІІ денгейлі бастауыш сынып мұғалімі

                         
Математика 3 сынып
Тақырыбы:  Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту.
Мақсаты: Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтуді үйрету, жылдам есептеу дағдысын 
қалыптастыру; ұқыптылыққа баулу, танымдылық қабілетін, математикалық тілін дамыту.
Әдісі: сұрақ – жауап, іздену, ауызша және жұппен, топпен,жеке жұмыс,ойлаудың 6 қалпағы
Көрнекілігі: интерактивті тақта, кестелер, сызбалар, үлестірмелер, стикер, 
смайликтер,диктофон.плакаттар
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі.
1. Психологиялық дайындық
Күн жарығын алақанға саламын
Жүрегіме басып ұстай қаламын.
Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді
Болып кетер сонда дереу жан-жағым.
2. Топқа бөлу ( түрлі- түсті пішіндер арқылы топқа бөлінеді)
3. «Адасқан әріптер» арқылы топ атын құру.
1 топ – «Достық»                                 3 топ – «Сұңқар»
2 топ – «Жалын»                                  4 топ – «Қыран»
ІІ. Үй жұмысын тексеру.
№ 12 тапсырма. «Есепте»
193 ∙ 0 = 0                 281 ∙  2 ∙= 562               213∙3=639           213 ∙ 4= 852
852 ∙ 1 = 852             121 ∙ 4 = 484                 127 ∙ 3 = 381        216 ∙2 = 432

Жаңа сабақ. 
Сабақ «Жұлдызды сәт» деп аталады.

І Сәт «Сен – маған, мен – саған» .
Топтарға тапсырма беріледі. Ережелерді қайталау.Постерге орындап, әр топ жеке-жеке қорғайды.

- «Тура теңдіктің қасиеті»
- «Қосындыны санға бөлу»
- «Қосындыны санға көбейту»
- «Текшенің көлемін табу»

Электронды оқулық бойынша топтарғатапсырма беріледі.Интерактивті тақтада орындалады.
231*2               131*3             221*2          112*3
      
ІІ. Сәт «Шапшаңдыққа үйрену»
№1 тапсырма топтарға бөлініп беріледі.
Сандарды 4 есе арттыр: 121,101,102,220,221,122,222,112

ІІІ. Сәт «Тез ойла» 
№ 2 тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында.Тексеру жаса.
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 Төрт топқа беріледі..
16: 5          28: 3             57: 6         25: 4 
  
                                        ? км
Сергіту сәті.
Ү. Сәт. «Кім жылдам?» №4,5 тапсырмалар топтарға бөлініп беріледі.
І топ. Теңдеуді шеш: 284: Х = 4
ІІ топ. Теңдеуді шеш:  132 ∙ 3 =300+Х
ІІІ топ. Қырлары 3 см, 4 см, 2 см болатын қораптың көлемін тап.
ІҮ топ. Қорап текше пішінді. Оның көлемі 27 см3  -ге тең. Қораптың биіктігі неге тең?

ҮІ.Сәт. «Жұмбақтас» Диктафон арқылы 4 топқа жұмбақтар беріледі. 
 1. Бес көжекке достасқан
          Сәбіз бердім қос-қостан.
Бір сәбізім соңында
Қалып қойды қолымда
Сәбізімді әуелгі
Тауып берші ал енді.

       2.Бес бұтақта қайыңда
Бұтақ сайын бес алма.
Біреуін бер Сайынға
Сонда қалмақ неше алма?

       3.Ағам бізді жинады.
Сегіз қолғап сыйлады.
Қамқор болған ағамыз
Үйде неше баламыз?

  4.Аулада 5 үйрек,
     Қорада 3 үйрек
     Бір үйрек жоғалды
     Бір уйрек тығылды 
      Қалғаны неше үйрек?

ҮІІ. Сәт «Ой толғаныс» 
№6,7 тапсырмалар топтарға бөлініп беріледі.
І топ. № 6  1) Сүт зауытында 1 сағатта 242 л қаймақ, одан 2 есе артық айран дайындалады. Сүт 
зауыты 1 сағатта қанша сүт өнімдерін дайындайды?
ІІ топ. №6 2) Бір кесе сүзбенің массасы 424 г, ал бір қорап ірімшіктің массасы 132 г. Екі кесе сүзбемен
үш қорап ірімшіктің массасы қанша?
ІІІ топ. № 7  1) Өрнек құрып, оның мәнін тап.
 234 және 2 сандарының көбейтіндісіне 446- ны қос.
ІҮ топ.№ 7 2) Өрнек құрып, оның мәнін тап.
         720 –дан 322 және 3 сандарының
көбейтіндісін азайт.

ҮІІІ. Сәт. «Тапқырлар» 
Үйреншікті емес тапсырма. Оқушыларға жеке
тапсырма ретінде беріледі. Интерактивті
тақтада орындалады.
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2 1 · 4 8=

№8 тапсырма. Тура теңдіктер шығатындай етіп, 
бос орындарға тиісті сандарды қой. 

1 3 · 2 8=

1 · 5 0 5=

3 · 2 4 8=

3 0 · 3 6=

2 1 · 8 0=
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Сабақты қорыту. «Ойлаудың  6 қалпағы»  бойынша оқушылар 6 түрлі пікір айтып сабақты 
қорытындылайды.
«Жүрегімде бүгінгі сабақтан не әкетіп барамын?» оқушылар сабақта не үйренгенін стикерге 1-2 
сөйлеммен жазып плакатқа жапсырады.
Өзін-өзі бағалау. Көңіл күйді білдіретін 3 турлі смайликтер бойынша өздерін бағалайды.
Мұғалімнің бағалауы. 
Үйге тапсырма   № 9 тапсырма 231-бет.

Ойтолғау 

Ойша 
өткен 
сабағым
ызға көз 
жүгіртіп, 
ойлана 
отырып 
эссе жазу

 Ойланады. 
Жұмысты 
орындайды. 
Жұмысын 
көршісімен 
алмастырады. 
Оқып, өзінің  
пікірін білдіреді.

«Жүрегімде 
бүгінгі 
сабақтан не 
әкетіп 
барамын?» 
әңгімелесу

Бірін – 
бірі 
бағалайд
ы

 
Қорытынды

21. Б
ағалау.
Топ
жетекшіл
ерінің
бағасыме
н
танысып,
өзінің
бағасын
шығарад
ы. 
22. Ү
йге
тапсырма

Топ  жетекшілері
топ  мүшелерінің
бағасын
жариялайды. 

Жинақтау
бағасы

Сабақты өзіңіздің 
бағалауыңыз (бұл 
жерге сабақ 
барысындағы 
енгізілген 
өзгерістер мен өз 
комментариилеріңі
зді жазасыз. Сәтті 
және сәтсіз 
тұстарын 
жазыңыз)

Қызылорда облысы Сырдария ауданы
№37 орта мектеп Тұңғышбаева Салтанат

І денгейлі ағылшын тілі  мұғалімі

Сынып  7 "а" Ағылшын тілі
2 сабақ 1 апта 4 күн

Сабақтың тақырыбы Unit 6. Step 2.  Kazakh National games.
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Сабақтың  жалпы мақсаты Танымдық: Оқушыларға  қазақтың  ұлттық  ойындарын,  ойналу

ережесін таныстыру.
Эмоциялық: әлеуметтік жағымды орта қалыптастыру.
Әлеуметтік:  әлеуметтік өзара әрекеттесе отырып өз ойларын еркін 
жеткізуге жағдай жасау.

Оқу нәтижесі 20. Оқушылар мәтінді түсініп оқып, логикалық талдау арқылы 
ойын ережесі  туралы мағлұматтарды игереді. Салыстырып, сипаттай 
алады.
21. Топпен жұмыста сыни ойлау дағдысын  қалыптастырады.
22. Өзара қарым-қатынастарын шынайы дамытуға жағдай 
жасайды.

Сілтеме Ғаламтор, оқулық, әдістемелер
Негізгі идеялар АКТ мүмкіндіктерін пайдаланып оқушының жадысын дамыту,диалог 

құру, кесте толтыру арқылы оқыту үшін бағалауды жүзеге асыру.

Тапсырма көздері 1.«Kazakh national games» тақырыбына ассоциация  құру (топпен).
2. Жаңа сөзбен жұмыс (жеке)
3) Қазақтың ұлттық ойындары жайлы видео-ролик көру.
- Мәтінді оқу (жеке).
- Аудару (жұппен).
- Талдау (топпен).
- Семантикалық карта толтыру (топпен).
- Сұрақ-жауап парағын толтыру (жеке)

Сабақтың көрнекілігі Слайд,стикер, плакат, түрлі-түсті карандаштар,қалта телефондары.

Мотивациялық кезең Психологиялық жағымда орта қалыптастыру мақсатында «Есте сақтау
картасын»  ұсыну (ОЖЕСОжО қара-жап-айт-жаз-тексер).

Үй тапсырмасын сұрау Дайындап келген эсселерін сұраймын. (ТДБО)
1-2  минуттық  галереяға  саяхат  (оқушылардың  мәтінге  байланысты
салған суреттерінен слайд-шоу көрсету).АКТ пайдалану

Жаңа сабақ Жаңа сабақтың тақырыбын СТО элементін пайдаланып ашамыз 
(ассоциация құру топпен).

Жаңа сөздермен жұмыс.
Skill-              ептілік, шеберлік
Goat-             ешкі
Whip-            қамшы
Carcass-         дене,қаңқа, негіз
Struggle-       күрес
Adversary-     қарсылас
Horseback-    салт (атты)
Kiss-               сүю
Overtake-      қуып жету
Require-         талап ету
Gallop-           атты жай шоқыраққа салу
Lash-              қамшылау
Snatch-          шап беру, жұлып алу
Fight-             күрес
Pursuer-         қуғыншы
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 Қазақтың ұлттық ойындары жайлы видео-ролик көру.

ДЖИГСО әдісімен 3 топқа 3 мәтінді бөліп беремін.
Жеке оқып, жұппен аударып (АКТ), топта талдаймыз.
1 топ – Қыз қуу
2 топ – Көкпар
3 топ – Аударыспақ

Мәтінге байланысты семантикалық карта  толықтыру.
 (ОүБ-2)

Name of
 the game

Partici-pants Kind of 
animal

What do 
they use?

Rules of the 
game

Сергіту сәті Сергіту сәтіне сыныппен «Кел, сақина» ойынын ойнау.

Кейінгі тапсырмалар Сұрақ-жауап парағын толтыру  (ОүБ-3)

Қорытынды «Орамал тастау». Сабаққа байланысты сұрақ қою.
(диалагтық оқыту)

1. What kind of national games do you know? 

2. Say about the rule of “Audaryspak ”?

3. Say about “Kokpar”?

4. What can say about  “KyzKuu” ?

5. What does the girl lash the boy with (Kyz Kuu)?

6. How do you think what is common about these games?

7. Can you say us what do they use in these games?   etc.

Бағалау ОүБ 3,2

Үйге тапсырма

Рефлексия сұрау.

Home task:
    a) New words (learn by heart)
b) Read the  text “Sport in Britain”
(work with unknown words)
с) Make  up a crossword.

 Did you like the lesson?
What did you like the best?
Was there any difficulties?
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ӨЗГEPIС НE ҮШIН ҚAЖEТ ?

Мұғалім портфолиосы.  A есебі  №1 топ   І денгей

Тауекелов Дуйсенбек Алтаевич  
Қызылорда  қаласы  26.11.2013 жыл

Мeн өз eсeбiмдe мынa сұpaқтapғa жaуaп бepiп көpeмiн:
 Нeлiктeн әлeм eлдepi бiлiм бepу сaлaсын peфоpмaлaйды ?
 Бұл peфоpмaлapдың Қaзaқстaн үшiн тиiмдiлiгi нeдe ?
 Мeнiң мeктeбiмe осындaй өзгepiстep нe үшiн қaжeт?

Әлeм  eлдepiнiң  бiлiм  бepу  сaлaсын  peфоpмaлaуының  сeбeбi-eлдepдiң  дaмуы  aзaмaттapдың
сaуaттылығынa бaйлaнысты.Әлeм eлдepi peфоpмaлapды eлдiң әлeумeттiк-экономикaлық дaмуы үшiн
жүpгiзeдi.  Мaғaн  дa,  мeнiң  мeктeбiмe  дe  өзгepiстep  қaжeт.  Өмip  тaлaбы  күн  сaйын  өзгepiстe,
сондықтaн мeн жәнe мeнiң оқушылapым сол өзгepiстepдeн қaлып қоймaуымыз зaмaн тaлaбы. Eгep
бiлiм  бepугe  көңiл  бөлiнбeсe,  экономикaғa  кepi  әсepiн  тигiзepi  сөзсiз.  ҚP  пpeзидeнтi  Нұpсұлтaн
Әбiшұлы Нaзapбaeвтың «Қaзaқстaнның 30 бәсeкeгe қaбiлeттi eлдiң қaтapынa кipуi стpaтeгиясы» aтты
мәлiмдeмeсiндe әлeумeттiк сaлaның қaзipгi  зaмaнғы бiлiм бepу жүйeсiн дaмытуды бaсты бaғыттap
eкeнiн aйқындaп бepдi. Бiлiм бepу бapлық өpкeниeттi eлдepдiң  дaму көpсeткiшi жәнe бaсты бaғыты
болып  отыp.  Шындығындa  eлдep  тeк  тaуap  жәнe  қызмeт  көpсeтумeн  ғaнa  бәсeкeлeсiп  қоймaй
қоғaмдық  құндылықтap  мeн  бiлiм  бepу  жүйeсiмeн  дe  бәсeкeгe  түсeдi.  Қaзaқстaнның  30  eлдiң
қaтapынa  eнуi  тeк  жоғapы  мaмaндapын  ғылымды  көп  қaжeт  eтeтiн  тeхнологиялapды  мeңгepгeн,
бaсқapу дaғдылapы бap, экономикaғa өзгepiстepдi болжaй aлaтын болсa ғaнa, зaмaнғa сaй бiлiм бepу
жүйeсi болғaндa ғaнa мүмкiн.
Қaзaқстaн нeгiзiнeн кeңeстiк бiлiм бepудiң қaғидaттapымeн мeтодикaсын мұpaғa aлғaны бeлгiлi. 
Жapтылыстaну жәнe тeхникaлық ғылымдapдa сaндық жәнe сaпaлық жaғдaйы сaқтaлудa. 
Экономикaның дaмуы  тeхникaлық  мaмaндapғa сұpaнысы  жоғapы  дeнгeйдe ұсынылып отыp.
«Нeлiктeн әлeм eлдepi бiлiм бepу сaлaсынa peфоpмa жaсaйды? Қaзipгi кeздe әлeмдe болып жaтқaн
қapқынды  әлeмдiк  бiлiм  бepу  жүйeсiн  қaйтa  қapaу  кepeктiгiн  уaқыт  көpсeтiп  тұp.  Әлeм  өзгepiп
қapқынды  дaмып жaтқaн кeзeңдe бiлiм сaлaсындaғы сaясaткepлep үшiн дe, жaлпы мeктeпттep үшiн
дe, соның iшiндe  мұғaлiмдep үшiн дe бaсты, мaңызды, мәсeлe болып отыpғaны: "ХХI ғaсыpдa нeнi
оқыту  кepeк?"  жәнe  дe  eкiншiсi-ол  дa  мaңызы  жaғынaн  бipiншiдeн  кeм  eмeс:  "Мұғaлiмдep
оқушылapды ХХI ғaсыpғa қaлaй дaйындaйды?" дeгeн сұpaқ қойылып отыp.(МAН I дeнгeй 5 бeт).
Қaзipгi  тaңдa  оқушылapдың  жоғapы  тeхнологияны  игepгeн.  Мысaлы:  AКТ,  компютepдiң  соңғы
нұсқaлapын,  смapтфондap, IPAD. қaлтa тeлeфондapы. Ұстaздapымыздың озық тeхнологияны  игepiп
оны оқушылapғa  жeткiзeм дeп жүpгeндe  жaңa  тeхнология  нұсқaлapы шығып жaтaды.  Сондықтaн
ұстaздapдың өзiн бiлiм бepу көптeгeн eлдepдiң нeгiзгi  мeмлeкeттiк мaңыздылыққa иe болып отыp.
Олapдың көпшiлiгi  бүгiндe түбeгeйлi өзгepiстepгe көшкeн.  Бұл өзгepiстepдiң нeгiзi,  экономикaлық
дaмуы,  мeктeптeгi  бiлiм  бepугe  тәуeлдi,  aл  экономикaның  дaмуынaн  хaлықтың  тұpмысы  тәуeлдi.
Бiлiм  бepу  сaлaсындa  қол  жeткiзiлгeн  бүкiл  әлeмдiк  бiтiмнiң  мәнi  оқушылap  үшiн  бiлiмнiң  дe,
дaғдылapдың дa тeң дәpeжeдe мaңызды eкeндiгiнe сaяды.  Зaмaнaуи тәсiлдiң eң нeгiзгi  epeкшeлiгi
оқушылapдың aлғaн бiлiмдepiн  жaй ғaнa  иeлeнiп  қоймaй,  олapды оpынды жepдe  қолдaнa  бiлуiнe
бaсты нaзap aудapу болып тaбылaды, aл ХХI ғaсыpдa тaлaп eтiлeтiн дaғдылapдың мәнi осындa. (МAН
I дeнгeй 5 бeт.)   Бұл сөздeн түйepiмiз "Болaшaқ" бaғдapлaмaсы бойыншa eлiмiздiң  жaстapы шeт
eлдepдiң eңсeлi оқу оpындapынaн бiлiм aлып eлiмiздiң дaмуынa үлeс қосa бaстaды. бұл eлбaсымыз
Нұpсұлтaн Әбiшұлы Нaзapбaeвтың көpeгeндiгi дeп бiлeмiз.
Eлбaсы Нұpсұлтaн Әбiшұлы Нaзapбaeв «Бүгiндe бiлiм бepу бapысындa оң көзқapaс қaжeт.Әp aдaмғa 
бiлiм aлуғa, осы зaмaнғa әлeмдe бipгe өмip сүpугe дaғдысын нeгiзу қaжeт.Сондықтaн бiлiм бepу 
сaлaсының бaсты мaқсaты-aқпapaттық  кeңiстiккe epкiн, сындapлы ойлaй aлaтын aдaм дaйындaу». 
Бiлiм  бepудi peфоpмaлaуды дaмығaн eлдepдiң қaтapындa болу үшiн жүpгiзeдi.
Бұл peфоpмaлapдың Қaзaқстaн үшiн тиiмдiлiгi нeдe?
Бұл сұpaққa жaуaп бepу бapысындa мeн Бpитaния мeн Финляндияның бiлiм бepу сaлaсын зepдeлeп 
отыpмын.
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  Бpитaндық бiлiм бepу жүйeсi Eуpопaдa eң озық дeп сaнaлaды. Мұның сeбeбi ондaғы epкiн оқу 
гpaфигi, әp оқушы үшiн жeкe жоспapлap жaсaу мүмкiндiгi жәнe қосымшa пәндepдiң кeң тaңдaу 
мүмкiндiгi жәнe қосымшa пәндepдiң кeң тaңдaу мүмкiндiгi. Кiшкeнтaй aғылшындapдың мeктeптiк 
өмipi 3-4 жaсындa бaстaлып 18 жaсқa дeйiн сaтылap apқылы өтeдi. Pre-preparatоry Sсhооl-7-11 жaс 
apaлығындaғы бaстaуыш мeктeп.
Мiндeттi пәндep: aғылшын тiлi, мaтeмaтикa, тapих, жaғыpaфия, биология, химия, физикa, 
инфоpмaтикa, мәдeниeт, әуeз, споpт
 Seсоndary Sсhооl-11-16 жaс оpтa мeктeп, бpитaн бiлiм жүйeсiнiң нeгiзi 12 пән, оның iшiндe aлтaуы 
мiндeттi:  aғылшын тiлi, бip шeт тiлi, мaтeмaтикa, инфоpмaтикa, тapих  жәнe қaлғaны оқушының 
дeңгeйiнe қapaй aнықтaлaды.
Eлiмiздiң 12 жылдыққa көшугe бaйлaнысты жобaсындa кeзeң кeзeңiмeн aшып көpсeтiлгeн. Кiшкeнтaй
қaзaқстaндықтapдың яғыни 3-4 жaстaп мeмлeкeттiң қapжылaндыpылып қapaуынa өтуi.

Siхth fоrm (Advanсed Level)-16-18 жaстaғылapғa, мұндa      
         Унивepситeттepгe түсугe дaйындық дeсe дe болaды. A-level-eмтихaны қaттыpaқ aлынaды дa, 
дeнгeйiнe қapaй оқуды жaлғaстыpу мүмкiндiгi aнықтaлaды.
Оpтa мeктeптi aяқтaғaн бpитaн оқушылapы aлдымeн eкi жылдық унивepситeттepгe дaйындық 
бaғдapлaмaсынaн өтeдi. Бұл бaғдapлaмaлap      A-level-дeп aтaлaды. Осы бaғдapлaмa Бpитaн бiлiм 
бepуiн бaсқa eлдepдeн epeкшeлeндipeдi. Шeтeлдiк студeнттep көбiнe оқуды осы бaғдapлaмaлapдaн 
бaстaйды. (Бpитaнияның бiлiм жұйeсi)[eduсatiоnindeх.ru] 
 Бұл құптapлық жaғдaй, бұл жүйe бiздiң eлiмiздiң 12 жылдыққa көшу жобaсындa көpсeтiлгeн. 4,10 
сыныптaн соң мeмлeкттiк apaлық бaқылaу apқылы қaтaң түpдe  бaқылaу aлынуы жaйындa жобaсы. 
Өзгepiс нe үшiн кepeк? Бipiншiдeн дaяpлық мeктeбiнiң бaғдapлaмaсын 3 жaстaн оқу мeн жaзу, 
мeктeп пәндepiмeн тaныстыpу бaлaның тaнымдық қaбiлeтiн дaмытaды.
Eкiншiдeн A-level eмтихaндapын aлуғa болaды. Үшiншiдeн eкi жылдық дaйындық бaғдapлaмaсы.Бұл 
бaғдapлaмaлap A-level дeп aтaлaды. Бiздiң кeңeстiк дәуipдeгi дaйындық куpстapы сeкiлдi тaлaпты 
aбитуpиeнттepгe жол aшылды. Бpитaндық жүйeнiң apтықшылығы - әp оқушығa жeкe көзқapaс жәнe 
тaңдaу пәндepiнiң  көптiгi.
Финляндия бiлiм бepу жүйeсi. Финдiк бiлiм бepу жүйeсiн схeмa түpiндe кeлтipсeк:
 Финдiк бiлiм бepу модeлiнiң epeкшeлiгi- дaмығaн мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлep жүйeсi. Финдiк 
оқушылapдың бaсым көпшiлiгi бaлaбaқшaлap мeн бөбeк топтapынaн өтeдi. Мeктeпкe дeйiнгi бiлiм 
бepу үнeмi қоғaм нaзapындa болып отыpaды.
Бiздiң eлiмiздe әлi дe мeктeпкe дeйiнгi бaлaлapдың бaлaбaқшaлapғa қaмтылмaй отыpғaндығы. Бұл 1 
сыныпқa кeлeтiн оқушылapдың мeктeпкe мүлдeм дaйындықсыз кeлeтiндiгi aйтпaсa дa түсiнiктi. 
Eлiмiздiң мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлepдi мeмлeкeттiң бaғдapлaмaсынa өтiп толық қapжылaндыpылып 
бaқылaуғa aлынсa, оқушылapдың бiлiм сaпaсы apтар eдi.
Кeлeсi сaты-нeгiзгi мeктeп, ондa бaлaлap 16 жaсқa дeйiн оқиды. Фин жүйeсiнiң тaғы бip epeкшeлiгi- 
eмтихaндapдың жоқтығы, яғни бip пәндi тepeңдeту, eкiншi пәнгe нұқсaн кeлтipмeу кepeк. «Элиттiк» 
клaстap жaсaқтaуғa тыйым сaлынғaн. 
Aл бiзiдiң eлiмiздeгi жaлпы оpтa мeктeбiмдe жapaтылыстaну- мaтeмaтикaлық  бaғытындa физикa, 
мaтeмaтикa пәндepiнe қызығушылығы жоғapы оқушылap топтaстыpылғaн. Бұл бaсқa сыныптapдaғы 
оқушылapдың iшiндeгi зияткepлiк қaбiлeтi жоғapы оқушылapдың aздығын көpсeтeдi. Сыныптapдaғы  
оқушылapдың  кeлeсi сыныптapмeн дeнгeйлeс болуғa көп жұмыстap жaсaуғa  туpa кeлeдi.
Сонымeн қaтap Финляндиядa жeкeмeншiк мeктeптep сaны шeктeулi, көпшiлiгi мeмлeкeттiк 
Финляндия бiлiм министipлiгi өкiлдepiнiң aйтуыншa бapлық мeктeптepдiң дeңгeйi тeңeстipiлгeн, 
aйтapлықтaй apтықшылықтap жоқ.Бұл сaясaттың бaсты мaқсaты - бapлық aзaмaттapғa тeң жaғдaй 
жaсaу. Нeгiзгi мeктeптi бiтipгeн оқушы apы қapaй қaй жолмeн жүpeтiнiн өзi тaңдaйды гимнaзия мa 
әлдe кәсiби мeктeптe.. Финляндиядa 441 гимнaзия жәнe 334 кәсiби училищe жұмыс жaсaйды. Олapдa 
оқитын студeнттep толығымeн мeмлeкeт қaмқоpлығындa: тeгiн тaмaқтaну, оқулықтap, үйгe дeйiн жол 
aқысы.
Жоғapғы мeктeптe оқу үш жыл. Оны бiтipгeн соң eмтихaн-бipiншi жәнe соңғы ұлттық сынaқ. 
Дeгeнмeн, ЖОО-нa түсу үшiн бұл сынaқ нeгiз болa қоймaс, нeгiзгi мән ЖОО-ның түсу сынaқтapының
нәтижeсiнe
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Бaйлaнысты. Бiтipушiлepдiң 30% оқуын кәсiби институттa жaлғaстыpaды. Унивepситeттepдe одaн aз, 
eшқaндaй шeктeу болмaсa дa гимнaзия бiтipушiлepi оқуын унивepситeттepдe жaлғaстыpaды. Соңғы 
кeздe Финляндиядa шeтeлдiк студeнттep сaны apтудa. Олapды бұл eлдeгi фин тiлiн бiлeтiн 
шeтeлдiктep үшiн aқысыз ЖОО-ның болуы қызықтыpaды. 
Финляндиядa бiлiм дeнгeйiнiң өсуiнe eкi фaктоp әсep eттi. Бipiншiдeн, 50-60 жылдapы экономикaлық 
өсу бiлiм aлудa сұpaнысты өсipдi. Сол сeбeптi бiлiм дeнгeйiнiң өсуi бip қaлыпты болғaн жоқ. 
Eкiшiдeн, сaуaттылықтың  өсуi билiктeгi социaл-дeмокpaтиялық пapтиясының ұзaқ мepзiмдi 
сaясaтының нәтижeсi. «Бiлiм бepудi дaмыту» дeгeн бaсымдылық ұлттық бaсымдылықтap қaтapындa 
болғaнынa 10 жыл толды. Жыл сaйын бiлiм бepу жүйeсiнe eл 5466 млн eвpо нeмeсe бюджeт 
шығынының 15,5% жұмсaйды.
Бiлiм бepу сaпaсы жоғapы.
Бiздiң eлiмiздe әлi дe түйiнi шeшiлмeгeн мәсeллep жоғapы. Мыс: aпaтты жaғдaйдaғы, мaтepиaлдық 
-тeхникaлық жaғдaйы нaшap, сaндық- сaпaлық құpaмы әpкeлкi ұстaздap бap  мeктeптep бapшылық.
 Қоғaмның ықылaсынaн болсa, оқушылapдың бiлiм aлу бapысынa қaнaғaттaнaтынын жәнe мұғaлiмнiң
қоғaмдaғы жоғapы бeдeлiн aйтa кeту кepeк. Бiтipушiлep apaсындa бұл мaмaндыққa қызығушылap 
сaны eдәуip. Бұл жaғдaй министpлiк өкiлдepiнiң aйтуыншa мeктeп мұғaлiмдepiнiң қaтapын жaс 
мaмaндapмeн қaмтaмaсыз eту жeңiлдeтeдi.
 Мeктeп бiлiм бepудiң тaғы бip тиiмдi жaғы- оқушылapды қолдaу жүйeсi. Оқушылapмeн aйнaлысaтын
психолог жәнe әлeумeттiк пeдaгогтap сaны бойыншa Финляндия Eуpопaдa aлдынғы оpындa. Бұдaн 
бaсқa мұғaлiм оқушы apaқaтынaсы 1:15, гимнaзиядa 1:18. Шaғын топaтapдa жұмыс жaсaу 
қолдaнaды.Шaғын топтapдa жұмыс жaсaу қолдaнaды.
Құпaтapлық eлiмiздiң бiлiм стaндapтындa  aуылдық жepлepдeгi мeктeптepдeгi сынып комплeтiсiн 20 
оқушығa жeтсe 1 сынып комплeктiсi қылып жaсaқтaуғa, жәнe бөлiп оқытуғa мүмкiндiк бepгeн.
Aлaйдa, бapлық жeтiстiктep жaқсы мұғaлiм дaйындaуғa  epeкшe оpын aлaды.Қоpытындылaй кeлe мeн 
мынaны ұқтым.
Мұғaлiм дaйындaу epeкшe оpын aлaды. Мұғaлiм дaйындaудың сaпaсын apттыpу ЖОО-дa бiлiм бepу 
дeнгeйiн мeктeптeн бaстaлaтын бiлiм бepудi жоғapлaтудaн бaстaлaды.
Бiздiң eлiмiздe әлiдe мұғaлiмнiң қоғaмдa aлтын оpны Фин eлiндeгiдeй жоғapы дeнгeйдe eмeс . 
Мұғaлiм коғaмдa өз бeдeлiн оқушылapғa тәpбиe мeн бiлiм бepу apқылы  ұстaздық қыpынaн көpсeтe 
бiлуi кepeк. 
 Сонымeн қaтap Финляндиядa eмтихaн aлу жоқ. Тiптi нeгiзгi мeктeптi бiтipгeндep дe жоқ. Мeнiң 
ойымшa,  оқушылapдың aлғaн бiлiмiн бaқылaу қaжeт.Бip пәндepдi бaсқa пәндepдiң eсeбiнeн 
тepeңдeтiп оқытылудa.
 Мeнiңшe кepeк-aқ. Сeбeбi қaзip бiздiң eлдe тeхникaлық пәндepгe көп көңiл бөлiнiп отыp кepeк aқ.
Олapды дaйындaу үшiн физикa мaтeмaтикa бaғытын тepeңдeтiп оқыту apтық eмeс. Бipaқ қоғaмдық-
гумaнитapлық  бiлiмдep  :  қaзaқ  тiлi  мeн  әдeбиeтi,  тapих,  қоғaмтaну  пәндepi  жоғapы  сыныптapдa
сaғaттapы қысқapып кeттi.  Оның үстiнe  ҰБТ-дe  қaзaқ  тiлi  мeн  Қaзaқстaн  тapихынa  сұpaныс бap.
Оқушылap өз eлiнiң мeмлeкeттiк тiлiн,  тapихын бiлуi  жәнe aуызшa тaлдaй aлуы, өзiндiк ой пiкipi
сыни көзқapaстa жeткiзe бiлу кepeк. Қaзipгi тaңдa оқушылapдың сөздiк қоpы aздығы, eлiнiң тapихы
жaйындa  мaқтaнышпeн  aйтa  aлмaй  кiбipтiктeуi  жaнғa  бaтaды.  Бipaқ  көңiл  қуaнтapлық  жaғдaй
eлiмiздiң 12 жылдыққa көшугe бaйлaнысты стaндapт жобaсы төмeндeгi мәлiмeттep мeнiң пiкipiмдi
қaнaғaттaндыpaды дeп eсeптeймiн.
Қaзaқсaн бүгiндe 2015 жылғa бiлiм сaлaсындaғы aяқ бaсып отыpғaн нaқты  жобaсы төңipeгiдe
Қaзaқстaнның  "NUR.kz"  поpтaлындa төмeндeгi  мәлiмeттep бepiлгeн   «Бүгiндe 12  жылдық бiлiм
бepугe  көшу бaстaмaсы aясындa  бaстaуыш,  оpтa  жәнe  жaлпы бiлiм  бepудiң  мiндeттi  мeмлeкeттiк
стaндapттapының жобaсы дaяpлaнды.
Бұл туpaлы бүгiн Тaмыз конфepeнциясы aясындa өткeн apнaйы сeкциядa 12 жылдық бiлiм бepудiң
жaлпығa  мiндeттi  мeмлeкeттiк  стaндapтын  әзipлeушi  мaмaндapдың  бipi,  Ыбыpaй  Aлтынсapин
aтындaғы Ұлттық бiлiм aкaдeмиясының вицe-пpeзидeнтi Әдiлхaн Дүйсeбeк мәлiм eттi.
Оның  хaбapлaуыншa,  жaңa  стaндapттap  бойыншa  бaлa  6  жaстaн  бaстaп  мeктeпкe  бapып  оқиды.
Бeскүндiк оқу бaғдapлaмaсынa сәйкeс, оқушығa бaғa қою қapaстыpылмaғaн. Сaбaқтың ұзaқтығы 35
минут болмaқ. Aл 2-3 сыныптa ол шeт тiлдepiн оқи бaстaйды.
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5-шi клaсс "өтпeлi сынып" болып сaнaлaды. Сeбeбi осы кeздe бaлaның кәсiби бeйiмi aнықтaлaды. Сол
сыныптa "Қaзaқ eлi" пәнi дe eнгiзiлeдi. Бұл жұмыс 8-шi сыныпқa дeйiн жaлғaсaды.
9-10-сыныптapдa  "Мaмaндық  әлeмiнe  кipiспe"  aтты  жaңa  пәннiң  нeгiзiндe  бeйiндiк  бiлiм  бepу
жүpгiзiлeдi.
"Aл 11-12 сыныптapдa бұpынғы оқу-өндipiстiк комбинaттapдың тәжipибeсi нeгiзiндe оқушылapғa 
нaқты бip мaмaнның куәлiгi бepiлeдi. Осылaйшa, бiз мeктeп қaбыpғaсындa бipaз жұмысты бiтipiп, 
унивepситeттe оның қaйтaлaнуынa жол бepмeймiз. Жоғapы оқу оpнындa мeктeп түлeгi нaқты 
мaмaндық бойыншa бiлiм aлуы шapт", - дeйдi Ә.Дүйсeбeк.» дeп  12 жылдық бiлiм бepугe көшу 
бaстaмaсы aясындa бaстaуыш, оpтa жәнe жaлпы бiлiм бepудiң мiндeттi мeмлeкeттiк стaндapттapының 
жобaсы жөнiндe нaқты көpсeтiлгeн.  Дeмeк eлiмiздiң бiлiм сaлaсынa дeгeн әлeмдiк тәжipибeлepдiң 
жeмiсiн нeгiзгe aлып отыpғaны бeлгiлi.
    Eндeшe  eлiмiздiң бiлiм бepу сaлaсынa  қaндaй дa бip өзгepiс eнгiзудiң қaжeттiлiгiн  дeңгeйлiк 
бaғдapлaмaны оқығaн мұғaлiмдep әлдeқaйдa тepeң түсiнeдi дeп ойлaймын. Сeбeбi бiз сындapлы 
оқытyдың идeясын жaн-жaқты тaлдaдық. Зaмaн iлгepi жылжып бapaды, aл бiздiң бiлiм бepу сaлaмыз 
сол бaяғы қaлпымыздaн өзгepe aлмaй кeлeмiз. Сондықтaн қaзipгi XXI  ғaсыpдың бaлaсын оқытy 
жылдaн жылғa  қиындaп бapaды.Бaлaның бiлiм aлyғa дeгeн құлшынысының aздығы, қосымшa 
aқпapaттapдың көптiгi, бepiлiп жaтқaн бiлiмнiң жaттaндылығы, өмipмeн ұштaстыpылмaғaндығы, 
кeйдe шaмaдaн тыс тaпсыpмaлap мeн өмiргe қaжeтсiз пәндep бaлaны жaлықтыpып жiбepeдi.Сол 
сeбeптi бiлiм бepу сaлaсынa жaңa толқын, жaңa сepiлiс қaжeт дeп ойлaймын. Кypсты оқy бapысындa 
сол өзгepiстepдi eнгiзeтiн yaқыт кeлдi мe? дeгeн ой мaзaлaды. Кypс бaғдapлaмaсының әдiс- тәсiлдepiн 
жaн-жaқты мeңгepiп,кeлeшeктe  өз мeктeбiмдi жоғapы дeңгeйгe жeткiзyгe жұмыс жaсayды 
жоспapлaдым.Бaғдapлaмaдaғы қapaстыpылып отыpғaн  тeоpиялapды жeтiк бiлгeн  мұғaлiм  iс-
тәжipибeдe  әpқaйсысының оpнын тayып жaңaшылдықпeн  iскe  aсыpaды дeгeн сeнiмдeмiн. 
Сондықтaн дa әp модyль өзapa тығыз бaйлaнысты eкeнiн  iс-тәжipибe бapысындa  
бaйқaдым.Әpiптeстepiм сaбaқтapын  осығaн  оpaй құpaстыpy  бapысындa әp модyль өзiнiң оpнын  
тaуып шығa кeлдi, сeбeбi бұғaн  дeйiн   дe қолдaып кeлгeн  кeйбip әдiстep жүйeлeнiп өз оpнын тaпты 
дeсeм дұpыс болap eдi.Осы тұpғыдa жaңa фоpмaттa оқытy мeн оқyдың Кeмбpидждiк әдiс- тәсiлiн  
Қaзaқстaндық мұғaлiмдepгe мeңгepтy  мaқсaтындa ұйымдaстыpылғaн дeңгeйлiк  кypсындa өз 
бiлiмiмдi жeтeлдepy бapысындa бipлeскeн  оқытy бaғдapлaмaсын  тәжipибeмдe қолдeнyдa, дәстүpлi 
оқытy әдсiн өз тәжipибeсiндe  қолдaнaтын  мұғaлiмдepмeн  қaтap, aз дa болсa жaңa әдiс-тәсaлдepдi  
жiтi мeңгepгeн  жaңaшыл, iздeнiмпaз, көшбaсшы мұғaлiмдepдiң бap eкeндiгiнe  көз жeткiздiм. 
Мeктeптeгi aз дa болсa жaңaшыл мұғaлiмдepдiң сын  тұpғысынaн  ойлayғa үйpeтy,  дapынды жәнe 
тaлaнтты бaлaлapды оқытy, оқытy  үшiн  бaғaлay жәнe  оқyды бaғaлay, оқытyды бaсқapy  тәpiздi 
инновaциялық  әдiс-тәсiлдepдi өз тәжipибeлepiндe  қолдaнып жүр. Төмeндeгi  мәсeлeлep бiздiң 
eлiмiздe дұpыс шeшiмiн  тaпсa, көптeгeн  кeдepгiлepдiң aлдын aлap eдiк дeп ойлаймын.

 Нeгe мeнiң мeктeбiмe осындaй өзгepiстep қaжeт?   Мeктeпкe өзгepiс қaжeт. Бүгiнгi мeктeп бiтipушi
мeктeптe aлғaн бiлiмiн өмipдe қолдaнa aлмaйды. Мүмкiн, көпшiлiк қapсы болap, дeгeнмeн-бұл уaқыт 
тaлaбы. Мeнiң түсiнгeнiм. Оpындa қaлу, кәсiби дeнгeйдiң өсуiн тоқтaтумeн тeң. Оқушылap дәстүpлi 
сaбaқтapдaн жaлыққaн. Мeктeптiң дaму жоспapын жaсaу қaжeт. Қысқa мepзiмдi жоспapды бipiгe 
жоспapлaп оқыту мeн оқудa кepi бaйлaныс жaсaу. Aтa-aнa, оқушы үнiн қaпepгe aлу. Өзгepiс, яғни 
оқушының зияткepлiк, тaнымдық қaбiлeтiн apттыpу. Мeктeптe жоспapлы коучингтep 
ұйымдaстыpу.Коучинг - соңғы кeздe пaйдa болғaн жaңa iлiм. Оның мaғынaсы aғылшын тiлiнeн 
aудapғaндa "жaқындaу "дeгeн сөз eкeн. Eндeшe оқу мeн оқыту үдepiсiндe коучинг apқылы 
әpiптeстepдiң ынтымaқтaстығын, кәсiби дeнгeйiн дaмытуғa болaды дeп eсeптeймiн. Бiз бipiгiп 
пpоблeмaлapды шeшумiз кepeк. Бiздep, мұғaлiмдep, бiлiм жүйeсiн дaмытуғa жұмылa өз үлeсiмiздi 
қосумыз қaжeт. Жeтi модуль төңipeгiндe оқушылapдың құзipeттiлiгiн дaмытып интeллeктуaлдық 
қaбiлeтiн дaмыту. 

Көшбaсшы мұғaлiм peтiндe кeлeшeктe өз тәжipибeмдe төмeндeгi      мәсeлeлepгe мән  бepiп, кeңiнeн   
қapaстыpyғa  aт сaлысaмын.

• Мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлep мeмлeкeттiң қapжылaндыpуынa көшipугe жәнe 1-5 жaстaғы 
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бaлaлapды толық қaмтуғa aт сaлысу. (Финляндиядa мeктeпкe дeйiнгi мeкeмeлepгe мeктeп 
жaсынa дeйiнгi бaлaлapдың қaмтылуы)

Жоғapғы оқy оpнынa  түсep кeздe нaғыз мұғaлiм мaмaндығын сүйeтiн тaлaпкepлepдi тaңдaуғa. ( Кeй  
тaлaпкepлepдiң өзiнiң тaңдaғa мaмaндығынa түсe aлмaй қaлғaн жaғдaйдa aқылы нeмeсe сыpттaй 
пeдaгогикaлық оқу  оpындapынa құжaтын тaпсыpa сaлуы жәнe бiтipiп бiлiм сaлaсынa мaмaн болып 
оpнaлaсуы)

Жaлпы оpтa бiлiм бepeтiн мeктeптepдe "Элиттiк" сыныптapды жaсaқтaғaндa оқушылapдың үнiнe 
құлaқ түpугe. (Финляндиядa "Элиттiк" сыныптap жaсaқтaуғa тыйым сaлынғaн.)
Eлiмiздiң жeткiншeк ұpпaқтapын тәpбиeлeйтiн ұстaздapдың қоғaм aлдындaғы бeдeлiн көтepу. 
(Финляндиядa мұғaлiмдepдiң бeдeлi өтe жоғapы) 
Тapих, қaзaқ тiлi, қоғaмтaну пәндepiнiң бiлiм стaндapтындaғы сaғaтын көбeйту. (Дaмығaн eлдepдe 
aлғaшқы кeзeктe оқушылapғa eлiнiң  тapихын, мәдeниeтiн, тiлiн бiлугe көп көңiл бөлeдi.)

                                  Пaйдaлaнғaн әдeбиeттep:
1.Қ.P бiлiм бepудi дaмытудың 2011-2020 жылдapғa apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмaсы
2. http://news.nur.kz/278065.html  сaйтындa  «2015 жылдaн бaстaп Қaзaқстaндa мeктeптep 12 жылдық 
бiлiм бepугe көшeдi.»  
3. Мұғaлiмгe apнaлғaн нұсқaулық.15 -бeт
4. www.naо.kz                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тізбектелген сабақтар топтамасына «Талантты және дарынды 

балаларды оқыту» модулін қалай  және неге енгізілгендігі 
туралы рефлексивтік есеп

Үсенбаева Әзиза Смайылханқызы

Әрбір мұғалім өз кәсіби шеберлігінің арқасында оқушының бойында  жалпы қабілеті ретінде
талантты және дарынды балаларды  анықтап қана қоймай оның бір пәнге деген тұлғалық қабілетін
және  бейімделу қабілетін  қалыптастыру керек  деп ойлаймын.  Дарынды және  талантты балаларға
қатысты бұл ойлауды, талқылауды және мұқият жоспарлауды  талап ететін едәуір күрделі мәселе.
Талантты  немесе  дарынды  оқушыларды  анықтау  –  қазіргі  уақытқа  дейін  ғалымдардың  алдында
дәлелденбеген анықтама түрінде қалып отыр. Талантты және дарынды оқушылар туа бітті қабілетті
және жүре келе өз деңгейін дамытуда пайда болатын қабілет. Менің пайымдауымша талантты және
дарынды  оқушылар  жаратылыстану  бағытындағы  пәндік  оқытуларда  қабілеті  жоғары  оқушылар
басқа да пәндер бойынша осы қырларын көрсете алады деген ойдамын. 

Бастауыш сыныпта талантты және дарынды балаларды оқыту модульді тек оқушыларға «жалпы
мектептік  саяхат»,  ал  орта  буында  «кеңейтілген»  мектеп  тәсілін  пайдалану  арқылы  жоғары
жетістіктерге жетуге болады. (МАН, 72 бет)   

Тізбектелген  сабақтар  топтамасында  талантты  және  дарынды  балаларды  қалай
анықтаймын?  Баланың алға  басуын академиялық үлгерімнің  қорытындысы бойынша,  сондай-ақ
олардың дарынын бейнелейтін портфолиосы бойынша бейнелеуге болады. Бірақ зияткерік тұрғыдан
дарынды балалардың кейде өздерін көрсете алмайтынына немесе өздерінің ойларын жинақтау үшін
әдеттегі уақыттан көбірек уақытты  қажет етеді.  Осы мақсатта дарынның саң қырлылығын түсіну
үшін бақылау парақшаларын құрастырған.   Бақылау парақшаларын пайдалануда Фриманның ең үздік
оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады.(МАН, 73 бет)
Талантты және дарынды балаларға қандай тапсырмалар дайындау керек? 
Бұл  оқушыларға  сыныпта  және  сыныптан  тыс  оқытудың  күрделендірілген  бағдарламасын  ұсыну
болып табылады.  Тапсырманы кеңейту анағұрлым тереңдетіп  оқыту,  кең көлемді  жобалар немесе
зияткерлік тапсырмаларды кеңейту түрінде берілуі мүмкін. (МАН, 74 бет) Осыны басшылыққа ала
отырып, тізбектелген сабақтар топтамасының төрт сабағымда да   кеңейтілген  тапсырма, деңгейлік
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тапсырма, құзырлы тапсырма, сәйкестендіру тестін дайындадым. 
Өзінің  оқуында  осы  қасиеттерді  пайдаланатын  балалар  құрдастарының  тапсырмаларынан  өзгеше
тапсырмаларды  талап  етеді.  Бұл  «ынталандыратын»  немесе  «күрделі»  тапсырмалардың  болуын
көздейді.  Оқу  үдерісінің  барысында  оқушыларды  бақылау  -  түрлі   «ынталандыратын»  немесе
«күрделі» тапсырмаларды беру.(МАН, 74 бет) Осыны ескере отырып оқушыларға блум таксономиясы
бойынша тапсырма дайындадым.  
Оқушылардың жазбаларын талдағанда  7  оқушы -  білу,  түсіну  деңгейінде,   9  оқушы –  ойлаудың
қолдану деңгейінде, 2 оқушы - талдау деңгейінде, 4 оқушы-жинақтау деңгейінде,  3 оқушы оқушы -
бағалау деңгейінде  тапсырманы орындаған. Әр сабаққа оқушы деңгейін анықтайтын тапсырмаларды
сабактарда  тиімді   қолдана  білсем  ғана   оқушының  да  тапсырманы  орындаудағы  дағдысы
қалыптасады деп ой түйдім.  Блум таксономиясы оқушының ойлау деңгейін  анықтап беруге өте
керемет құрал екеніне  көз жеткіздім.   
Талантты  және  дарынды  балаларды  анықтау  барысында  Фриманның   ең  үздік  оқушыларды
анықтайтын сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады.(МАН, 73 бет)
Осы Фриманның сенімді өлшемдеріне сүйене отырып, талантты және дарынды балаларды анықтау
мақсатында  тізбектелген  сабақтар  топтамасының  жаңа  сабақ  барысында  оқушылардың  құзырлы
тапсырмалар  орындауында  байқадым.  Тапсырманы  орындау  барысында  оқушылар  жеке  жұмыс
жүргізді.

Құзырлы тапсырма 
Оқушының аты-жөні:                                                                       Сыныбы:

Тұжырымдама қайсысы дұрыс Иә Жоқ Себебі
- Кезкелген натурал сан –бүтін сандар 
жиынының элементі;
- Кез келген бүтін сан –натурал сандар 
жиынының элементі;
- Кез келген рационал сан бүтін сандар 
жиынына тиісті;
- Кез келген бүтін сан рационал сандар 
жиынына тиісті

 
Бұл  құзырлы  тапсырманы  орындауда  оқушыларға  қиындық  болғанын  байқап,  уақытты  дұрыс
жоспарлай алмағаным деп түйдім.  Бұдан  талантты және дарынды  балаларды оқытуда оқушылар
кейде өздерін көрсете алмайтындығын және өздерінің ойларын жинақтауға   үшін уақытты қажет
ететінін түсіндім.
Фриманның  ең  үздік  оқушыларды  анықтайтын  сенімді  өлшемдерін  тиімді  қолдануға  болады:
күрделілікке  деген  сүйіспеншілік:  қызығушылығын  арттыру  үшін  олар  күрделі  ойын  мен
тапсырмаларға ұмтылады. (МАН,  73 бет) 
 Фриманның атап көрсеткен сегіз өлшемін сабақ барысында оқушылардың бойынан тауып, олардың
іс – әрекетіне аналитикалық талдау жасай алғаным көңіліме қуаныш ұялатты.  
Мектептегі  тәжірибе  кезеңінде  осы жеті  модуль  идеяларын ықпалдастыра  отырып,  соның ішінде
талантты және дарынды балаларды оқыту модуліне көп мән бердім. Соның нәтижесінде мен «А»,
«В»,  «С»  деңгейлі  оқушыларды  зерттей  отырып,  олардың  кеңейтілген  тапсырмаларды  орындау
нәтижесінен   сыныптың  да  пән  бойынша  үлгерім  көрсеткішін  анықтай  алдым.  Талантты  және
дарынды балаларды оқыту модулінің идеясын тізбектелген сабақтар топтамасында  ықпалдастыруда
кеңейтілген тапсырмаларды дайындауда, сабақ барысында пайдалануда қиыншылықтар болды. Осы
қиыншылықтарды  қысқа  келесі  сабақтарда  болдырмау  мақсатында  өзгертулер   енгізіп  отырдым.
Бірінші  кезең  «Бетпе  -бет»   аудиториялық  оқудан  алған  теориялық  білімді  мектептегі  тәжірибе
кезеңінде пайдалану арқылы  талантты және дарынды оқыту модулі идеясы түсініп, ықпалдастыра
алдым және алдағы уақытта осы модульді әрі қарай зерттеп,  мектеп тәжірибемде қолданамын деген
ой түйдім. 
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Сәтсіз тұстарым:

 Оқушыларға кеңейтілген, құзырлы, деңгейлік тапсырмаларды дайындауда уақытпен 
санаспау ;

 Сабақ барысында кеңейтілген, деңгейлік, құзырлы, сәйкестендіру тесті,  тапсырмаларды 
дайындауда қиындықтардың туындауы;

 «С» деңгейлі оқушылардың құзырлы, деңгейлік, кеңейтілген тапсырмаларды орындауда өз 
ойлау деңгейін көрсете алмауы;  

                                                  Сәтті тұстарым:
- Сыныпта талантты және дарынды оқушыларды деңгейлі, құзырлы, 

кеңейтілген  тапсырмалар арқылы анықтай алуым;
- Блум таксономиясы бойынша дайындалған тапсырма және деңгейлік 

тапсырмалар  арқылы әр оқушының ойлау деңгейін анықтай алуым;
Ұсынысым:

 Тізбектелген  сабақтар  топтамасында  талантты  және  дарынды  балаларды  анықтау  үшін
деңгейлік тапсырма құрастыру;

 Оқушы дарындылығын, қабілетін ашатын әдіс-тәтілдерді кеңінен қолдану. 
Пайдаланған әдебиеттер: 

- Мұғалімге  арналған  нұсқаулық.Үшінші  (негізгі)  деңгей.  Үшінші  басылым,
www.cpm.kz;

- Интернет  ресурстары,  www.45minut.kz «Дарынды  балалармен  жұмыстарды
ұйымдастыруда педагог-психологтың қызметі» Құтанбекова Бейбіткүл; 

- Т. Алдамұратова, Математика оқу құралы 6 сынып, «Атамұра», 2010 жыл; 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қызылорда  облысы ,  Жалағаш  ауданы
 №201  орта  мектептің  химия  пәні  

мұғалімі Ниетқұлова  Марал

Тақырыбы:  «LESSON STUDY» Мұғалімдердің білімін қалыптастыру және оқыту мен
оқуды жетілдіру тәсілі"
Мақсаты: Мұғалімдерге «LESSON STUDY»   зерттеу  сабағының  жүру   барысы туралы  түсінік  
беру. “Lesson study” – ұғымын қазақшаға аударғандa –``сабақтағы зерттеу``  деген мағынаны береді
Сабақтағы зерттеу ұғымының көптеген анықтамасы бар:
1.  Мұғалімдерді оқыту мен тәжірибелерін дамытудағы ынтымақтастық тәсіл.
2. Оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында 
оқушылардың оқу үдерісін зерттеу.
3. Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеу мақсатында бірлесе жұмыс жасап, тәсілдің тиімділігін 
көрсететін оқушының оқуы жайлы деректер жинау.
4. Жұмыс істеудің тәсілі, оқушының үйренуін зерттеу, бақылау.
5. Жеке педагогтың өзі жинақтаған білімі мен біліктілігін өз әріптестерімен бөлісу.
6. Тәжірибені жетілдірудің демократиялық жолы.
7. Педагогтардың біліктілігін арттырудың бір тәсілі.
   Жұмыс істеудің тәсілі, оқушының үйренуін зерттеу, бақылау.
Сабақтағы зерттеу мәселесі мына жағдайларда жүзеге асады.
1. Сабақты зерттеуді бірнеше мұғалім (4-6) бірлесе дайындайды.
2. Өтетін сабақтың сапасын тек қана сабақ беруші мұғалім ғана емес, сабақты дайындауға қатысқан 
барлық мұғалімдер жауапты.
3. Келісім бойынша бір мұғалім сабақ береді, ал қалғандары бақылаушы болады.Олар зерттеуге 
келісілген тәсілдің , проблеманың жүзеге асу жағдайын қадағалайды.
4. Сабақты зерттеуге келіскен мұғалімдер  тобы өздерінің жұмыс ережелерін дайындайды және оны 
талқылау негізінде келіседі.(Жұмыс барысында уақыттан кешікпеу, мәселе бойынша ғана сөйлеу, 
әріптестерді сыйлау,уақытты бағалау, шынайы, адал болу)
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5. Сабақтағы зерттеуге қатысатын мұғалімдер нені зерттеу керектігін келіседі. (Оқушылардың топтық
жұмысы, диолог ұйымдастыруы, сұрақтар түрлері мен деңгейі, жауаптарының мазмұны, кері 
байланыс, АКТ-ны пайдалануы,білімін бағалау, көшбаcшылық,)
6. Сабақтағы зерттеуге тиісті тақырыпты мұғалімдер тобы оның мектеп, сынып және өз тәжірибелері 
үшін маңызына, өзектілігіне, қажеттілігіне қарай таңдайды. Ары қарай оны мұғалім зерттеу қажет
7. Таңдаған тақырыпты зерттеу барысында әр мұғалім ол мәселе жайлы тек қана өз білімдерін 
толықтырып қана қоймайды. Бұл мәселелерді оқу , оқыту барысында қолданудың тәсілдері жайлы да 
ойланады.
8.  Сабақты зерттеуге қатысатын мұғалімдердің бәрі бірлесе отырып өтілуге тиісті сабақ жоспарын 
дайындайды. Жоспар дайындауда мақсаты мен міндетіне, мазмұнына, сабақ бөліктеріне,қойылатын 
сұраққа, күтілетін нәтижеге, кері байланысқа, т.б. Көңіл аударуы қажет.
9.  Сабақ жоспары кесілген соң, мұғалімдер сабаққа қажетті нәрселерді дайындау үшін кімнің неге 
жауап беретіндігі жайлы, сабақты кім қашан өтетіндігі мәселелері келіседі.
10. Сабақтағы зерттеуде қадағалануға тиісті оқушылар (3-4 ...) саны мен аты келісіледі, олардың 
әрқайсысы деңгейлес оқушылар тобының “өкілі” болу керек.
11. Бір мұғалім сабақ өтеді, ал қалған мұғалімдер зерттеуге келісілген тәсілдердегі проблеманың 
жүзеге асу жағдайын және олардың бақылауға келісілген оқушылар әсерін қадағалайды. 
12. Сабақтағы зерттеуде сабақ жоспарға сәйкес өтуде ме, өзгеріске ұшырауда ма? себебі неде? т.б. 
көңіл бөліп отырады.
13. Қажетіне қарай бақыланған оқушылардың жұмыс дәптерлері өте сыпайы түрде сұралып алынса, 
ондағы жұмыстар зерделенсе болар еді. 
14. Сабақ өтілген соң көп кешікпей сабақты талдау керек
Сабақтағы зерттеуге  қатысатын  мұғалімдер  нені зерттеу керек ?

• Оқушылардың  топтық  жұмысы;
• Сабақта оқушылардың  диалогын  ұйымдастыру; 
• Оқушылардың   қойылатын сұрақтардың  түрлері  және  деңгейі;
• Сабақтағы  кері байланыс;
• Сабақта АКТ пайдалануы;
• Оқушылардың  білімін  бағалау;
• Сабақтағы  зерттеушілік  әңгіме;
• А,В,С оқушылардың  танымдық ерекшеліктері
• Көшбасшылық
• Сабақ барысындағы ойындардың  рөлі;
• Оқушылар рефлексиясы, кері байланыс , оқушы үні  ескерілу қажет

Сабақты талдауда мынадай ой-толғаулар болу керек.
 Бірлескен стратегиялар сабақ барысында нәтиже берді ме?
 Сіздің пікіріңізше, сабақ жақсы өтті ме? Неге?
 Біз бірлесіп неге қол жеткізгіміз келеді?
 Біз оқушыларды неге үйреткіміз келеді?
 Бірлесіп жасаған жоспар Сізге қаншалықты көмектесті?
 Сабақ барысында қай кезеңі жақсы өтті, ... Неге? Сәтті шыққан жері?
 Не жоспардан тыс өтті?
 Сіздің көңіліңіз аз толған нәрсе? Неге?
 Сіз нені басқаша істер едіңіз? Неге?
 Бұрын сіз нені істеп көруші едіңіз?
 Бізге қолға алуға қажетті қандай шара керек?
 Бізге қажетті қандай жоспар құру керек?
 Сіздің ойыңызша жағдайды қалай түзетуге болады?
 Егер сіз бұл сабақты қайта өтсеңіз, нені басқаша істер едіңіз?
 Сіздің алдағы қадамдарыңыз қандай? Қандай жоспар жасайсыз? 
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 «Lesson  study»  зерттеу  сабағының   жоспары

р/с Атқарылатын  жұмыс  
түрі 

Мерзімі Табыс критерийі Жауапты 

1 «Lesson  study»   оқу 
үдерісіне ықпалдастыру 

15 қаңтар Әріптестер  
арасында  «Lesson
study» түсінігі 
қалыптасады 

М.Ниетқұлова

2 «Lesson  study»  сабақтағы  
зерртеу   тобын  құру  

20 қаңтар Тәжірибелі, 
қызығушылығы 
мұғалімдерден 
құралған команда 
топтасады

М.Ниетқұлова 

3 «Lesson  study» жүргізетін  
сыныпты таңдау,  сапасын  
талқылау

25 қаңтар Сынып 
жетекшімен 
пікірлесу 
Сыныптың  оқу 
сапасын зерттеу 

М. Ниетқұлова 
Ж.Есполов

4 Бақылаудағы  оқушыларды  
бөлу , сабақты  жүргізетін  
мұғалімді жеребе  арқылы  
таңдау 

28 қаңтар Зерттеу тобыны 
өзара 
ынтымақтасуы

5 «Lesson  study»  зерттеу  
сабағының  бірінші  
отырысы 

5-ақпан Өзгерістерді 
енгізу, сабақты 
бірлесіп 
жоспарлау 

М.Ниетқұлова
Ж.Есполов
Ж.Тұрсынбаева
Ф.Искакова 
 Р .Илибаев 
А.Тыныштықбаева
Н.Қанатбаева
А.Қапсанова 
Г.Лепесова 

6. «Lesson  study»  зерттеу  
сабағының  бірінші  
сабағын  өткізу, қадағалау

10-ақпан Сабақтағы 
зертеуің 
тиімділігін 
түсінеді

Зерттеу  тобы 
П.Пазылбекова 

7 №1 Lesson  study»  зерттеу  
сабағының  бірінші  
сабағын  талқылау ,

Видеокамералар, 
фотолар 
Әріптестер пікірін
тыңдау 

М.Ниетқұлова 

8 Оқушылармен  сұхбат алу А,В,С  деңгейлі  
оқушылардың 
пікірін тыңдау

М.Ниетқұлова 

9 Екінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын жоспарлау 

20 ақпан  әріптестер 
арасында 
тәжірбие 
алмасады

Зерттеу тобы 

10 Екінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын өткізу   

10-15наурыз Зерттеу тобы
П.Пазылбекова 

11  Оқушылармен  сұхбат алу
12 Екінші  «Lesson  study»  

зерттеу  сабағын  талқылау 
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13 Үшінші  «Lesson  study»  

зерттеу  сабағын  жоспарлау
 5  сәуір әріптестер 

арасында қандай 
прогреске кол 
жеткіздік , 
пікіралысу

Зерттеу тобы

14 Үшінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын  өткізу 

10-15 сәуір Видеокамералар, 
фотолар 
Әріптестер пікірін
тыңдау

П.Пазылбекова 

15 Үшінші  «Lesson  study»  
зерттеу  сабағын  талқылау

16 Оқушылармен  сұхбат алу
17 Ортақ  қорытынды жасау 15 -20  сәуір Өзгеріс картасы 

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ  №42 ОРТА МЕКТЕБІ
                             Аймагамбетова Шынар

Пәні : әдебиеттік оқу  Уақыты : 23 желтоқсан 2013 жыл 
Тақырыбы : Байлық тұмасы.( Маңғыстау. Ә. Қайранов. Мұнай теңізі. Ф.Оңғарсынова.)
Сабақтың  мақсаты  :  Өлеңнің  мазмұнын,  негізгі  ойын  аша  білуге  жаттықтыру.  Оқушыға  өзінің
таным мүмкіндігін анықтай білуіне  көмек  беру.  Оқу ынтымақтастығын, ұжыммен жұмыс жасай
білу және шешендік қабілеттерінің ашылуын дамытушылық көзқараспен бағалау. Қоршаған ортаны
қорғауға, табиғат байлықтарын сақтау жұмыстарын жасау керектігіне көздерін жеткізу.
Көрнекілігі : ҚР-ның пайдалы қазбалар картасы, «Мен пойызды жақсы көремін» бейнекөрінісі, автор
портреттері, слайдтар, «ББҰ» кестесі, Венн диаграммасы, Т кестесі, суретті слайдтар, «Саяхат 
маршруты» сызбасы, бағалау парақшалары.
Әдісі : Саяхат, картамен жұмыс, СТО стратегиялары «Венн диаграммасы, ББҮ кестесі, Т-кестесі, 
кластер) топпен жұмыс.
Түрі : саяхат-сабақ, жаңа тақырыпты меңгеру.
                                           Сабақ барысы
І. Қызығушылықты ояту.      Эмоционалдық қалып
Қазақстан дейтін менің елім бар,
Жатыр алып жарты дүние әлемін ! 
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам, 
Бұл далада өскен жанда жоқ арман !!!            ( Қ.Аманжолов «Атамекен» )
Балалар, біздің Отанымыз- Қазақстан Республикасы. Оның жері кең-байтақ екенін білеміз. Бүгін біз 
Қазақстанның батыс аймағына саяхатқа шығамыз.
Еліміздің батысында қандай облыстар орналасқан ? ( Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан 
облыстары)
Картамен жұмыс
«Саяхат маршрутының» сызбасын ілу.
Маңғыстау облысы. Облыс туралы мәлімет айтқызу. Картадан табу
«Маңғыстау» туралы өлеңді жатқа  айтқызу.
Тапсырма
Ә У І Я Е Б Е У Я А Ю Е Й   Ә Э Л Я И Ы Ә Қ   Я У
Ә У Ө Ө Ә Я Т І Ұ Ә Ө Э М У А И Ү Я С Е О Ы Э Я 
Барлық дауысты дыбыстарды сызып тастағанда ( тек А, Ұ, Ы дыбыстары) қалу керек бір сөз тіркесі 
шығады. Қане, ізденіп  көрейікші.
« Байлық тұмасы » 
Байлық дегеніміз не ?
 (Оқушы жауаптарын тыңдау) 
Ал тұма деген сөзді түсінесіңдер ме ? Слайдтан көрсету.
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«Тұма – бұлақтың бір түрі, қоры  грунт суларымен жалпы алғанда арынсыз жер асты суларымен 
толығып отыратын су көзі. Тұманың ағын күші болмайды. 
Атырау облысына келдік.
Атырау облысы туралы не білеміз ?
Қане қайсымыз Атырау туралы өлең біледі?
Картадан көрсету.
Оқулықпен жұмыс. ББҮкестесін іліп, Әбубәкір Қайранов. Маңғыстау. Ф.Оңғарсынова. Мұнай теңізі.
Авторлар портретін көрсету  ( слайд )
Мәліметтер беру
Өлеңді іштей оқыту. Өлеңді оқып беру. 
Балалар түсініксіз сөздерді түртіп отырады. 
Сөздікпен жұмыс .
Шүпілдеген шарасы – Толы ыдыс сияқты
Қақ жарып жер өзегін – жер қойнауынан тесіп шығады
Асырады кемерден – ернеуден, жағалаудан асып кету.
  Екінші өлеңді кезекпен шумақпен оқыту.
Өлеңнің әр жолына сұрақ-жауап арқылы  талдау жасау.
Қазба байлықтарына бай өлкелерді оқыңдар қалай жырлаған? (Мақтаныш сезіммен»
Батыс Қазақстан Облысына келу.  Облыс туралы мәлімет.  Картадан көрсету. 
  Облыс туралы өлеңді жатқа айту.
Топпен жұмыс 
І топ.       Венн диаграммасында салыстыру
       Сары алтын                                                    Қара алтын
ІІ топ. « Т кестесі»
           Пайдасы                      Зияны 
ІІІ топ. «Мұнай»  туралы білетіндер 
         Кластер әдісімен топтастыру 

IV топ. «Табиғатты қорғайық! » тақырыбында  сурет салдыру. 
Әр топ өз жұмысын ортаға салады. Қошеметтеу.
Енді Туған жеріміз Ақтөбеге қайта оралайық. 
Ақтөбе облысы туралы мәлімет. Картадан табу. Өлеңді жатқа айтқызу
Сұрақтарға жауап алу
1.Маңғыстау даласының «байлық тұмасы»  деп  аталуы неліктен?
2. «Мұнай – теңіз сол екен, 
     Қасиеті оның мол екен» деген жолдарды қалай түсінесіңдер ?
3. Неліктен пайдалы қазбаларды қолданған кезде қауіпсіздік техникасын сақтау
қажет ?
4. Адам табиғи байлықтарды неліктен қамқорлыққа алады?
                                     РАФТ          
Экологтардың  атынан « Мұнай»  өндіруші компанияларға хат жолдау.
Хатты оқып беру « бірнеше бала» 
Р – Эколог
А – Мұнай өндіруші компаниялар 
Ф – хат жазу
Т – «Мұнай өндірісінің табиғатқа залалы»
       Ән «Ақтөбем» (Әділеттің орындауында)
Рефлексия
Бүгінгі сабақтан не ұғындық ?
Қандай әсер алдыңдар ?
(Стикерге жазып жапсыру)
Үйге  :  81 б өлеңдерді мәнерлеп оқып келу; № 7 (81 бет)
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Білімдерін бағалау парақшасына бағалату.
Менің сабаққа қатысу деңгейім :
Өте жоғары    _________
Жақсы              _________
Орташа            _________
Мүлдем қатыспадым  ________

--------------------------------------------------------------------------------------
АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ  №42 ОРТА МЕКТЕБІ

                               Оразгалиева   Гауhар  Алпысқызы
                                дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

Сыныбы:10 Күні: 25.10.2013ж
Тақырыбы: Ықшамдалған ережемен баскетбол ойыны
Сабақтың тақырыбы:    Жауырынға тұру .Көпір жасау.
Сабақтың мақсаты:     Оқушылардың дене қасиетттерін нығайту.
Сабақтың міндеттері:  1. Сабақтың тақырыбын түсіндіру.
       2. Қимыл - қозғалысын жетілдіру. 3. Икемділік қасиетін дамыту.
Сабақ өтетін орны:    Спорт зал
Спорттық  жабдықтар:  Спорт  киім, спорттық төсеніш, ысқырғыш т.б.

Сабақтың
бөлімі

Сабақтың мазмұны Уақыт 
мөлшері

Ұйымдастыру және
әдістемелік нұсқаулар

I.Кіріспе
 бөлімі 

Сапқа тұрғызу,түгендеу
 мәлімдеме беру, амандасу сабақтың 
 тақырыбын түсіндіру.
 Саптық жаттығулар:
  а) оңға б) солға в) кері айнал бұрылу
 Жүру жаттығулары: 
  а) қол жоғары,аяқ ұшымен
  б)қол желкеде,өкшемен
  в)қол белде,табан іші,сыртымен
  г)қол алда жартылай отырып жүру.
 Жүгіру жаттығулары:
     1. Тізені көтеріп 
     2. өкшені артқа сермеп
    3. Қол белде , аяқты алға созып
    4. Қол желкеде , аяқты артқа созып
    5. Оң, сол аяқпен
    6. Тез жүгіріспен
 Дем алу жаттығулары:
   3 қатар сап түзу.
 Жалпы дамыту жаттығулары: 
 1) Б.қ. қол белде, а.а.и.к. басты 4 сан - 
оңға, 4 сан - солға 
 айналдыру.
 2) Б.қ қол белде , а.а.и.к. 1-басты алға ,
 2-артқа, 3- оңға , 4- солға иію.
 3) Б.қ қол басы иықта а.а.и.к  4 сан-
 иықты алға , 4 -сан артқа айналдыру.
 4) Б.қ оң қол жоғары, сол қол дене 
 бойында,1-2 қолды артқа сермеу, 
 3-4 қол алмастыру.

15 Сапқа сызық бойымеен  
 тұру.Хабарлау, 
түсіндіру.      
 

 Бұрылу техникаларын 
 дұрыс орындау.
 Аяқ ұшымен жүру
 тізені бүкпеу.
 Жартылай отыру,
 денеі тіке ұстау.
 саппен жүгіру 
 тізені жоғары көтеру,    
 өкшені қолға тигізу,
 аяқ ұшын созу.

 Аяқты түсірмеу.

 Тыныс алу.

 Мойыннан 
 толық айналдыру.

 Иықты дұрыс 
 ұстау.
 Қолды шынтақтан 
бүкпеу.
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 5) Б.қ қол басы желкеде, шынтақ 
ашылған. 1-2 оңға бұрылу,
 1-2 оңға бұрылу, 3-4 солға бұрылу.
 6) Б.қ оң қол жоғары, сол қол белде,
 1-2 солға иілу, 3-4 қол алмастырып 
 оңға иілу.
 7) Б.қ.қол белде а.а.и.к. 1-оң аяққа, 
 2-алдыға,3-сол аяққа иілу, 4-Б.қ.
 8) Б.қ. қол басы құлыпта, 4- сан -оң 
 аяқпен , 4- сан сол аяқпен, 3- сан қос
 аяқпен, 4- сан 360 айналу. 
 Сапқа тұру.

 Кеудені тіке ұстау.

 Дұрыс иілу.

 Аяқты тізеден 
 бүкпеу, қолды
 тигізу.

II.Негізгі 
 бөлімі 

Гимнастика. Жауырынға тұру, көпір
 жасау тәсілдері.
   1) Жүрелеп отыру.
   2) Артқа жата аяын жоғары көтеру.
   3) Белден қолмен тірей , аяғын созу.
   4) 5 сек аяқты тіке соза тұру
   5) Артқа аунай жартылай шпагатқа
   отыру.
 Осы тапсырмаларды оқушыларға 
 үйрету, қайталату, жетілдіру.

25
Отыру техникасын 
қарау. 
 Аяқты тізеден бүгу.

 Аяқты тіке ұстау.

 Тіке айналу.

III.Қорытынды  
 бөлімі 

 Сапқа тұрғызу. Тыныс алуын 
 қалпына келтіру. Қателерді түзету.
 Оқушыларды бағалау. Үйге
 тапсырма беру. Сабақты аяқтау,
 қоштасу. 

5 Жақсы орындаған   
 оқушыларды атап өту.   
 Сабақты 
қорытындылау.

Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы
                           №118 орта мектептің  география

                                пәнінің мұғалімі  Р. Назарқұлов

§ 44.Африка материгі  жағалауындағы  мұхиттар  мен  теңіздер. Зерттелу  тарихы.

Мұғалімнің аты-
жөні

 Назарқұлов Рашид №118 орта мектебі, Жалағаш ауданы

 __  апта     ___ күн   __- сабақ Уақыты: 

Сабақ атауы
 § 44.Африка материгі  жағалауындағы  мұхиттар  мен  теңіздер.Зерттелу  
тарихы.

Сілтеме
Білім стандарты,пән бағдарламасы, «Материктер мен мұхиттар географиясы » 
оқулығы , 7- сынып, Интернет материалдары

Жалпы мақсаты

Міндеттері

Оқушыларға  « Жер шарындағы «ең ыстық» материк болып  саналатын Африка
материгі,  оның  географиялық  орны,  жағалауындағы  мұхиттар мен теңіздер
және зерттелу  тарихы » туралы  түсіндіру
Оқушы бойында дүниетанымдық қасиеттері  қалыптасады. Өзінің алға қойған 
мақсатына еңбек ету арқылы жететінін түсінеді.

Күтілетін нәтиже

Сабаққа белсене араласу арқылы сыни ойлауға, пікірлерін еркін айтуға, өз 
көзқарастарын дәлелдей білуге машықтанады. Диалог арқылы сөйлеу шеберлігі 
артады.Топпен жұмыс жасау арқылы белсендіктері артады.Тірек  сызбаларды 
пайдалана отырып баяндайды, өзара белсенділіктері артады  
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Негізгі идеялар
Материалдарды талдау барысында  «Африка материгінің » өзіндік табиғатының  
ерекшеліктерін  анықтай алады.

Тапсырмалар /Wiki 
материал-дары/

Ғаламтор, Power Point, ресурстар, «Білім беру платформасы»

Сабақ бойынша
мұғалім

жазбалары

Уақыты Мұғалім іс-әрекеті Оқушы іс-әрекеті

3 минут

5 минут

3 минут

І.Ұйымдастыру кезеңі
а) сәлемдесу;
б) сабаққа дайындығын тексеру;
в) оқушылар назарын сабаққа 
аудару  үшін ортаға «Жас 
географ» топтамасы арқылы 
бөлу.

ІІ.Маңызын арттыру
А)Серпілген сауал

б) «Бағдаршам»
Жұмыс барысын бақылау 
нысандары, өзін- өзі және өзара 
бақылау тәсілдері

ІІІ. «Миға шабуыл» а)
(Оқушыларды жаңа сабаққа 
дайындау)
(Суреттер көрсетіледі, 
оқушылар бұл суреттердің 
қандай тақырыпқа байланысты 
екенін табады және қосымша 
сұрақтар қою арқылы жаңа 
тақырыптың мазмұнын ашады.) 

Ә)«Африка материгі» туралы 
видеоролик көрсету, электронды
оқулықтан қысқаша Африка 
туралы  видео көрсету

 Б) «Табыс  ағашын» толтыру 

ІV.Жаңа ұғымдар және әрекет 
әдістерін қалыптастыру
А) «Қара.Оқып шық.Жап. 
Жаз» -мәтінмен жұмыс

1.Өтілген  материктер  
бойынша  (Еуразия, Солтүстік
Америка, Оңтүстік Америка ) 
алып,топ атаулары арқылы  3 
топқа бөлінеді.Топта – 
топбасшысын, уақыт 
сақшысын тағайындап алады.

Үй  тапсырмасы  бойынша
берілген  тақырыптың  түсіну
деңгейін  арттыруға  және
талқылау  дағдыларын
дамытуға  қол  жеткізу  үшін
сыныптағы  оқушылар  бір-
біріне  сауал  қоя  отырып,
допты бір-біріне лақтырады.
  Оңтүстік  Америка  материгі
бойынша сұрақтар қояды.

Оқушылар  үйге  берілген
тапсырма  бойынша  табыс
критериіне  сай  кезеңдік
бағалауды жүзеге асырады.
Оқушылар өздерінің сабақты 
меңгеру дәрежесін тақтада 
ілулі тұрған «бағдаршам» 
ішіне жапсырады:
-Қызыл (қанағаттанарлық)
-Сары(орташа деңгейде)
-Жасыл(тақырыпты өте 
жақсы меңгердім) 
стикерлермен жұмыс істейді, 
ол топтардағы жұмыстардың 
нақты 
бағасын көретеді.

Оқушылармен  бірлесе
отырып,  аталған  ұғымға
қатысты  оқушылардың
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7 минут

12 минут
Оның 5 
минуты –
топтық 
жұмысты 
бірлесе 
отырып 
плакатқа 
түсіру.
Одан соң 
топтық
жұмыстар
ын 
қорғауға әр
топқа 2 
минуттан
беріледі.

3 минут

8 минут 
(оның  2 
минуты әр 
топқа 
тапсырмал
арға жауап 
беруге 
беріледі.)

2 минут

2 минут

1-топ:  Африка материгінің 
географиялық  
орны.Жағалауындағы 
мұхиттар мен  теңіздер; 
2-топ:  Атлант, Үнді  мұхиты 
алаптары; 
 3-топ:  Зерттелу  тарихы;

Ә) «Ішіне.Сыртына»
Жұмыс барысын бақылау
нысандары, өзін- өзі және

топты,топ мүшелерін  өзара
бақылау тәсілдері.

 

V.Білімді жинақтау және 
жүйелеу  
І-топ: “Сандарда сөйлейді” 
30,3 млн.км.кв 
6671 км.кв
7 млн км кв
1933 ж +58 градус
7, 5 т
5895 м
- 153 м
590 мың км кв
68 мың км кв
1470 м
933 м
ІІ-топ: «Сәйкестендіру тесті»

ІІІ-топ:  «Картамен жұмыс»

VІ. Оқушылар білімін 
бақылау және бағалау
«Екі жұлдыз, бір тілек»
Жұмыс барысын бақылау 
нысандары, өзін өзі және өзара 
бақылау тәсілдері

VІІ. Сабақты қорыту, бағалар-
ды хабарлау
VІІІ.Үйге тапсырма.
§ 44.Африка материгі  
жағалауындағы  мұхиттар  мен  
теңіздер.Зерттелу  тарихын  
оқып, “Африка табиғатын 
зерттеуге зор  үлес  қосқан 
саяхатшылар” қосымша 
материалдар  жинақтау.

білімдері жинақталады

Оқушылар  бүгінгі   тақырып
жөнінде  қандай   деңгейде
білетінін  суреттерді  толтыру
арқылы белгілеу.

Топтарға  мәтінмен  таны-сып
шыққаннан  кейін,  өздеріне
берілген  тақырып  ты
сызбамен  көрсету  сұралады.
(Әр  топ  өздерінің
мәтіндерін  постер  түрінде
қорғайды)

Оқушылар өздерінің сабақты 
меңгеру дәрежесін 
«Ішіне.Сыртына» әдісі 
арқылы топтың және топ 
мүшелерінің сабаққа қалай 
араласқанын, нақты пікірін 
жазады.Ол топтардағы 
жұмыстардың нақты 
бағасын көретеді.

(оқушыларға бүгінгі 
тақырыпқа сәйкес және 
өтілген тақырыптарға 
байланысты мағлұматтарды 
еске түсіру барысында, әр
топқа деңгейлік тапсырмалар 
беріледі. ) 

Топтардан  өзара  бағалау
сұралады. 
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Сабақтың 
жабдықтары

Мультимедиа, интерактивтік тақта, маркер, қарындаш, плакат, доп, физикалық 
карта, үлестірмелі  материалдар

Келесі 
тапсырмалар/пор
тфолио/

§ 44.Африка материгі  жағалауындағы  мұхиттар  мен  теңіздер.Зерттелу  
тарихы.

Келесі оқу “Африка табиғатын зерттеуге зор  үлес  қосқан саяхатшылар” қосымша 
материалдар  жинақтау. 

Сабақты талдау
Сабаққа 
өзгертулер енгізу

Топтық жұмыстар қорғау, жұптық жұмыстар

МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІ-БІЛІМ САПАСЫНЫҢ НЕГІЗІ
 

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы.  
«Шетпе» гимназиясының директоры  Г.Нұрмағамбетова

Елбасы «Қазақстан -2050» стратегиясында  жаңа  қазақстандық патриотизм біздің  көп ұлтты
және көп конфессиялы қоғамымыз табысының негізі дей келе тәрбиелік пен тәртіптілікке, өте жоғары
этика  мен  кәсібилікке  ерекше  тоқталады.  Расында  да  әрбір  маман  иесінің  жоғары мәдениет  пен
кәсібилігі – ел дамуының қайнар көзі десе, артық айтқандық болмас. Соның ішінде біз қозғалғалы
отырған мұғалімнің кәсібилілігі тәуелсіз еліміздің болашағы мен қауіпсіздігіне тікелей байланысты.
Себебі, - ұлттың жоқтаушысы мұғалім, тек қана мұғалім (Ата-түрік) екені айдан анық. Сондықтан
қазіргі  жаһандану,  ақпараттық  технологиялардың  қарқынды  даму  жолында  педагогтардың  кәсіби
біліктілігі  ауадай  қажет.  Кезінде  Шоқан  Уәлиханов:  «Елдің  елдігі-оның  тәуелсіздігі  мен  білім
жүйесінің  мықтылығында,»  деген екен.Оның үстіне,ел  аузында:  «Егер адамды адастырып ұлттық
идеологиядан  жұрдай  қылып,  адами  құндылықтардан  аздырып,  мемлекетті  әлсірету  үшін-білім
жүйесін  қиратыңыз,бітті»-деп  айтылып  жүрген  пікір  тағы  бар.  «Edtech-KZ»  халықаралық  білім
орталығының  бас  директоры  Ғ.Бектайұлының  сөзіне  сүйенсек,тәуелсіз  сарапшылардың  дерегі
бойынша,  мектеп  оқушыларының  78%-ы  «мектепте  алған  білімінің  өмірде  қажетсіз  екенін»
айтса,85%-ы «үлгі тұтып сенім артатын бірде бір ұстаз жоқ» деп жауап қайырған екен.Бұл -әрине
ойландыратын жағдай... 

Мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттыру бағытында Елбасы тапсырмасымен мемлекет тарапынан
біршама жұмыстар жасалуда.  Соның бірі  2011 жылдан бастап «Назарбаев зияткерлік мектептері»,
Дербес білім беру ұйымы Педагогикалық шеберлік орталығы. Кембридж Университеті мен бірлесіп,
әлемдік ең үздік білім беру бағдарламалары негізінде оқытатын педагог қызметкерлердің біліктілін
арттыру  курстарының  ұйымдастырылуы.  Бұндағы  міндет-мұғалімнің  әлемдік  оқытудағы  жаңа
идеяларды меңгеріп, үнемі өзін-өзі жетілдіруге, білім беру үдерісінің көшбасшысы болуға ынтасын
арттыру болып табылады. Яғни мұғалім өзінің жан-жақты кәсіби дамуына жол ашады. Ең бастысы
әлемдегі үздік практиканы меңгерген бұл мұғалімдер орта мектеп жүйесіне жаңаша леп әкеледі. Білім
беру  қызметінің  сапасын  жаңа  деңгейге  жеткізуге  тырысады.  Өйткені,  мұғалімдер  ғана  әлемдегі
барлық адамдардың ішінен үзіліссіз  оқудың бағасын түсінеді.  Өзінің іс-әрекеттері  басқаларға үлгі
болатындығын  біледі,  шын  мәнісінде  балаларға  жаны  ашиды.  Және  мұғалім  болу  ақшадан,
мәртебеден, танымалдылықтан артық екенін ұғынады (С.Бич. 2012 жыл). 
Аталған деңгейлік бағдарлама (бірінші) әлемнің қарқынды өзгерісін негізге ала отырып мектептегі
мұғалімдерге  «ХХІ  ғасырда  оқушыларды  қалай  дайындауы  керек?»  деген  мәселені  шешуге
бағытталады. Мұғалімдер жұмыстарына жеткілікті уақыт бөле білулері керек, оқушының білімі мен
дағдыларын  дамытуда  ғана  емес,  жалпы  алғанда  оның  оқуын  барынша  даралау  және  баланың
бойында  метасананы-қалай  оқу  керектігін  үйретуді  қалыптастыруға  мән  бере  отырп,  оны  тұлға
ретінде дамытуда икемділік танытулары тиіс (Schleicher, 2012) деп көрсетеді. Қазіргі дәстүрлі білім
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берудегі жаттанды әдістің оқушының өмірінде тиімсіз екендіігін дәлелдейді. 
Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға-мұғалім (Strong Word, & Grant,
2011)  екендігін  айта  келе,  адамгершілік  мақсатты көздейтін  мұғалімдер өздерінің  әріптестері  мен
айналасындағыларға әсер ету үшін, көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді. Олардың көңілінде талапқа
сай  оқыту  тұрады  (Frost,  2011)  деп  мектепте  мұғалімнің  көшбасшылығын  дамытуға  бағыттайды.
Сонымен  қатар  бағдарламаның  басынан  аяғына  дейін   мұғалім-  әділ  және  шыншыл  болу  керек
екендігін үнемі қайталап отырады. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге  қол жеткізген
анағұрлым танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы оқыту теориясына кеңінен тоқталады. 

Сындарлы оқытудың мақсаты-оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін
сыныптан тыс жерде, кез келген жаағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз етеді деп түсіндіреді.
Ал,  мұғалімнің  сыни  ойлануы-оқыту  мен  оқу  тәжірибесіндегі  проблемаларды  анықтауға,  оны
шешудің  тиімді  жолдарын  табуға,  тәжірибеде  болып  жатқан  өзгерістер  жайлы  орынды
дәлелдемелерді жинап, жіктеуге және сенімді қорытындылар жасауға негізделетіндігін айқындайды.
Бірінші деңгейлі бағдарламасын игерген мұғалімнің негізгі функциясы-оқыту мен оқу тәжірибесіне
жаңа тәсілдерді енгізу мақсатында өз мектептерін дамыту бағдарламасын әзірлеу болып табылады.
Рас,мектептерде  мұғалімдерге  басқаруға,  шешім  қабылдауға  жеткілікті  билік  пен  өкілеттілік
берілмейді, алайда, деңгей бағдарламасында көрсетілгендей мұғалім өзінің кәсіби және моральдық
беделіне суйене отырып,оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізуге көп ықпал ететіндігі анық. Және
мұғалімнің кәсібилілігі тек оқыту мен оқу да ғана емес,сонымен қатар өз әріптестерінің біліктілігін
арттыруға көмегі тиеді.Бұл әрине мектептің жан-жақты дамуына,білім сапасының өсуіне алып келеді.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҮРДІСТЕРІН,    

 ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

Нұржанова Сабила Қалыбайқызы
Білімі: жоғары. Бітірген оқу орны: Н.В.Гоголь атындағы  педагогикалық институт
Лауазымы: бастауыш сынып мұғалімі Лауазымдық қызметтегі еңбек өтілі: 30 жыл

Біліктілік санаты: І. Жұмыс орны:  № 64 орта мектеп  Арал қаласы  Қызылорда облысы 

Мақсаты: Оқушылардың ой - өрісін дамыту, ойлау, танымдық қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік 
қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. 
Міндеті:
1.Оқушының тұлға болып қалыптасуында ойынның психологиялық-педагогикалық  
     мәнін ашу.
2. Ойынның ерекшеліктерін айқындау.
3. Ойын элементтерін пайдаланудың тиімділігін көрсету.
4. Оқушылардың логикалық ойын дамытудағы ойынның ролін айқындау
5. Оқушылардың тілін,сөздік қорын дамытудағы ойынның маңыздылығын көрсету.

Кіріспе. Болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апа- ратын күш  
тек  білімде ғана. Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның 
ұлттық білімі жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланыс ты. 
     Бастауыш мектеп - бұл оқушы тұлғасы мен санасының дамуы ерекше құнды, қайталанбайтын  
кезең. Сондықтан да бастауыш білім - үздіксіз білім берудің алғаш- қы басқышы. 
     Осыған орай оқушыға белгілі бір көлемдегі білім, білік-дағдыларды меңгерумен бірге табиғат, 
қоршаған дүние туралы түсініктерін кеңейте отырып, оларды шығар- машылық бағытта жан-жақты 
дамыту бүгінгі күннің басты талабы.  Оқытудың, тәрбиелеудің мазмұнын қоғам дамуының қарышты 
қадамына сәйкес- тендіріп, оны шырқау биіктерге көтеруге бағытталған тың әдіс-тәсілдер жасалуда. 
Нәтижесінде тұтас педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиісті деп табыл- ған жаңа 
технологиялары дүниеге келуде. Оқыту барысында жаңа технологиялық әдістерді пайдалану 
шәкірттердің ойлана білу қабілеттерін дамытады, олардың білім сапасын жақсартады, ой - өрісін 
кеңейтеді, есте сақтау қабілеттерін өсіреді. Бұл жүйе   нің әдіс - тәсілдері оқушының оқу 
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белсенділігін ұйымдастыруды қолдап, көмектесіп отыруды көздейді. 
Жаңа технологияларды қолдануда баланың ізденушілік, зерттеушілік әрекетін басты назарда ұстадым.
Бала өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, тәсілдерінің, жаңа мәселені шешуге  жеткізілісіз 
екенін сезетіндей жағдайда болды. Содан барып, оның білім алуға деген ынта - ықыласы артты, білім 
алуға әрекеттенді. Оқыту бары- сында жаңа технологиялық әдістерді пайдалану оқушылардың ойлана
білу қабілетін дамытты. Олардың білім сапасын жақсартып, ой - өрісін кеңейтті, есте сақтау қабі- 
леттерін өсірді. Сабақтарымды баланың жеке басын дамытуға байланысты ұйым-  дастырдым, осыған
орай үнемі мына жағдайларды басты назарға ұстадым.

1. Баланың ойында құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, алға жылжуға жағдай 
жасау, шығармашылығын жетілдіру.
2. Білімді өз бетінше іздену арқылы алу.
3. Өзін -өзі дамытатын тұлға қалыптастыру.
Бүгінгі  таңда  қоғамымыздың  даму  бағытында  жан-жақты  дамыған,  сауатты,  са-  налы  азамат
тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Мұндай мақсаттың баянды болуы оқу-тәрбие жүйесінің үлесіне
тиетінін ескерсек, жас жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатын орны ерекше.
Ойын арқылы оқушыны білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, тұлғаның дамуын қалыптастыруға 
болады. 
Ойын – оқытуда жаңа технологияның маңызды бөлігі болып табылады.
Ойын – адамның өмір танымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын арқылы балалар өмірден 
көптеген мәліметтер алып,  білімін жетілдіреді.
Ойын  арқылы  бала  қоршаған  ортаны  өз  бетінше  зерделейді.  Соның  нәтижесінде  өзі  көрген
жағдайларды, отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады. Ойын балалардың еңбекке деген
қарым-қатынасы мен қабілеттерін қалыптастырады. Ойынның ережелері ойнаушының қисынды ой
қабілетінің  дамуы,  бір-біріне  де-  ген  сыйластық,  қажеттіліктерімен  санасуы  әр  оқушының  жеке
әрекетінен туындай- ды. Ойынның басты шарты жеңіске жету болса, әр ойыншы өз қарсыласының
мүмкіндігімен санасып, бір-біріне деген сенімін арттырады.
Ойын түрлері өте көп. Соның ішінде ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойын- дары, дидактикалық
мақсаттағы ойындар, логикалық ойындар, грамматикалық ойындар, ұлттық ойындар, т.б. . Мұндай
ойындар  оқушыны  жан-жақты  дамытып,  білімді  толық  игеруіне  көмектеседі.  Ойын  арқылы
ұйымдастырылған сабақ балаларға жеңіл әрі тартымды, әрі түсінікті болады.  

Ойын неге үйретеді?
1.Ойлау қабілетін дамытуға үйретеді, құштарлығын оятады
2. Жеке басының қасиеттері қалыптасады
3. Әр оқушының алдына жеңіске деген ұмтылыс пайда болады.
4. Оқушыларды өздігінен жұмыс істеуге үйретеді.
                                                  
Ойын арқылы:
1. Балалардың достық сезімі оянады.
2. Бір-біріне қамқорлығы артады.
3. Ұжымдық бірлігі оянады.

Баланың ойын үстіндегі өзін-өзі жаттықтыруы, өмірді білуге деген құмарлығы, шынығуы, шыңдалуы,
оның ақыл-ойы, дене еңбегіндегі белсенділігін арттырып, алдына қойған мақсатына жетуге деген 
ерік-қайратын шыңдайды.Сабақтарда санамақтарды,мақал-мәтелдерді, жұмбақтарды,пайдалануға 
болады. Олар әр тілді, әрі ақыл-ойды дамытуға,сергіту сәттерін тиімді пайдалануға көмегін тигізеді. 
Оқушы ойын үстінде өзін-өзі еркін ұстайды, қысылып-қымтырылмай, басқалармен тіл табысады, 
жолдастық, достық сезімі оянады.
Ойынның негізгі мақсаты-баланы қызықтыра отырып, білімді меңгерту болса, мұғалімнің міндеті-сол
ойын түрлерін пайдалана отырып, оқушылардың өздігімен жұмыс істей білуге, ой белсенділігі мен 
тіл байлығын арттыра түсуге, түрлі дағды мен шеберлікті меңгертуге қол жеткізу.
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Күтілетін нәтиже:
1. Жеке оқыту маңызының артуы
2.Ойынға қатысушының қызығушылығы арқылы шығармашылық ізденіске    
   ұмтылуы.
3.Ойлау, сөйлеу үрдістеріне дидактикалық ойындардың әсер етуі.
Математика. “10 көлеміндегі сандар”

Санамақ
1 дегенім - белдік               2 дегенім  -  ерлік
3 дегенім  - үзік                   4  дегенім  - түбіт
5 дегенім  -  балта               6  дегенім  - алқа
7 дегенім -  желкен             8  дегенім - семсер
9 дегенім  - тоқу                 10  дегенім - оқу
Санамақта атау ұйқастарын санау арқылы оқушылар сан үйренеді, санға аты ұйқас заттарды 
танып біледі. Санамақтар сан үйретеді, әрі дүниені танытады, әрі баланың қисынды ойлауы 
мен математикалық ойлау қабілетін дамытады.
Математика. 1  сынып  “5 санын қосу, азайту”
“Тізбек” ойны 

  + 1 + 2 - 3 = 4                     + 3 + 4 - 5 = 3

2 сынып. Ана тілі. “Тәкаппар”
“Буындардан сөз құра”
Қазақ тілі 4 сынып “Үстеу”
«Артық сөзді тап»            «Қатемді тапшы» 
Ешкім                                  А.с.   ол 
Жанды                                 І.с     одан 
Маған                                  Б.с.  оны
Барлық                                Т.с.  оның
Тәтті                                     Ж.с. оған 
Маған                                  Ш.с. онда 
                                              К.с.  онымен
Нені   ескердім?
1.Әр сабақтың дамытушылық мақсатын арттыратын мазмұнды ойындарды   тұрақты 
пайдалануды
2. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойынды таңдауды
3. Ойын арқылы оқуға қызықтыра отырып тұлғаны қалыптастыруды
4. Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттерін  қалыптастыруды

Неге қол жеткіздім?
1. Сабақтарда ойынды қолдану арқылы оқушылардың белсенділігін, қызығушылы-
    ғын қалыптастырдым. 
2. Оқушыны тұлға ретінде көрсете білдім. 
3. Сыныптағы оқушылардың қабілеттерін айқындадым. Қабілетті оқушыларды анықтадым. 

Жоба бөлімі. Бүгінгі Қазақстанға қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер қабылдай 
білетін, белсенді, шығармашыл адамдар керек. Сондықтан да сабақтарда тек білімділік мақсаттарды 
шешіп қоймай, балалардың жеке қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастырған жөн.
Қазіргі кезеңде бастауыш сынып математикасында әлі шешімі табылмаған проблемалар бар. Соның
бірі - оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, білім алуға құмарлықтарын арттыру.
Сыныптағы  оқушылардың,  ойлау  қабілетін  дамытатын  ойындарды  жобаладым.  Осы  мақсатта
“Математикалық ойындар – ой белсенділігін дамыту құралы” тақырыбында ойындарды жинақтап
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жүрмін.
Қорытынды: Жұмыс барысында қандай қорытындыға келдім?
1. Ойын білімді терең меңгеруге, жаңа тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді.
2.  Қызықты тапсырмалар мен жаттығулар түрлері білімді меңгерумен қатар танымдық, 
интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттерін дамытады.
3.  Оқушының ойлау қабілетін күшейтеді, күрделендіреді.
4.  Оқушының қызығушылығы,  пәнге деген сүйіспеншілігі артады
  Егер де мұғалім оқушыларға оқу тәрбие үрдісінде дидактикалық,  дамытушылық, логикалық 
ойындарды пайдаланып, олардың танымдылық белсенділігін арттыра- тындай тапсырма беріп
отырса, оқушылардың оқуға деген ынтасы артып, таным- дық үрдістері мен психологиялық 
қасиеттерін дамытуға болады.

Пайдаланған әдебиеттер:
1. Курт Мередит, Джини Стил, Чарльз Темпл, Скот Уолтер  “Оқу мен жазу арқылы    сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту”   әдістемелік құрал
2. Б. А. Тұрғамбаева  “Дамыту оқыту технологиялары”
3. М. Р. Жүнісова Ғылыми зерттеу кіріспе. Қарағанды 2009
4. “Білім технологиялары” Алматы 2010 жыл. 
5. Бастауыш сыныптарда оқу, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды  дамыту  бағдарламасы.   
6. Н. К. Ахметов, “”Оқушыларды ойын арқылы оқыту ” Алматы 1985 жыл

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
БАСТАУЫШ СЫНЫП БІРЛЕСТІГІНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕСЕБІ

Бермағамбетова Аягөз Қибатқызы
Қ.И.Сәтбаев орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, 

бірлестік жетекшісі. Пед.өтілі – 32жыл  Санаты - 1

Тақырыбы:  «Инновациялық технологиялар бәсекеге қабілетті білім беру негізі»
Мақсаты: Мектеп мұғалімдеріне жан-жақты әдістемелік көмек көрсетіп, олардың ұстаздық іс-
тәжірбиесін терең меңгеруін қамтамасыз ету.
Міндеті: Өз бетімен шығармашылық іс-әрекет жасай алатын, сыни ойлай алатын жеке тұлғаны
қалыптастыру.
«Қазақстан-2050»  стратегиясы:  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты».  Қазақстан
Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» делінген.
Сондықтан,  қазіргі  білім  беру  тәжірибесінде  білім  мазмұнын  сараптай  отырып,  оқу  материалын
жеңілдетуді,  оқушының  негізгі  құзыреттіліктерін  қалыптастыруға  бағдарланған,  жаңа  оқу
технологияларына  негізделген жаңа  білім  сапасына  қол жеткізуді  көздейтін  білім  мазмұнын құру
білім беру жүйесінің барлық саласында күн тәртібінен түспейтін мәселеге айналып отыр. 
Қазіргі заман талабына сай білім беру жүйесінің тиімділігінің басты көрсеткіші білім сапасы. 
Мұғалімнің негізгі  міндеті  оқушыны білімге өзбетінше ізденіске және  шығармашылық  жұмысқа
баулу    болып    табылады. 
«Біз  бүкіл  елімізде  Әлемдік  стандарттар  деңгейінде  сапалы  білім  беру  қызметіне  қол  жеткізуге
тиіспіз» делінген. 
Оқу тәрбие жұмысын жүзеге асыру мақсатында бастауыш сыныптар бойынша 2 бірлестік жұмыс
жасайды. 

Бірлестікте 30 мұғалім бар. Мұғалімдердің сапалық құрамы төмендегіше. 
Білімі Санаты

Жоғары Арнаулы орта Жоғары І санат ІІ санат
28 2 4 10 9

Мұғалімдер сапасы – 46,6 пайыз. 
Биылғы  оқу  жылына  арналған  бірлестік  жұмысының  тақырыбы,  мақсаты  өткен  оқу  жылының
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қорытындысы,  бірлестік  мүшелерінің  функциональдық  міндеттері  бөлініп  бірлестік  отырысында
таныстырылды.  Биылғы оқу  жылына  мектепалды даярлық тобына –  134,  бірінші  сыныпқа  –  171
оқушы қабылданды.  
Күні  кеше меткеп табалдырығын аттап отырған оқушылардың алғашқы қадамдары,  білімге  деген
ынтасы, мектеп ережесіне дағдылануы, жаңа ұжымға бейімделуі, танымдық қабілеттері дамыған жеке
тұлғаны қалыптастыру деңгейін негізге ала  отырып 15-20 қазан аралығында «Оқушылардың базалық
білім  мазмұнына  қойлатын  талаптардың  орындалуы»  тақырыбында  әдістемелік  тәжірибе  алмасу
семинары болды. 
Семинар  мақсаты:  мектепішілік  бақылау  қорытындысы  бойынша  ұсыныстардың  орындалуын
бақылау.  Тәжірибе  алмасу,  әдістемелік  көмек  мақсатындағы  семинар  апталықта  12  сынып  ашық
сабақтары мен сынып сағаттарын өткізіп қорытындыланды. 
Әдістемелік  кеңестің  жеке  пәндері  бойынша Кіші  жастан бастап  ғылыми зерттеу  жұмыстарымен
айналысып жүрген «Мен зерттеушімін» шығармашылық топтары құрылып, төмендегіше бекітілді: 
1.Садықова  Әлия  Құспанқызы  –  жоғары  санатты  бастауыш  орыс  сыныбының  мұғалімі.
Педагогикалық  өтілі  –  33  жыл.  Шығармашылық  жұмыс  тақырыбы:  «Развивать  исследовательное
способности учеников» 
2. Сапанова Жаннат Закирқызы  - бірінші санатты бастауыш сынып мұғалімі. Педагогикалық өтілі –
16  жыл.  Шығармашылық  жұмысының   тақырыбы:  «Зерттеу   оқыту  арқылы  оқушылардың
интелектуалды қабілетін дамыту».
3. Құспанова Гүлзада Байболатқызы – екінші санатты бастауыш сынып мұғалімі. Педагоикалық өтілі
–  21  жыл.  «Жеке  тұлғаны  шығармашылық  жұмысқа  баулу  тәжірибемнен»  тақырыптарында
шығармашылықпен жұмыс жасап жүрген, алдыңғы қатарлы мұғалімдер тобы  зерттеу жұмысымен
айналысады. 
Бұл топтағы мұғалімдер қалалық,  облыстық републикалық байқауларға қатысып жүлделі орындарға
ие болып жүр. 
«Ерте жастан зерттеу» ғылыми жобалар байқауы бойынша қалалық білім бөлімі №27 орта мектепте
2012 жылдың 19 қазан күні іріктеу жұмысын ұйымдастырды. Бұл байқаудан 3 «в» сынып оқушысы
Нұрымжанов  Нұрхан өз жұмысын қорғап «Алғыс хатпен» марапатталды. 
2012  жыл  20-21  қараша  күндері  4  сынып  оқушылары  арасында  мектепішілік  пән  олимпиадасы
өткізілді. Пәндік олимпиадаға екі пәннен 36 оқушы қатынасты. Мектеп директорының бұйрығымен
құрылған  алқа  мүшелері  сайланды.  Байқауға  қатынасқан  оқушылардың  жұмыстары  жан-жақты
тексеріліп  ең  жоғарғы  көрсеткішке  ие  болған екі  оқушы қысқы қалалық олимпиадаға  жіберілді.
Олар:  4  «а»  сынып  оқушысы  математика  пәнінен  Джуламанов  Әлішер  пән  мұғалімі  А.Ақтөре,
сонымен қатар 4 «б» сынып оқушысы Сатыбаева Назым ана тілі пәнінен сынып жетекшісі Г.Амирова.
ҚР  Тұңғыш  Президенті  күніне  орай  Ұлт  Көшбасшысы  Н.Ә.Назарбаевтың  өмірімен  қызметіне
арналған «Өнегелі өмір» атты апталық өткізілді. Оған 2-4 сынып оқушылары қатысты. «Әрқашан күн
сөнбесін тақырыбында 1 сыныптар арасында сурет байқауы өтті. 2-3 сыныптар арасында «Мен ілімді
жырлаймын»  көркем  сөз  оқу  байқауы  болды.  Онда  26  оқушы қатысты.  Мақсаты:  Оқушылардың
сөздік қорын, тіл байлығын дамыта отырып, көркем сөйлей білу дағдыларын жетілдіру өз елін, жерін
сүюге, құрметпен қарауға баулу. Осы аптада 4 сынып оқушылары тәрбие сағаттарын өткізді. 1) Ұлт
көшбасшысы Н.Назарбаев.  2)  Елбасы – ел игілігі  үшін.  3)  Кемеңгер Елбасы – ырысы елімнің.  4)
Елбасы  - ел бірлігі, ел сенімі. 5) Есілдің бойына ел қондырған елбасы. Қатысқан оқушыларға мектеп
әкімшілік атынан «Алғыс хат», «Диплом» табыс етілді. 
Жас  мұғалімдерге  әдістемелік  көрсетіліп,  шығармашылық  семинар,  байқауларға  қатынастыруды
ұйымдастыру   жұмыстары  да  жоспарлы  түрде  жүргізіліп  келеді.  Жас  мұғалімдер  қатарына:
Т.С.Степанова мен А.Қарасаева кіреді. Олардың педагогикалық өтілі 1-3 жыл аралығында. 
Мектепішілік «Ең үздік бастауыш сынып мұғалімі» байқауына  Сапанова Гүлнар қатысып, қалалық
байқауға жіберілді. Қалалық байқаудан «Алғыс хатпен» марапатталды. 
Бәсекеге қабілетті  жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастырудың негізгі  бастауыш сыныптарда екенін
жете түсінген педагогикалық ұжым мүшелері әр сабағына жан-жақты үлкен дайындықпен, ізденіспен
ең  алдымен  оқытудың  тиімділігін  жеке  тұлғаға  бағытталған  дамыта  оқыту,  саралай  оқыту,  сын
тұрғыда  оқытуға  басты  назар  аударып  мұғалімдер  идеялық-теориялық  және  әдістемелік  деңгейін
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көтеруді  міндет  етті.  2012-2013  оқу  жылында кәсіби  санатын көтеру және  бекітуге  төрт  мұғалім
өтініш берді. Олар: 
Қарағойшиева Сара – жоғары санатты сақтау 
Аубекерова Гаухар – ІІ санатқа 
Жаңабаева Айгүл – ІІ санатқа 
Дүйсенова Анаргүл – ІІ санатқа 
7 желтоқсан күні мектепішілік педагогикалық оқу болды. Оған 2 «д» сынып жетекшісі  Қарағойшиева
Сара қатысты. Шығармашылық  жұмыстары тыңдалып, қалалық  педагогикалық  оқуға жіберілді. 
Бастауыш  сынып  мұғалімдерінің   мектепішілік  пәндік  олимпиадасы  8  желтоқсан  күні  өтті.
Әділқазылар тағайындалды. Оған 12 мұғалім қатысты. Үш кезеңнен тұрды. 
1-кезең: Өзін-өзі таныстыру 3 минут 

     «Көркем сөз» мәнерлеп жатқа айту 
2-кезең: Эссе жазу 15 минут 
3-кезең:  Заңнамалар,  психологиялық,  педагогикалық  сұрақтар,  математика,  дүниетану,  ана  тілі
пәндерінен 20 тест сұрақтары берілді. 
Әділқазылар  алқасы  әр  кезеңнің  жұмыстарын  тексеріп,  бағалап  бағасын  берді.  Бұл  байқаудан
Сапанова Гүлнар, Құспанова Гүлзада, Жолдасова Сәуле  өздерін жоғары  дәрежеде көрсете білді. 
«Ең үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2013» қалалық байқауында шығармашылық ізденістері және
жаңашыл бастамаларымен танылған бастауыш сынып мұғалімі Құспанова Гүлайым  Бас жүлдемен
марапатталды. 
Қалалық педагогикалық  оқуда  Қарағойшиева Сара  І орынға ие болды. 
Мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру нәтижеге бағдарланған білім берудің бір жолы. 
Облыстық  кадрлар  біліктілігін  арттыру  және  қайта  даярлау  институтының,  қалалық  білім  бөлімі
әдістемелік  кабинеттің,  ақпараттық  технологиялар  жаңалықтарымен  таныстыру,  білім  жетілдіру
курстарын,  семинарларын  ұйымдастырудың  мұғалімдер  үшін   пайдасы  зор.  Сондай-ақ  білім
жетілдіру курстарынан өтіп куәліктер мен сертификаттар алып, өз тәжірибелерінде қолданып жүрген
ұстаздарымыз да бар. 
Имашева салы -  Жаңа форматтағы сабақтар бойынша ана тілі сабағынан Қ.Аманжоловтың  «Туған
жер» атты өлеңіне ашық сабақ өткізді. Сабақ  мазмұны жаңа форматқа құрылған. Сыныпты тренинг
бойынша  топқа  бөліп  өткізді.   Мұғалім  сабағы   жоғары  дәрежеде  бағаланды.  «Өрлеу»  ғылыми
орталығы сертификатпен марапаттады.
Қ.И.Сәтбаев  атындағы орта мектебінде  «Өрлеу» біліктілікті  арттыру ұлттық орталық акционерлік
қоғамының филиалы «Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру
институты» Жеке тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасы және Атырау қалалық білім
бөлімімен бірлескен «Құзыреттілік тәсіліне негізделген 12 жылдық білім беру моделі: мазмұны мен
оқыту ерекшеліктері» атты тәрбие алмасу семинары өтті. Семинар үш бөлім бойынша өткізілді. 
Оқыту технологияларын оқу мазмұны оқушыларды жас және психологиялық ерекшеліктеріне қарай
таңдап тәжірибеде қолдана білу мұғалім шеберлігінің бір көрсеткіші болып табылады. Мұғалімдердің
шеберлігі  жоғарылаған  сайын,  соғұрлым  әрекет  саласы  да  ұлғая  бастайды.  Бүгінгі  күнгі  жаңа
талаптарды  жүзеге  асыруға  қабілетті  болмақ.  Ендеше,  ертеңгі  ел  болашағы  –  бүгінгі  мектеп
оқушысын қарқынды дамып келе жатқан қоғамда өмір сүруге икемді тұлға  етіп тәрбиелеуде жаңа
технологиялық маңызы зор. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Актюбинская область Уилский район  село Караой  Караойская школа-сад
Абдраемова  Гульжанар Жалгасбаевна

Учитель русского языка и литературы І  категории 
                          Награждена  грамотами районного, областного, республиканского уровня. 

    «Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче 
ученику. Чем больше будет учитель учиться сам, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами 
ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на вопросы и 
ответы, тем лучше будет учиться ученик.»       Л.Н.Толстой

  Содержание разработанного государственного стандарта по русскому языку     представлено в виде
системы,  обеспечивающей  взаимосвязанное  развитие  и  совершенствование  коммуникативной,
языковой  и  лингвистической   компетенций,  при  этом  под  компетенцией  в   компоненте
государственного  стандарта  общего  образования  понимается   готовность  учащихся  использовать
усвоенные знания,  умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач.  Компетентностный   подход к  обучению русскому языку позволяет ответить  на вопрос,  как
ученик владеет языком, на каком уровне: языковом, лингвистическом, коммуникативном.
 Языковая  компетенция  реализуется  в  процессе  формирования  у  обучающихся   научно-
лингвистического  мировоззрения,  вооружения  их  основами  знаний  о  русском  языке,  развития
языкового и эстетического идеала.
 Лингвистическая компетенция - это знания обучающихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, 
целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся
ученых, сделавших открытия в изучении русского языка.
 Коммуникативная  компетенция  -  это  овладение  всеми видами речевой деятельности и  основами
культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования  языка  в  различных
ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
обучающихся.
 Одной из специфических  особенностей уроков русского языка является большой объем письменной
работы,  которую  необходимо  осуществить  для  приобретения   соответствующих  компетенций.
Развитие информационных технологий позволило интенсифицировать преподавание русского языка,
повысить  темп  современного  урока,  увеличить  объем  коммуникативных  упражнений  за  счет
сокращения  затрат  времени  на  различного  рода  переписывание,  решить   актуальные  задачи,
связанные  с  разнообразием  деятельности   школьника  в  процессе  сознательного  овладения
компетенциями.
            Основными целями информатизации учебной деятельности учащихся являются:
 ·  построение единого информационного пространства; 
 · формирование у учащихся мировоззрения открытого информационного общества;
 ·    формирование отношения к компьютеру как к инструменту для общения, обучения, 
самовыражения, творчества;
 ·   развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навыков 
самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение навыками использования 
информационных технологий;
 ·   развитие познавательной и творческой активности учащихся;
 ·  формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально-творческой 
деятельности;
 ·   развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сообразительности;
 ·   повышение воспитательного воздействия всех форм урочной и внеурочной деятельности;
 ·   организация эффективного информационного взаимодействия учителей, учащихся и родителей;
  ·   внедрение средств ИКТ в социально-воспитательную работу;
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 ·   осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со школьниками;
 ·  развитие способности свободного культурного общения;
 ·   обучение методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания;
 ·     всестороннее развитие личности ребенка.
 В школе имеются  кабинеты, оборудованные интерактивной доской, кабинет информатики оснащён 
компьютером, подключенным к локальной сети с выходом в Интернет.  На уроках и во  внеурочной 
деятельности использую следующие формы работы с применением ИКТ:
   Использование  Интернет –  ресурсов  при  подготовке  к  урокам  и   внеклассным занятиям  по
русскому языку и литературе, что позволяет разрабатывать и реализовывать новые формы проведения
уроков и занятий:  виртуальные экскурсии на родину великих писателей и поэтов,  чьё творчество
изучается на уроках литературы (Л. Толстого, И.С. Тургенева, И. Бунина и многих других);  Много
дополнительного материала можно найти через Интернет, что позволяет создать банк наглядных и
дидактических материалов, рефератов и т.д.  Использование Интернета способствует формированию
и развитию способностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и предоставлению
информации  учащимся,  тематических  презентаций  (составление  презентаций  при  подготовке  и
защите рефератов активизирует интерес учащихся к усвоению медиа - технологий, создает атмосферу
зрелищности  и  дозированной  информативности).  Интернет  дает  огромные  возможности  для
саморазвития,  самообразования  и  детей,  и  учителей,  является  мощным  средством  для
индивидуального, группового и коллективного общения и обучения. 
  Использование  гиперссылок  и  анимации при составлении презентаций к урокам и внеклассным
занятиям.  Подготовленные  учащимися  презентации  по  таким  темам,  как  жизнь  и  творчество
писателей, правила орфографии и пунктуации, успешно применяются, что вызывает у обучающихся
чувство удовлетворённости результатами своего труда и развивают мотивацию учения.
  Использование  учебных пособий позволяет, с одной стороны, структурировать знания учащихся 
по предмету, а с другой – развивать творческий потенциал учащихся, расширять их кругозор,
обогащать словарный запас.
      Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении информационных технологий, во 
многом отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Задачи эти предполагают работу
с текстом, с художественным словом, с книгой. Учителю  русского  языка необходимо сформировать 
прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас 
учащихся, научить их владеть нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и 
литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ.
Использование  готовых программных продуктов, Работа с программами MS Office (Word, 
Power Point, Microsoft EXSEL, ACTIVOTE)
   Компьютер как современное техническое средство обладает уникальными обучающими 
возможностями:  
 1.  Компьютер как демонстрационное средство наглядности (интерактивной наглядности). Особенно 
активно взаимодействие обучающихся с динамическими таблицами, опорными схемами, таблицами. 
Они     применяются  и заполняются в ходе беседы,  самостоятельно,  с использованием справочных 
материалов. Все это облегчает восприятие и понимание грамматического материала, позволяет ярко 
предъявлять языковую наглядность. У обучающихся развиваются умения, формирующиеся языковую 
компетенцию:  извлекать информацию из различных источников, строить схемы, используя 
теоретический материал, свободно пользоваться справочной литературой, различными 
лингвистическими словарями, проводить виды анализа .
 2.  С  внедрением  информационных  технологий  связано  более  широкое  понимание  управление
процессом  обучения  каждого  обучающегося,  так  как   мы  получаем   необходимую информацию,
которая  имеет   индивидуально-личностный  характер,  позволяет  увидеть  продвижение  каждого
ребенка в процессе обучения.
  Итак,  с  помощью  компьютерной  программы  учитель  осуществляет   оперативный  контроль
промежуточных  результатов  мыслительной  деятельности  учеников,  определяет   уровень
сформированности умений, формирующих языковую компетенцию, ведет   отслеживание динамики
индивидуального развития каждого ученика.
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 Компьютерные  тренажеры  и  тесты  привносят  разнообразие  в  освоение  правил  орфографии  и
пунктуации, представляя альтернативу утомительным и однообразным письменным упражнениям.  Их
достоинства  -  конкретность,  четкость,  большой  объем  материала,  оперативный  контроль,
существенно повышают уровень обучения.
3.  Применение  информационных  технологий  в  учебном  процессе  на  уроках  русского  языка
способствует развитию умений, формирующих коммуникативную компетенцию.
Активно использую интерактивную доску. Использование доски позволяет учитывать возрастные и
психологические особенности учащихся разных классов, создавать благоприятный психологический
климат на уроке,  сохранять  интерес детей к предмету,  поддерживать условия для самовыражения
учащихся.  Один из классиков сказал: "Лучший отдых - это смена деятельности". Использование
интерактивной доски позволяет  разнообразить  работу на  уроке,  применять  научную организацию
труда  учащихся,  а  также  использовать  такой  немаловажный  элемент  обучения,  как  игра.  Яркие
образы,  впечатляющие  краски,  безграничные  возможности  для  фантазии  позволяют  ученикам   в
форме игры легко  усвоить учебный материал.  Зная  возможности интерактивной  доски,  учитывая
индивидуальные особенности учащихся конкретного класса, я готовлю весь необходимый текстовый
и  графический  материал  заранее  и  в  нужном  темпе  использую  его  на  уроке.  В  несколько  раз
повышается эффективность урока, исчезает монотонность в преподавании. То, что ученик видит на
большом экране подчас с музыкальным сопровождением и визуальными эффектами, надолго остаётся
у него в памяти. Учащиеся перестают отвлекаться от темы урока, концентрируют свое внимание на
урок.

Формы работы с интерактивной доской:
•работа с текстом и изображениями; 
•создание заметок с помощью электронных чернил; 
•коллективная работа с электронными образовательными ресурсами;
•создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий; 
•демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов;
•демонстрация презентаций, созданных учащимися;
•использование электронных интерактивных образовательных ресурсов.
      Как и любое техническое средство, интерактивная доска не может использоваться весь урок и, 
согласно санитарно-гигиеническим нормам, с ней разрешается работать не более 20 минут. Остальное
время на уроке используется по усмотрению учителя. Улучшается внимание и память учащихся, 
снимается стрессовая ситуация и эмоциональное напряжение. В связи с тем, что на уроке 
выполняется больший объём работы чем раньше, то для отработки материала дома тратится гораздо 
меньше времени. Это немаловажный фактор в оздоровлении детей. 
    Применение ИКТ на уроках литературы приводит к целому ряду положительных результатов:

• создание учителем и учащимися  медиатеки, включающей в себя презентации по биографиям
и творчеству писателей XIX и XX веков;

• повышает качество обучения; 
• усиливает интерес к изучению предмета;
• рационально распределять время урока; 
• доходчиво объяснять материал, делать его интересным.

  При объяснении нового материала на уроке  я использую предметные коллекции (иллюстрации, 
фотографии, портреты,  таблицы и схемы. При этом существенно меняется технология объяснения – я
комментирую информацию,  по необходимости сопровождаю ее дополнительными объяснениями.  
Важное место в работе по формированию речевых умений обучающихся, их коммуникативной 
компетенции занимают упражнения с текстами. На уроки готовлю тексты в электронном формате с 
использованием рисунков  ACTIVOTE разных типов.  Ученики, используя возможности компьютера, 
восстанавливают предложения,  определяют стиль, его характерные черты,  выделяют тему, 
составляют план,  находят  изобразительно-выразительные средства языка и т. д. Ребята учатся 
свободно, правильно излагать свои мысли  и соблюдать нормы построения текста, выражать свое 
отношение к прочитанному и  услышанному.
      Дидактический материал, представленный в компьютерном варианте, решает несколько задач:
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повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке;
увеличивает объем использования наглядности на уроке;
экономит время учителя при подготовке к уроку. 
      В последние годы я активно внедряю в обучение метод проектов, который позволяет формировать 
исследовательские навыки учащихся, активизировать их деятельность, использовать полученные ими 
знания на практике. Примером такой деятельности может служить  проект по творчеству А.П.Чехова, 
И.С.Тургенева, созданные учащимися, имеющими склоннности  к языку. 
Необычайно интересна работа с использованием программы PowerPoint.  Она  приводит к целому 
ряду положительных эффектов: 
обогащает урок эмоциональной окрашенностью; 
психологически облегчает процесс усвоения; 
возбуждает живой интерес к предмету познания; 
расширяет общий кругозор учащихся; 
повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке. 
     Применение  ИКТ эффективно при подготовке и проведении учителем различных форм урока: ой  
школьной лекции, урока - наблюдения, урока - семинара, урока – практикума, урока - виртуальной 
экскурсии. 
  Применение компьютерных технологий позволяет мне:
наполнить уроки новым содержанием;
развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность   учащихся; 
формировать элементы информационной культуры; 
прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами;
 поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; 
идти в ногу со временем.
   Уроки русского языка и литературы должны посвящаться, прежде всего, живому общению. 
Компьютер — это только инструмент, с помощью которого учитель может добиться более 
динамичного и яркого знакомства с учебным материалом, провести закрепление и контроль знаний, 
но основное время урока должно быть посвящено живому слову, решению творческих задач, 
разговору о нравственных ценностях, о месте человека в современном мире.

                                                 Список   литературы :
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САНДАР ҚАСИЕТІ

Ақтөбе облысы. №40 жалпы орта білім беретін мектеп 
Жетекші бастауыш класс мұғалімі Абишова Б.А.

Ахтанқызы Гаухар

Кіріспе. Адамзат тарихында ең ерте қалыптасқан ғылымдардың бірі - математика еді. 
Математиканың алғашқы бесіктерінің бірі Мысыр елі болды. Адамзат даналығының ойлап тапқан 
жаңалығы ол - жазу. Қазіргі әлем халықтары жазуды жоғарыдан төмен, солдан оңға қарай жазып жүр. 
Неге? Өйткені олар бұл әдісті соқаның қозғалысынан алған екен. Осы жазудың негізінде пайда болған
таңбалардың бірі цифр. Цифр дегеніміз – сөздерді қағаз бетіне қондыру үшін қолданылатын әріптер 
қандай қажет болса, сандарды жазу үшін керекті таңбалар. Цифр деген сөздің төркіні арабтың «Әс-
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сифр» деген сөзінен алынған, ал оның мағынасы – үнді халқының бос орын«Сунья» деген сөзінің 
аудармасы  екен. 

  Сан есептеу мен  өлшеудің  нәтижесін білдіретін ең негізгі математикалық ұғым. Сан ұғымы
көптеген  математикалық  теориялардың  негізі  болып  саналады.  Сандар  химия,  физика,  механика,
астрономия және көптеген ғылым салаларында кеңінен қолданады. Күнделікті өмірде де сандарды
үнемі  пайдаланамыз.   Пифагордың   оқытуы  бойынша,  заттардың  тылсым  мәні  математикалық
абстракциялы  әлемді  құпия  басқарып  отыр,  онда  белгілі  бір  тәртіп  орнатуда.  Пифагорлышылар
болжамы бойынша әлемнің  барлық заңдылықтары сандармен берілген.  Сандар  тек  заңдылықтар
тәртібі емес, олар әлемнің материалдық негізі  болып саналады.
  Пифагорлықтар  өз  теорияларындағы  үйлесімді  жоғары  бағалаған.  Сандар  олар  үшін  бірліктер
жиыны  деп  есептеледі.  Бірліктер  сандарды  құрай  отырып,  бөлінбейтін  нүктелер  арқылы  дұрыс
геометриялық денелер құрайды.
Жобаның  негізгі мақсаты:
Сандар қасиеттерінің алатын орнын түсіндіру
Жобаның міндеттері:
Өмірде сандар қасиеттерінің алатын орнын түсіндіру.
Жұмыстың өзектілігі:
Білім беруде және күнделікті тұрмыста сандар қасиеттерінің қажеттілігін қалыптастыру
Тақырыпты зерттей келе көз жеткізгеніміз.
Сандар және олардың қасиеттерінің  білудің қажеттігі. Сандардың қасиеттері туралы ескерсек, оның
мағынасына  мән  берілуі,  дұрыс  түсіндірілуі  қажет.  Ол  үшін  сандар  қасиеттері  жөнінде  нақты
мәліметтерді оқулықтарға  енгізу қажет деген тұжырымға келдік.

Адамдар қалай санай бастады?
  Адамдар санай бастаған кезде, сірә, санау үшін қол саусақтарын пайдаланған болуы керек. Барлық 
адамдарда он саусақтан болғандықтан, ондықтармен санау ыңғайлы болған. Біздің қазіргі заманғы 
санаудың ондық жүйесі осыдан туындаған.

Неге қол пайдаланылған?
  Адамзат баласы сандардың санауын ойлап тапқанға дейін саусақтар есептеудің ең қолайлы тәсілін
табуға  көмектескен.  Сен  бірдеңені  санау  кезінде  саусақтарыңды  пайдалансаң,  ешқашан  есептен
жаңылмайсың.  Саусақтарыңа  қарап-ақ,  сандарды  атамастан  оларды  көз  алдыңа  елестете аласың.
Саусақтар мен сандар арасындағы байланыс көне замандардан бері бар. Тіпті қазір де біз «digit» -
«сан» сөзін пайдаланамыз, ол  «саусақ» деген ұғымды білдіреді.

Бұл не қылған ондық?
  Математиктердің айтуынша, біз ондықтармен, яғни 10 сандық топтар арқылы санайды екенбіз. 
Біздің  неліктен дәл осылай санайтынымызға математикалық түсіндірме жоқ, адам биологиясының 
арқасында осылай болған. Егер сегіз саусақты бөтен планеталықтар бар болса, олар, сірә, 
сегіздіктермен санайтын шығар.

Үңгір адамы санауды білді ме?
  Көптеген ғасырлар бойы адамдарға сандардың қажеті болмады. Егіншілік пен мал шаруашылығы 
пайда болғанға дейін адамдар «жинаушы-аңшылар» болған, олар жабайы табиғаттан күнкөріске 
қажет мөлшерде ғана азық-аулақ мөлшерін ғана қалдырған, сондықтан олар бірдеңені санауға зәру 
болмаған. Алайда олар күнге, ай мен жұлдыздарға қарап бақылап отырған.

Адамдардың барлығы бірдей санау біле ме?
  Әлемде әлі де аз да болса жинаушы - аңшылар сияқты тіршілік ететін адамдар бар. Олардың 
көпшілігі санай біледі, бірақ кейбіреулері санақпен басын қатырып жатпайды. Амазонияның 
тропикалық ормандарында тұратын пираха тайпасының адамдары тек екіге дейін ғана санайды, одан 
артығы олар үшін «көп» деген мағынаны білдіреді. Танзанияны мекендейтін хадзатайпасындағылар 
үшке дейін санайды. Осы қос тайпа да үлкен сандарсыз – ақ тамаша тіршілік жасайды, мүмкін, оларға
үлкен сандардың еш уақытта қажеті болмаған шығар.
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Сонда сандар не үшін керек?
  Егер адамдар сандарсыз-ақ өмір сүре алатын болса, неліктен біреулер бір кездері санай бастаған?
Алаяқтыққа жол бермеу үшін. Сандардың пайда негізгі себебі де осы. Айталық, сен 10 балық ұстадың
да, оны досыңнан үйіңе апаруды өтіндің. Егер сен санай білмесең, ал досың бірнеше балықты өзіне 
қалдырса, сен ол туралы ешқашан білмес едің.
Нені санауға тұрады?
   Адамдар есептеуді ойлап тауып және сандарды пайдалануға үйренген кезде тек өздеріне бағалы 
болып көрінетін заттарды ғана санаған- ау. Кейбір тайпалар осы уақытқа дейін солай істеді. Жаңа 
Гвинея Папуасындағы юпно  тайпасының адамдары ауды, шөптен өрілген белдемшелерді, 
шошқаларды санаса да, күндерді, адамдарды, бататтарды немесе жаңғақтарды санамайды.
   Кейбір көне мәдениеттер бестіктермен санау кезінде бір қолдың саусақтарын пайдаланған. Қол 
саусақтарымен тек онға дейін санау ғана ыңғайлы. Адамзат баласы ғасырлар бойы дене мүшелерін 
пайдалану арқылы 10-нан кейінгі сандарды есептеудің көптеген тәсілдерін ойлап тапты. Тіпті қазірдің
өзінде де кейбір халықтар осындай тәсілдерді пайдаланады.
   Жаңа Гвиниядағы Папуа аралдарындағы тайпаларда санаудың кем дегенде 900 әр түрлі жүйесі 
бар.Көптеген тайпалар саусақтарымен санайды, бірақ ондық жүйені пайдаланбайды. Бір тайпа қол 
саусақтарынан кейін аяқ башпайларын санайды, яғни 20-дан. 10-оларда екі қол. 15-екі қол мен бір 
аяқ, ал 20-адам.
   Жүз мыңдаған жылдар бойы адамдарға тек  саусақтармен санаудың өзі-ақ жеткілікті болып келді. 
Бірақ осыдан 6000 жылдай бұрын дүние өзгерді. Таяу Шығыста тұратын халық мал 
шаруашылығымен және егіншілікпен айналысты, ферфермен айналды.

Сандарды белгілеу.
   Вавилондықтар сандарды-символдары көне жетондарға ұқсас шеңберлер мен конустар.
   Мысырлықтар адамның дене мүшелерін негізге алған. Тіпті қазірде кейбір адамдар биіктікті футпен
өлшейді. Олардың сандары есептеу мен қосуға ыңғайлы болатын, бірақ оларды көбейту мүмкін емес
еді.
   Мая сандары 1-4 сандарына арналған символдар какао бұршақтарына немесе ұсақ малта тастарға
ұқсас болғандықтан. 5 санын белгілейтін символ таяқша тәріздес. 20-дан көп сандарды бейнелеу үшін
таяқшалар мен бұршақтар топтастырылған.
  Рим сандары Римдіктер ондықтармен санаған және әріптерді сан ретінде пайдаланған. 
  Үнді сандары 10 символды ғана пайдаланған, бұл амал жүйені оңайлатқан.
  Біз кейде қазіргі заманғы араб сандары деп атайды, өйткені осы сандар  Еуропадағы Араб елдерінен
келген.

Табиғат сандары
  Сандардың тізбектілігінен осыдан 800 жыл бұрын Пизада (Италияда) тұратын  Леонардо 
Фибоначчи ашқан. Осы жүйелікті ең күтпеген жерлерден табуға болады.
Егер үй қояндары жыл бойы көжектеу арқылы көбейетін болса, олардың жалпы саны қанша жұп 
болады?

Үй қояндарынша көбею керек
Фибоначчи үй қояндары туралы жұмбақ-есеп ойлап тапты. Айталық, сенде қоянның  кішкентай екі 
көжегі бар, олардың өсуі және өздері де көжектеп көбейе бастауы үшін не бары бір-ақ ай уақыт 
керек.Ұрғашы қояндар көжек туады, әр ұрғашы қоянда екі ұрықтан бар және соның екеуі де өлмейді. 
Бір жылдан кейін қанша жұп қоян болады? Оның жауабы Фибоначчи тізбегінің 13-ші саны болады, 
яғни 223.

Неге?
Фибоначчи тізбектілігі қатарындағы сандар неге табиғат  құбылыстарынан көрінеді? Үй қояндарына 
қатысты жағдайда осы жүйелік байқалмайды. Үй қояндары әдетте екеуден көп көжек туады және 
олар анағұрлым жиірек балалап отырады. Бірақ Фибоначчи жүйесіне жататын сандар көптеген 
өсімдіктерден көрінеді, өйткені бұл- үлкен аралықтары немесе тығыздықтары жоқ шектеулі бос 
орынға өсімдік тұқымдарының, қауыздарының немесе жапырақтарының орналасуының ең жақсы 
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тәсілі.

Спиральды санағанда
Фибоначчи сандары гүл шоғырларында жиі кездеседі. Егер сен осы рудбекии гүліне үңіліп қарайтын 
болсаң, онда сен не сағат тілінің бағыты бойынша бұралған спиральға орналасқан кішкентай күлтерін
көресің. Әр бағыттағы спиральдар саны Фибоначчи санына сәйкес келеді. Осы жағдайда сағат тілінің 
бағыты бойынша бұралған 21 спираль және сағат тіліне қарсы бағыт бойынша бұралған 34 спираль 
бар.
    Гүл күлтерінің саны да сондай-ақ көбіне Фибоначчи тізбегі қатарына жататын сан болады. Астра 
гүлінде, мәселен, 34,55 немесе 89 күлте болады.
Фибоначчиспиральдарынан құралатын тек гүлдер ғана емес, оларды сондай-ақ қарағай бүрлерінен, 
брокколи гүл шоқтарынан және гүлді орамжапырақтардың, ананас қабығынан табуға болады. 
Фибоначчи  сандары сондай-ақ өсімдіктердің жапырақтарында, бұтақтары мен сабақтарында да бар. 
Өсімдік бұтақтары көбіне иіліп өседі. Егер сен бұтақтарды төменнен жоғары қарай санасаң, онда  
бұтақ сандарының  Фибоначчи  сандарына сәйкес келетінін байқайсың.

Музыкалық сандар
Пиониноның клавиштік панеліндегі бір октава 13 клавиштен тұрады: 8 ақ және 5 қара. Олар үш-
үштен және екі-екіден топтарға бөлінген. Бұлар да-Фибоначчи сандары.
Фибоначчи  жүйелілігі Ф саны ретінде белгілі 1,618034 санымен тығыз байланысты. Математиктер 
мен суретшілер осы өте өзгеше санның бар екені туралы бірнеше мыңжылдықтар бойы біледі. Ұзақ 
уақыттар бойы осы санның сиқырлы қасиеттері бар деп саналып келді.

Өнердегі сандар
Ренессанс дәуірінде суретшілер өздерінің суреттерінде үш өлшемді әсер жасау үшін математиканы
қолдана  бастады.  Олар  суреттегі  қашық  орналасқан  заттардың  анағұрлым  ұсақ  болып  көрінуі
керектігінің (перспектива), ал қашықтар сызықтарының бір нүктеде- қиылысу керек екенін түсінген.

Суретшілер үш өлшемділіктің елесі сияқты
Голландияның суретші-иллюстраторы М. Эшер өзінің суреттерін үш өлшемді жасау үшін басқа 
суретшілер қолданатын математиканың заңдарын әдейі бұзу арқылы былайша мүмкін емес, 
шындыққа жанаспайтын сияқты көрінетін дүниелер жасаған. Соның арқасында ғалым ең тартымды 
суретші-математик болды.

3 өлшемді өнер
Біздің заманымызда 3 өлшемді кескін жасау үшін адам компьютерді пайдаланады. Сурет-
стереограммаға үңіліп қарасаң және бір мезгілде қатар суретті жақындатып-алыстататын болсаң, онда
кеңістікте ғажайып түрде қалқып жүрген кәмпиттерді көресің.
Леонардо да Винчи және орта ғасырдағы Еуропаның өзге де суретшілері математикаға тәнті болған. 
Олар Ф бар формаларды көзбен шолу арқылы қабылдауға ең қолайлы пропорциялар деп есептеген, 
сондықтан өз туындыларында осы форманы жиі пайдаланып отырған.
Ежелгі Грекия сәулетшілері ғимараттар салу кезінде Ф-ны пайдаланған деп есептелген. Кейбір 
ғалымдар  Афинадағы Парфенонды тұрғызу кезінде алтын тік төртбұрыштарды пайдаланған деп 
сендірді.

Үлкен сандар
Мұхиттың суында қанша тамшы бар? Сенің денеңде қанша атом бар? Ғаламды толтыру үшін қанша 
майда құм керек? Кейбір сандардың үлкен екені соншалық, оларды біз тіпті көзімізге елестете 
алмаймыз немесе қағазға түсіре алмаймыз.
     Бір стакан суда 8 септиллионға жуық молекула бар. Грек математигі Архимед әлемді толтыру үшін
қанша құм ұнтағы керек екенін есептеп көрді. Жауабы: көп. Есептеу үшін оған дәреже ретінде 
қолданылатын мириада (1 мириада-10 000) деп аталатын өте үлкен санды қатыстыру арқылы жаңа 
тәсіл ойлап табуға тура келді.
Жазуды оңайлату үшін ғалымдар әдетте үлкен сандарды он дәрежелерінде  жазады- осы жүйе 
стандарттты форма аталады. Калькулятордың көпшілігі сандар дисплейге сыймаған кезде, оларды 
стандарттық формада көрсетеді.
Гугл интернет іздеушінің гугол сандарына байланысты аталды, ол бірден және одан кейінгі жүз 
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нольден тұрады. Осы санға атауды математик Э. Каснер берді. Бұл санның ақылға қонымсыз үлкен  
болғаны соншалық, ол іс жүзінде қолданылмайды.
Мыңда үш нөл, миллионда алты нөл жазылады. Әр жолы сен тағы үш нөл қосқан сайын сен жаңа 
атауы бар сан жасайсың.
Қасиетті сандар
Бір санның киелігі:
Алла жалғыз. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ.
Күні –түні дем алмайтын екеу:
Ай.  2. Күн
Патшалық құрған екі мұсылман, екі кәпір:
Мұсылмандардан:  1. Сүлеймен.  2. Ескендір Зұлқарнайын. 
Кәпірлерден:  1. Налерут. 2. Шиддат. 
Пейіште көрінбейтін:
Күндіз. 2. Түн.
Пейіште болмайтын:
Ауру-сырқау.  2. Ұйқы
Екі нәрсемен дос болу:
Әйеліңмен.  2. Бастығыңмен.
Жақсы дос пен жаман дос:
Мал-мүлік.  2.  Ұл-қыз
Халық қашады, бірақ құтыла алмайды:
Нәпсі.  2. Шәкуат (жүріс жүру)
Үш қуат:
Ақыл.  2.  Жүрек.  3. Тіл.
Үш жүз:
Ұлы жүз.  2.  Орта жүз.  3.  Кіші жүз.
Үш құсыт өлтіруге болмайды:
Көкқарға.  2. Қарлығаш.  3.  Байғыз.
Үш адамның ниеті бұзық:
Өтірік айту.  2.  Сөзінде тұрмау.  3. Аманатқа қиянат жасау.
Адам Атаны жаратқанда жіберген үш қасиет:
Ақыл.  2.  Ұят.  3. Сабыр.
Үш нәрсе аз болса да. Көп болады:
Қайыр-садақа.  2. Сауап.  3. Дұға.
Үш нәрсе үш нәрсесіз болуы:
Басы бар, ақылы жоқ іс.  2. Ғылымы бар, амалы жоқ іс.   3. Байлығы бар, қайырсыз іс қылушы.
Үш нәрсені ұстазсыз білетіні:
Үйрек, қаз балапаны.  2.  Денедегі баланың дүниеге келуі.  3. Қойдың құрттағаны.

ҮШ БИ

Үш жүзде болса да олар басты кісі,
Қазыбек, Төле, Әйтеке менен кіші.
Соларға жол көрсеткен ұстаз едім,

Сардар деп құрметтейін үлкен-кіші.

Жеңіс жоқ соғыстарда шабандарға,
Жағдай жоқ тағат қылып амалдарға.
Жеңіске жету үшін қайрат қылып,

Ат қойдым әскер бастап қамалдарға.

Мәлім ғой, елге әскер басқарғаным, 
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Болдым деп Ордабасы мастанбадым.
Мылтығы көп болса да кәпір жаудың,
Қалмақтың әскерінен жасқанбадым.

Басқарып Үш жүз қолын жиырма бес жыл, 
Орнымды Бөгенбайға бердім биыл.

Еш сардар жарлығымды қайта қылған жоқ,
Кезінде ұзақ соғыс күндер қиын.

Төрт кітап:
Мұсаның кітабы-Тәурет.  2. Дәуіттің кітабы-забур.  3.  Исаның кітабы-Іңжіл. 4.  Мұхамбет 
пайғамбардың кітабы-Құран.
Төрт тұрман:
Ер тұрманы.  2. Мұкәмммалы.  3. Жаужарағы.  4. Бес қаруы.
Төрт пайғамбар тірі:
Иса. 2. Ыдырыс.  3. Қыдыр. 4. Ілияс.  Ыдырыс пен Иса 4-қат көкте, олар періштелермен бірге 
құлшылық жасайды. Қыдыр шөлдегендерге сусын береді. Ілияс су апатына ұшырағандарға қол ұшын 
береді.
Төрт нәрсені адам Атаны жаратқанда жібереді:
Өлім.  2.  Ләпсі.  3.  Ашу.  4.  Нәпсі.
Төрт асыл:
 Иман.   2.  Намаз.  3.  Ілім.  4. Мейір-шапағат.
Төрт ұры:
Азғырушы шайтан.  2. Күпірлік.  3. Тәкаппарлық.  4.  Мейірімсіздік.
Төрт дария:
Ніл.  2. Фират.  3. Жейхун (Амудария).  4. Сейхун  (Сырдария).

Төрт бейғамсыздық:
Өлімді ойлау. 2.  Залым адаммен  отырмау.  3. Онымен сөйлеспеу.  4. Аулақ жүру.

Пайғамбарымыздың бір хадисінде ақиқат ақпарат бар.  Рауаят Масхудтың баласынан. Разы болсын
Алла  Тағала.  Айтты  пайғамбарымыз  Мұхаммед  с.ғ.с.  «шындықта  жаратылдың  әрбіреуінің
аналарының құрсағында 40 күн тамшы күйінде, одан соң жоғарғыдағыдай 40 күн ұйыған қан күйінде.
Одан  соң  жоғарғыдай  40  күн  кесек  ет  жасап,  кесек  еттен  сүйек  жаратып,  оны  етпен  қаптаған
жоғарғыдағыдай қылып 120 күнде, яғни 4 айдан соң алланың әмірі бойынша періште рух үрлейді де
құрсақта пайда болған баланың тағдырына 4 нәрсені жазады:
Жақсылығы.  2.  Жамандығы.  3.  Рызығы.   4.  Өмірі.
Исламдағы бес парыз:
Иман.  2.  Намаз.  3. Ораза.  4.  Зекет.   5. Қажылық.
Бес анық:
Тіл.  2. Дін.  3.  Тарих.   4.  Дәстүр.   5. Атамекен
Бес пайғамбар патша болды:
Жүсіп.  2.  Дәуіт.  3. Сүлеймен.  4.  Ескендір Зұлқарнайын.  5. Мұхаммед.
Бес нәрсенің атасы жоқ:
Адам Ата.  2.  Хауа Ана.  3. Смағұлдың қошқары.   4. Салық пайғамбардың түйесі. 5. Мұса 
пайғамбардың түйесі.
Бес нәрсе баянсыз:
Бұлттың көлеңкесі- баянсыз.   2.  Еңбексіз  келген   байлық.  3. Қорқақтың достығы.  
4. Жалған мадақ.  5. Опасыздың махаббаты-баянсыз.
Алты парыз:
Бір-біріне салем беру.  2. Шақырса бару.  3.  Кеңес сұрас-ақыл қосу.  4. Сұрағына жауап беру.  5.  
Ауырып қалса-көңіл сұрау.  6. Қайтыс болса жерлеуге қатысу.
Алты алаш
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І нұсқасы
Қазақ.  2.  Қарақалпақ.  3. Өзбек.  4.  Түркімен.  5. Қырғыз.  6. Жайылған (Төле би).
ІІ нұсқасы
Ұлы жүз.  2. Орта жүз.  3. Кіші жүз.  4. Қарақалпақ.   5. Қырғыз.  6. Қазақтың құрама рулары ( М. 
Тынышбаев ).
Алты асқар:
Ақыл.  2. Білім.  3. Жомарттық.  4. Әділдік.  5. Шыншылдық.  6. Кең пейіл.
Алты тоймайтын нәрселер:
Көз қараудан тоймайды.  2. Еркек әйелден ләззат алудан тоймайды.  3. От отыннан тоймайды.  4. 
Ғалым  ғылымнан тоймайды.  5. Бай  малға тоймайды.  6. Адам өмірге тоймайды.
Бес қару:
Сойыл.  2. Дойыр.  3. Шоқпар.  4. Найза.  5. Жар-садақ.

Бесқаруы батырлардың аңдасаң,
Солармен-ақ батыр баба шайқасқан.

Имандағы жеті парыз:
Алланың барлығына сену.  2. Періштелерге сену.  3. Кітаптарға сену. 
 4. Пайғамбарларға сену.  5. Ахиретке сену. 6. Жақсылық, жамандық алладан деп сену.  7. Өлгеннен 
кейін тірілетінге сену.
Жеті тозақ:
Сағир-жалғаншылар түсетін жайы.  2. Лазо- зекет бермейтіндер жайы. 3. Сақар-намаз оқымайтындар 
жайы. 4. Жаһим-нәпсіге берілгендердің жайы.  5. Жаһаннам-екіжүзділердің жайы.  6. Хауия-
Аллаһтың бұйырғандарынан бас тартушылардың жайы.  7. Хатома-адамдардың арасына ірткі 
салушылар жайы.
Жеті түрлі іс сәтсіздікке ұшыратады:
Күдік-күман.  2. Сиқыр.  3. Тойымсыз нәпсі.  4. Өсімқорлық.  5. Жетімнің ақысын жеу.  6. Жаумен 
шайқасқанда қашу.  7. Ерлі-зайыптыларды орынсыз сөгу.
Әйелдердің жеті түрлі пиғылдары:
Атқа мінуді көксеу.  2. Аманатқа қиянат жасау.  3. Өзінің еріне қанағат қылмау, намаз оқымау.  4. 
Жылтыраған киімдерге құмарту.  5. Маймылға ұқсап әркімге күліп қарау.  6. Пиғылы есекке ұқсау.  7. 
Көршілерін өсекпен ұрыстыру.

Құрандағы жеті қасиет:
Құранның басы-таза дәрет.  2. Анасы-бата.  3. Қорғаны-аятылгүрсі (аят аты). 
 4. Көңілі-Ясин.  5. Кілті-Ысырайыл ықылас.  6. Тілі-қатесіз, беріліп оқу.  7. Тәсбісі-шырағы.

Жеті нәрсені жүйкені тоздырады:
Ең жеген нан.  2. Зімәдан болған жан.  3. Боямалы тән.  4. Нашадан бұзылған қан.  5. Темекінің түтіні. 
6. Арақтың жұтымы.  7. Ақшалы ойынның ұтымы.
Мөлдір тауындағы жеті әулие аналар:
Шүміш әулие ана.  2. Мария әулие  ана.  3. Рахима  әулие  ана.  4. Гульфайруз  әулие  ана.  5. Зәуре  
әулие  ана.  6.  Хадиша  әулие ана.  7. Райнаму  әулие ана.
Жеті ғашық:
Ләйлі - Мәжнүн.  2. Фархад - Шырын.  3. Таһир – Зухра.  4. Арзу - Камбар.               5. Уәлик - Ғарра.  
6. Уәки - Күлшаһ.  7. Жүсіп – Зылиқа.
Жан-жүйені жадырататын жеті жәйіт:
Әкімдердің шарапаты.  2. Ғұламалардың шариғаты.  3. Байлардың салауаты.
  4. Кедейлердің  қанағаты.  5. Үлкендердің  ұлағаты.  6. Жастардың инабаты. 
 7. Азаматтардың ар - ұяты
Жегідей жеген жеті кесел:
Коррупция.  2. Мафия.  3. Парақорлық.  4. Бюрократтық.  5. Рэкетерлік.  
6. Маскүнемдік.  7. Жезөкшелік.
Жеті ата:
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Тек ата.  2. Түп ата.  3. Баба.  4. Арғы ата.  5. Ата.  6. Әке.  7. Бала.

Жігіттің жеті қазынасы
Жүрдек аты - жігіт қаны, қанаты

Қыран бүркіт – қарым күші, қуаты.
 Құмай тазы – бастан берік сенімі,
Ақ мылтығы – сөнбес оты, серігі

Алмас кездік – жігіт сусы, һәм мысы
Ау жылымы – амал, айла, әдісі
Қара қақпан серті себі тірліктің

Осы жеті қазынасы жігіттің.

Пейіш сегіз түрлі нәрседен тұрады:
Дәрісләм  –  Қызыл  жақұттан.   2.  Дәріл  қарар  –  күмістен.   3.  Жәннатілнағим  –  замруттан.   4.
Жаннатілғадин  –  лағылдан.   5.  Жәннатілмәғуй  –  гауһардан.   6.  Дәрін  нақар  –  нұрдан.  7.
Жәннатілфердәуіс – зұбаржаттан.  8. Жәннатілағла – алтыннан.
Сегіз адамға жұмақ лайық:
Ораза ұстағандарға.  2. Жаман сөзден сақтанғандарға.  3. Құран оқығандарға.           
4. Аш адамға тамақ бергендерге.  5.  Жас  уақытында намаз оқығандарға.                      6. Сиқырдан
аулақ болғандарға.  7.  Өзіне жақсылық болсын дегендерге.                
   8. Өзгегеде жақсылық болсын дегендерге.

Жәннаттың сегіз есігіне кіретіндер:
«  Лә  илаһаилла  Аллаһ  мұхаммадурРасуллаһ  »   климасы  жазылған  есіктен  Пайғамбарлар,  шейіт
болғандар,  жомарттар кіреді.  2.  Намазды,  дәреті  толық орындағандар есігі.   3.  Малдарынан зекет
бергендердің  есігі.  4.  Алланың  үкімін  орындағандар  есігі.  5.  Нәпсісін  тыйғандар  кіреді.  6.  Хаж
амалын орындағандар кіреді. 7. Аллаһ жолында соғысқа шығушылар.  8. Арам нәрселерге көздерін
жұмып, жақсы істерге орындағандар.
Аллаһ Тағаланың бұйрығын екі етпей орындайтын тоғыз періштелер:
Жәбірейіл  –  пайғамбарларға  Аллаһ  Тағаланың  сөзін  хабарлаушы.  2.  Мекайіл  –  барлық  адамға,
мақұлыққа берілетін ырыстың уәкілі.   3. Әзірейіл – барлық адамның, жан – жануарлардың жанын
алатын құдай уәкілі.  4. Ысырайыл – ақырзаманға дейін сұлыны алып жүретін періште.  5. Дардайыл
– ай, күн, жұлдыздардың уәкілі. 6. Ысмайыл – жер бетіндегі  киелілердің жебеушісі. 7. Зұлқайыл –
қиямет күнінде  адамдарды алып баратын періште.   8.  Ахрайыл –  барлық дария,  көл,  өзен бұлақ
сулардың періштесі. 9. Мәлік – жеті тозақтың уәкілі. 
Тоғызқұмалақ  –  қазақ  ұлттық  дәстүрлі  ойындарының  бірі,  ақыл-ой  ойыны.  Соңғы  деректерге
қарағанда, оның шығу тарихы 4 мың жылдық кезеңді қамтиды. Ал кейбір мамандардың айтуынша,
оның пайда болған кезі  бұдан да көп уақыт болуы әбден мүмкін.  Тоғызқұмалақ өткен ғасырларда
қазақ даласындағы  ең кең тараған ойын болатын.
Он түрлі жаман:
  Тәуке хан « Не жаман? » деген сұраққа бір жауап берсе, үш жүздің билерінің бірі жауап берер деп,
үш парақ қағазға бірден онға дейін сандарды жазып, үш биге жіберіпті, «Сізден рұқсат болса, жауап
береміз»- деп қағазды Қазыбек биге жіберіпті.
Сонда Қазыбек би бірден мына төмендегідей жауап беріпті.
Бірлігі кеткен ел жаман.  2. Егесіп өткен ер жаман.  3. Төсектен қашқан ер жаман. 
 4. Шідірден шошыған ат жаман. 5. Білік адамнан белгілі бала тумаған жаман.  6. Аймағын билей
алмаған адам жаман.   7.  Жетем деген мақсатына жете  алмаған жаман.   8.  Серкесіз  бастаған қой
жаман.   9.  Төскейге  шыға  алмаған  кәрілік  жаман.    10.   60-тан  қыздай  қосылған  бәйбішеден
айырылған тіпті жаман.
Он екі нәрсе адамға пақырлық келтіреді:
Өтірік сөйлесе. 2. Өтірік ант ішсе.  3. Арам күйінде тамақ жесе.  4. Кез-келген шөппен тісін шұқыса.
5. Нан үгіндісін жерге тастаса.  6. Қолын жумай тамақ жесе.  7. Ата-анасын атымен атаса. 8. Дәрет
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алған жерге намаз оқыса.  9. Шалбарын түрегеп тұрып кисе.  10. Шамды үрлеп өшірсе.  11. Етегімен
бетін сүртсе.  12. Ғылымды қорласа – осылардың бәрі де адам басына пақырлық келтіреді.
   18 мың ғаламның падишасы Ұлы Аллаһ Тағаланың есеп – қисабында шек жоқ. Жалпы Космология
құрылымы керемет жасалынған.  «Алла Тағала – өлшеусіз,  біздің ақылымыз – өлшеулі» деп Абай
атамыз айтпақшы, кейбір дүниеден тыс нәрселерге ой – санамыз жетпейді. Бірақ өзіміз өмір сүріп
жатқан жаратылыс хақында пікір жасау арқылы ала аламыз. Кез – келген дүниенің өзара орайласып,
шым – шытырық байланысып, халықтың қажетіне жарауы біздер үшін ойланарлық ғибрат. 

Көне Грекия
 Ежелгі  дүние тарихында Грек елінің алатын орны ерекше. Себебі, Көне Грек елінің ұлы ғалымы
Пифагор б.д.д. V ғасырда Самос аралында дүниеге келген. Жасынан білім ғылымға үйір ол Египет
елінде білім алып,  б.д.д 530 жылы гректердің Оңтүстік Италиядағы Отар қаласы Кротонға келіп,
Пифагорлық  одақ  құрды.  Пифагорлықтар  бірге  өмір  сүріп,  ашқан  жаңалықтарын  барлықтарына
ортақ деп санады. Пифагорлықтар өздерінің зерттеулерін «Математа» деп атады. Бұл сөз «ғылым»
деген  мағына  білдіреді.  Олар  «Математаны»  төрт  бөлікке  бөлді.  Олар:  арифметика,  геометрия,
астрономия және гармония (музыка  туралы ілім). Олардың бастысы болып сандар туралы ғылым –
арифметика  болды.  Себебі,  арифметика,геометрия,  астрономия  және  гармонияның  негізгі  болып
саналды. 

Үндістан
 Күнделікті  өмірімізде  қолданылатын сандар  шамамен  бұдан  1500  жыл бұрын Үндістанда  пайда
болған.  Әуелі  сандар сызықшамен белгіленген.  Кейін оларды атап үйренді.  Өмір оларды санауға,
өлшеуге  үйретті.  Адам  баласы  қазіргі  біз  түсінетін  сандарды үйренуге  талай  ғасырларды  бастан
кешірген. Әуелі  олар табиғи сандарды (1,2,3,4,5,6,7,8,9) меңгерсе нөлдің пайда болуынан сандарға
революция жасалған, сөйтіп сандарды игеруге жаңа жүйелерді өмірге әкелді. Олар 10-дық, 12 - лік, 60
– тық санау жүйелері болды.
«цифр» деген мағынаны береді. Ежелгі Үнді жерінде Цифр- « шунья », арабтарда « сифр » сөзімен
түсіндіріледі.  Яғни,  «бос  орын»,  «түк  жоқ»  мағынасында  алынған.  Ғылым  мен  өнердің  қайта
өркендеген дәуірде (XV̵XVI ғасырларда) математикалық  еңбектер латын тіліне аударылып, «сифр»
сөзі  сол  қалпы  қалдырылды.Тек  алғашқы  әрпі  «ц»  деп  өзгертілген.  «Цифр»-0,  «бос  орын»
мазмұнында жазылғанымен, кейін 1-ден 10-ға дейінгі сандар кестесі арқылы өрнектеліп, жаңа күрделі
сандар  тізбегі  өмірге  келген.  Ол  математикада  натурал  сандар  деп  атайды.  Нөл  таңбасы  басқа
сандарға елеулі  өзгерістер әкеліп, санау, есептеу, сату және уақытты белгілеп берді.

Сандар сыр шертеді
саны:   бұл  сан  абсолюттік  символы.  Шексіздік  белгісі  және  жаратылмаған  әлемнің  саны  болып
табылады.  Бұл барлық заттардың бастамасы.  Графикалфқ жоба бойынша сақина немесе  дөңгелек
ретінде белгіленеді.
саны:  Пифагор және оның ойшылдары барлық басқа сандардан жоғары қойды. Олар оны барлық
санның бастамасы, бар әлемнің басы деп есептеді. Бірліксіз қарапайым санаудың өзі де болмас еді.
Графикалық бейнелеуі вертикаль сызық.
саны: Пифагорлықтарда 2 саны бірліктің жоғалуын білдіреді. Бұл сан махаббат, тұрақсыздық және
теңсіздік символы болып табылады. Екі саны бұл жұмсақтық және дәлдік. Ол жылылық пен суықтық,
мейірімділік  пен  қатыгездік,  жарық  пен  қараңғылықтың,  байлық  пен   жұтшылдықтың  арасында
жүреді.
саны: Пифагорлықтарда 3 санының негізінде жан-жақтылық пен бірліктің үйлесімділігі қалыптасқан.
Көптеген халықтарда  3  саны есептеудің  соңы деп саналды.  Оны толықтың,  толудың,  аяқталудың
символы  деп  есептейді.  Ежелгі   Грекияда  бұл  сан  бақытты  деп  саналса,  Ежелгі  Вавилонда  үш
құдайға: Күн, Ай, шолпанға табынатын болған. Діни сенім нанымдарда, ертегілерде 3 саны қасиетті
сан болып есептелген. Оның сиқырлығы сол ол алдыңғы екі санның қосындысынан тұрады (1+2=3)
үш өткеннің, осы шақтың, келешектің символы.
саны: Ертеде бұл сан тұрақтылық пен беріктілік,әділдіктің символы  болып саналады. Ол шаршы
түрінде болғандықтан, әлемнің 4 бұрышын, жылдың 4 мезгілін, табиғаттағы төрт құбылыс – от, жер,
су,  ауаны  білдірді.  Геометриялық  бейнелеуі  шаршы  немесе  ромб.  Славьянсимволикасында-  жер.
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Жапондар мен Қытайлар  4 санын қауіп, сәтсіз сан деп түсінеді.
саны:   Пифагордың аса  көп  көңіл  бөлген,  бақыт  саны деп есептеген,  ертеде  оны тәуекелге  бару
символы деп болжаусыздықты, қуаттылықты және  тәуелсіздікті  жатқызды. Санның дұрыстығы 5-
жай сан, 5- саусақ санау жүйесінің бестігі, 5- тармақты жұлдыз, 5- сезім  (көру,есту, тітіркену, сезіну,
тепе-теңдік).  Проваслав шіркеуінде 5 басты  діни мереке бар.  Буддизм ілімінде 5 басты өсиет,  ал
Ислам дінінде әр мұсылман баласы күніне 5 мезгіл намазға жығылуға тиіс.
саны:   Бұл  сан  туралы  бір  нәрсе  айтуға  бола  ма?  6  саны  дүниенің  жаралуын  білдіреді.  Әрине,
Пифагор оны ерекше сан деп есептеген,басқа сандардан  ерекшелігі оның өзіне тән  ерекше қасиеті
бар. Ол өзі бөлінетін сандардың қосындысы мен көбейтіндісінен тұрады. 6 саны 1,2,3-ке бөлінеді.
Оларды қосып немесе қоссақ қайтадан 6 саны шығады. (1+2+3=1*2*3=6) мұндай қасиет басқа еш бір
санда  қайталанбайды.  6-  шығармашылық  сан.  Геометриялық  дәлдігі  дұрыс  алтыбұрыш-жетістік,
еркіндік, махаббат, адам бейнесі (екі қол, екі аяқ, бас, дене) тегіс, шығыңқы фигуралар алтыбұрыш. 6
саны шай және ас ішу сервиздарының   саны. 6 саны бұл әсемдік пен үйлесімдік саны.
саны:   Бұл  санды  Пифагоршылар  Афинамен  байланыстырған.  Ежелгі  Египет  философиясы  мен
астрономиясында ол өмірлік екі  санның 3 пен 4-тің қосындысы деп қарастырылды. 3 адам - әке,
шеше, бала өмірдің негізін қалайды.  Ал 4- бұл жарық, жел, жаңбыр, ылғалдылық жерді жеміс беруге
дайындайды. Пифагордың ой қорытуы бойынша, 3 пен 4-тің қосындысы (үшбұрыш пен төртбұрыш
символдары), аяқталғаның, тәмамдалғанның, қорытындының белгісі деп саналған. Сондықтан 7 саны
қасиетті саны,  өйткені адам баласы қоршаған ортаны (жарықты, дыбысты, иісті, дәмді) басындағы 7
«тесік» арқылы түйсінген. (2 көз, 2 құлақ, 2 мұрынның екі танауы, аузы). Мұсылмандарда Аллаһтың
қасиетті орны жеті қат аспан деп саналады. Жапондарда 7 қайырымды құдай, адам өмірінде 7 рет
сәттілік болады. Жеті саны- халық ұғымы бойынша қасиетті сан. Жеті ата, жеті қазына, жеті ғашық,
күлше тарату, Әлемнің жеті кереметі, апта күнінің саны жетеу, ғарыш әлеміндегі жеті қарақшы.
саны:  Көне заман адамдары 8 санын сенімділіктің, шыңдалудың шыңы деп есептеген. 8 саны 8 төбесі
бар кубты білдіреді. 8 санының  құпиясы әлемдегі мәңгілік үздіксіз қозғалысты білдіреді.  8 саны-
мәңгілік символы. Символдық белгісі қос квадрат, егер оны  бөлсе онда ол тең екі бөлікке бөлінеді.
Тағы да бөлгенде, ол тең төрт бөлікке бөлінеді (2,2,2,2)
саны:  Қателіктер  мен  кемшіліктер  бірлестігі.  9  санының  қасиетіне  тоқталсақ,  ана  құрсағындағы
нәресте тоғыз ай, тоғыз күн өсіп жетіледі. Бұл сан адамның ғұмырында пайда болып, жарық дүниеге
келетінге дейінгі уақыт өлшемі. 9 өмірге адамды әкеледі. Ол үш үштіктен құралған.  Көшпенділер 9
санын болмыстың шыңы деп санаған, олардың салт-дәстүрлері мен наным-сенімдерінде тоғыз саны
қасиетті болып есептелінген. (тоғыз шелпек, тоғыз құмалақ, қалың малға үш тоғыз т.б.
саны:  Он саны  үйлесімділік  пен рухани толығудың бейнесі  болып саналады.  Ол орта  ғасырлық
Европада  1+2+3+4  сандарының  қосындысы  ретінде  философиялық  тастың  символы  болып
есептелінген. 10 саны ондық санау жүйесінің негізі болып қалыптасып, барлық әлем халықтарында
қолданылады.
саны:  Он екі санының қасиеті өз алдында. Бір жыл он екі айдан тұрады. Кейде бұл сан теңеу тіркес
ретінде қолданылады. «Он екіде бір гүлі ашылмаған» деген тұрақты 
тіркес пәк, бейкүнә деген ұғымды білдіреді. Әр жылға он екі жануар, хайуанаттар аты берілген.
 саны:  сәтсіздік саны. 13 санына сенбеушілік пен қорқақтаушылық көп елдерде кеңінен жайылған.
40   саны:   Қырық санына байланысты оның қасиетін  ашатын  мағыналы тіркестер  көп көлемде
таралған. «Қызға қырық үйден тыйым» дегенде ұғатынымыз қыз әдебіне деген көзқарас. Той жасап,
қуаныш қызық болар болса, қазақ елінің бұрыннан қалыптасқан ұғымында «Отыз күн ойын, қырық
күн тойын жасады» деген сөз қолданысы бар. Ер азаматтарға байланысты «Отызында орда бұзбаған,
қырқында қыр аспайды» дейді. «Қырықтың бірі - Қыдыр» деп қонағын күтіп қалғанды айтады. 
60  саны:  Вавилон аңыздарында бұл сан үлкен мағынаға ие. Оны олар «құдай саны» деп атаған.

Сандар өткен тарихи белестер
  Тіпті,  адам  баласы  дүниеге  келген  әртүрлі  таңбалардан  бұрын,  сандарды  меңгерместен  -  ақ,
сөздердің  мағыналарын  халықтың  сөздік  қорларынан  жиі  аңғарамыз.  Сан,  санау  әдістері  әуелде
әртүрлі жолдармен дамығанын да байқаймыз. Мысалы, Египет,  вавилон, Грек тілдеріндегі  сандық
таңбалау әдістерінен- ақ көреміз. Көне американ үндістерінің санау жолдары осы соқпақты бастан
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кешірген. Олар сандарды ертедегі шумерлер сияқты көрсеткен. Мысалы, американдық үндістердің ер
адамдары аң аулауға, ұзақ  сапарға кеткенде, үйлерінде қалған әйелдері үй иесінің оралу уақытын
түрлі-түсті жіптермен немесе жіптен түйін түйіп белгілеп отырған. Түске боялған жіптер адамның
көңіл-күйін білдіріп, белгілі ұғымдарды берген. Қара бояу - қайғы – қасірет, ақ бояу – бейбітшілікті,
ал сары бояу – алтын, күн ұғымын білдірген.
   Осындай санау әдістерінің бірі орыс халқының «бирка»  деген борышты өтейтін белгілерінен де
көруге болады. Егер еңбек адамы жер мен дін иелеріне берешек болса, онда ағашқа кертіп, оны екіге
бөліп отырған. Салық жинаушымен есептескенде, осы екі ағашты беттестіріп, тексеріп отырған екен.
Бұл әдіс – хат танымайтын адамдар тапқан сандық таңбалардың бірі деуге болады.
Түркі халқының күн көрісі, өмірі малмен өлшенгенін білеміз. Көне түркілер әуелде табиғи сандарды
меңгеруді басқа халықтар сияқты ұзақ уақыт бастан кешкен. Бір  санын үйрену үшін саннан бұрын
заттың  белгілерін,  қасиеттерін  салыстырып,  олардың  бізге  жеткен,  халық  педагогикасынан  –  ақ
байқаймыз. Мысалы: Ай, Күн – біреу өзі де біреу. Осы бір санының сөздік баламалары – жеке, дара,
жалғыз, сыңар, жалқы, саяқ деген ұғымды білдіреді. Енді, адамдар 2 санын меңгере бастады, ал бұл
санның баламалары – жұп, қос, егіз болса, жұптан тұратын ұғымдар – екі көз, екі құлақ, қол мен аяқ
болса, киім сатып алғанда екі қолға, екі аяққа бір - біржұптан қолғап пен етік алады.
мен  2 санынан кейін адамдар 3 санын ұзақ жылдар бойы үйрене бастады. Бұл сан тұрмыста өте жиі
кездеседі. Мысалы, ошақ бұты – тері киім 3 бойдан (кеуде мен жең) тұрады, шалбар да  3 бойдан  (бел
мен балақ )  тұратынын байқаған.  Сөйтіп,  бір алақандағы 5 саусақты меңгеріп,  екінші алақандағы
саусақтарға көшіп отырған. Егер саналатын заттың мөлшері көп болса, екі аяқтағы бақайды қосып, ол
жетпесе екі алақанды саусақ пен бақайдың буынын санап, қимылдайтын бүгілетін дене мүшелерін де
пайдаланған.

Сандар әлем халықтарының қолданысында
    Баяғы замандарда түркі  тайпалары жайлауда отырып, бірнеше түтіннен тұрған екен. Олар сол
кезден – ақ санның  орнына жанұя мүшелерін, ауыл санын  әр үйден шыққан түтінге балаған. Сол
кездегі ырым бойынша, жанұя мүшелерін қолмен санамаған, өйткені адамның шығыны болады деп
түсінген. Ол кезде торғауыттар – 10 сан, қалмақтар – 40 сан, ноғайлықтар – 100 сан, қырым татарлары
– 40 сан түтіннен тұрған екен. Мұндағы сан ұғымы ол кезде «мың» деген сандық ұғымды білдірген.
   Түрік халқы сан деген ұғымды өздерінің сөздік қорларында әртүрлі атаған. Мысалы: сан, сансыз,
қыруар, көп, мол деп санауға болмайтын заттарды атаса, ол  заттардың ең кішкентай  бөлшектерін
кішкентай, титімдей, бір тамшы, бір мысқал, құйтымдай десе, енді бірде жазықтарды – даладай, ат
тебеліндей, түйнектей, алақандай десе, судың мөлшерін – терең, таяз, бөлшек  ұғымдарды – жарым,
жарты деген. Әлемдегі бүкіл түркі халықтарының отаны – Ұлы дала, ол даланың иесі – көне түркі
елінің  шаңырағын  шайқалтпай  отырған  қазақ  елі.  Түркілер   саудадағы  айырбас  кезінде  өз  дене
мүшелерін жиі пайдаланған екен. Мысалы, бір қарыс, сүйем, сере қарыс, кере қарыс, табан, бір елі,
екі елі, бір шымшым, бір шумақ. Міне, осы өлшемдер бойынша,матаны – шынтақ, бой, ал ұзындықты
– шақырым,  бие сауым,  сүт пісірім,  ет асым жер,  көз көрім жер деп уақыт  ұзақтығын өздерінің
күнделікті тұрмыстарынан алған екен.
Санды  орыс  тілінде  «число»  дейді,  бұл  сөз  латынның  «числяре»  деген   сөзінен  алынған.  Оның
мағынасы ұсақ тас кесу,  керту,  белгі  сияқты түсінікті  береді.  Сандардың дамуына әлемдегі  пайда
болған алфавит реттерінің әсері де көп болды. Алфавиттің пайда болуынан сан мен фонетика арасы
бөлініп, әрқайсысы өз қызметін атқара бастады. Санау жүйесінің арасында әр халықтың заманына
қарай санағы болады. Солардың ішінен тек біреу ғана әлі күнге дейін қолданыста. Оған 2,5 мың жыл
болса  да  ол  сандар  бәріне  таныс.  Осы  сандар  сағаттарда,  ескерткіштерде,   кітап  парақтарында
кездеседі.  Ол  –  римдік  санау  жүйесі.  Одан  кейін  римдік  санау  әдістері  орын  ауыстырды.  Бұл
сандардың пайда болуынан кейін сандарды қосуға, алуға жағдай туды. X+V=XV, XX-X=X.

Жұлдыз жорамалшылар  пайымдауынша сандар қасиеті
XV  ғасырларда атақты КорнемейАгриппа сандық және астрономиялық сәйкестіктер туралы жазба
жұмыс  жасаған.  Содан  бері  астрологтар  планеталық  әсерлерді  бағалап,  маңызды  сандық
астрологиялық  ақпараттарды  жинақтаған.  Жұлдыз  –  жорамалшылардың  пайымдауынша  әр
планеталардың  өзінің  сандық  мағынасы  бар.  Мысалы,  Меркурий  –  4,  Нептун  –  9  сандарымен
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байланысты. Меркурий материалдық жетістік әкеледі, 4 санының иелеріне интеллектуалды нұр мен
шығармашылық  әкеледі.  Ал  нептун  адамға  күшті  психологиялық  энергия  береді.  Ол  да  үлкен
жетістікке,  қабілетін аша біледі.  Жылдың әр айының әр күніне  байланысты  бақытты,  бақытсыз
күндері  анықтаған.  Әр  адамның  туылған  күні,  айына,  жылына  байланысты  өз   санын  шығаруға
болады.

Өз саны Ай ішіндегі сәтті күндер
1 1,10,19,28
2 2,11,20,29
3 3,12,21,30
4 4,13,22,31
5 5,14,23
6 6,15,24
7 7,16,25
8 8,17,26
9 9,18,27

Қорытынды
     Сандық ұғымдар математика пәні бойынша бізді  қоршаған дүниенің бір жағын, яғни сандық
қатынасын  білдірді.  Демек,  тіл  –  адамзат  қоғамының  дамуы  барысында  қатынас  құралы  ретінде
ерекше  қызмет  атқарса,  сан  ұғымдары да  ұзындықты,  уақытты,  салмақты,  бөлшекті  және  заттың
құнын анықтаса, ол да осы белеске ие болған. 
     Егер сан таңбалары болмаса,  рухани өміріміз бен күнделікті  жұмысымызды  өз дәрежесінде
жүргізе алмай, халқымыздың тарихи халқының ар – ожданы болған ұлы Абай да былай деген:
«Дүние – үлкен көл,  алдыңғы толқын ағалар,  кейінгі  толқын – інілер,  кезекпен көрісер,  баяғыдай
көрінер».
     Адам жас кезінде есейгенде аңсаса, елудің белінен асқанда, балалығын еске алып, содан қуат
алады. Егер әр жас ұрпақ көңілінде ұялап қалған өмір суреттерінен өкінбес үшін, тал бесікпен жер
бесік  арасындағы  жылт  еткен  өмір  сәулесін  мағыналы  өткізсе,  уақытпен  жарысып,  артына  із
қалдырса, ата – ана тілегі де осы емес пе? Уақытты босқа өткізу ессіздіктің ісі ғой.
   Сан – ел өмірі экономикасының көрсеткіші. Сондықтан адам өмірінің қай  саласы болмасын санмен
өлшенеді, сансыз ойыңды жеткізу мүмкін емес,  сөзбен сапырылысқан заттық ұғымдардың бәрі де
санмен араласып келсе, сан адам ғұмырымен дүниеге келіп, аяқталады.

Пікір
№40  жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш класс мұғалімі

Абишова  Бекзат Абсултановна
Ахтанқызы  Гаухар  «Сандар  қасиеті»  атты  тақырыпта  біраз  уақыттан  бері  ізденіс  жүргізуде.
Қарастырылған  жобада  сандар  және  олардың    қасиеттеріне,  түрлеріне,  ерекшеліктеріне  толық
тоқталған.  Математика  әлемінің  тереңіне  бойлап,  оның  аса  мазмұнды  да,  көпшілік  қажетіне
жаратпақшы болған бұл оқушының қадамы құптарлық іс.
    Оқушы  өзіндік  ізденіс  жұмыстарын  жүргізіп,   ақпараттар  жинаған.  Жобада  қолданылған
әдебиеттер  санын көбейтіп,  ізденіс  жалғастыруда.  Әлі  де  болса  дерек  жағынан молырақ  қамтып,
архив қолжазбаларын молырақ қолдану керек.
  Бұл  ғылыми  жоба  білімділік  пен  тәрбиелік  мақсаттарын  жүзеге  асырумен  қатар,  оқушыларды
шығармашылыққа баулуда үлкен маңызы бар.
   Осы жоба  ішінде оқушыларға таныс емес сандар қасиеті енгізілген. Мектеп оқушыларына осы
ғылыми жобамен  таныса отырып, оны меңгеру өте қажет.
   «Сандар қасиеті» тақырыбын одан әрі жүргізетініне,оның қолдау табатынына сенім білдіремін.

Қолданылған әдебиеттер
1. Алдамұратова Т.А. «Математика» Алматы «Атамұра» 2001 ж.
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2. Ахметжанова Ф.Р, Дүсіпбаева Қ.С, «Қасиетті сандар қатысқан қазақ ескеліктері» Ғылыми 

басылым  ШҚТУ , Өскемен 2001 ж.
3. Әлімбай Т.Р. «Математикадан  тыс жұмыстар» Алматы «Рауан» 1992 ж.
4. Бақытбек М. «Жас Алаш» газеті  Алматы 2001 ж.
5. Дж. Болл «Бәрі де сандар туралы» Алматы кітап 2006 ж
6. Азия транзит әдеби – танымдық  журналы.
7. Математика оқулық беттерінен и.Я. Депман, Н.Я. Виленки; «Просвещение», 1989 ж.
8. Факультативный курс   по математика 7-9  И.Л. Никольская; «Просвещение» 1991ж. 
9. Физика және математика журнал беттерінен
10. Математика әлемінде  В.В.Волина  1999 ж.
11. Интернет беттерінен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ – ОҚУШЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

Кельдибаева Айгуль Рымбаевна
Қарағанды облысы Осакаров ауданының 

«Осакаровка кентінің № 1 ОМ» КММ
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Қазіргі  кезде  қоғамдық-әлеуметтік  өмірдің  барлық  саласында  түбірлі  өзгерістердің  болуына
байланысты  білім  жүйесінде  де  біршама  жаңарулар  болып  жатыр. Жаңа заман дәуірі оқушыдан
тек жекелеген пәндер бойынша алынған білімді ғана емес, бәрінен бұрын шығармашылық зерттеу
қызметі  барысында  алынған тұтас  білім  мен шынайы өмір  тәжірибесі   негізінде  тұжырымдалған
тұтастай дүниені сезіну мен дүниетанымды көптеп талап етеді.

Бүгінгі оқушы – ертеңгі студент, магистрант. Бүгінгі бала – қоғамның ертеңгі мүшесі. Баланың
шын мәнісіндегі адам болып қалыптасуы, қыруар уақыт пен тер төгетін, зор еңбекті қажет ететін,
жауапкершілігі мол жұмыс. Сондықтан да   білім берудің негізгі міндеттерінің бірі -  оқушыларды
заманауи тұрғыда, жаңаша оқыту, оларды ойлана білуге үйрету, оқушы кез-келген жаста туындаған
проблемаға төтеп бере алатындай етіп тәрбиелеу. 
Жалпы орта білім берудің басты мақсаты - шығармашыл, бәсекеге қабілетті және құзырлы тұлғаны
дайындау.  Ал құзырлы тұлғаны дамыту және қалыптастыру үшін оқушыларды шығармашылыққа,
зерттеу жұмыстарына баулу қажет. Себебі зерттеулер, iзденiс қажеттiлiгi баланың биологиясына тән
қасиет  екендiгi  ешкiмге  таңсық емес.  Зерттеу  балаға  тән,  қалыпты жағдай .Әрбір   денi  сау  бала
зерттеушi болып туылады. Көз алдымызға жаңадан ойыншық алған сәбидi елестетейікшi! Бала бұл
ойыншықты жан-жақты қарайды,  умаждайды,  жапырады,   тiстейдi,  ал  одан сәл  ересектеу бала  –
бөлшектерге бөлiп тастайды. Кез келген кезде, белгiсiз объектiнi немесе құбылысты байқаған бала,
ересектерге “Бұл не?”,”Нелiктен?”, “Неге?”  деген сұрақтарын жаудырады. Баланың қажымай-талмай
жаңа әсерлерге ұмтылуы, әуестiлiгi, белгілi бiр затты тәжiрибелеуге, бақылауға ынталылығы, өмiрден
өздiгiнен жаңа мәлiметтер iздеуi  – мұның барлығы баланың беталысының маңызды ерекшелiктерi
десек қате болмас. Бiлмегендi бiлуге деген құштарлық, үнемi зерттеу белсендiлiгi бала бойына туа
бiткен  қасиет.  Баланың  нақ  осындай  танымдық  ынтасынан  зерттеулiк  бағыты  қалыптасады  және
зерттеп оқу қажеттiлiгi туындайды. Сондықтан да оқушының бiлуге деген құштарлығын бастапқыдан
қолдап, үнемі дамытып отыру - бiлiм берудегi маңызды мәселелелердiң бiрi. Ал оның шешу жолдары
– оқушылардың зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.
Оқушылардың  өзіндік  зерттеулері  олардың  жеке-дара  қажеттіліктері  мен  сұраныстарын
қанағаттандыруға  ықпал  етеді.  Ғылыми-зерттеу  жұмысын  жазу  барысында  оқушының  бойында
ізденіс әрекеті ұйымдастырылады, проблеманы танып, оны шеше білу дағдысы қалыптасады.
Зерттеу жұмысымен айналысу, шығармашылық жоба жазу оқушының аналитикалық ойлау қабілетін
дамытып, шешім қабылдай алу қабілетін қалыптастырады. Ғылыми-зерттеу жұмыстары оқушының
интеллектуалдық  дамуының  өсу  деңгейін  арттырады.  Ғылыми  сипаттама  беруді  үйренеді.
Ғалымдардың  тәжірибесіне  негізделген  материалдарды  іздестіріп,  танымдық  белсенділігін
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арттырады.  Ғылыми  еңбектермен  жұмыс  жасау  әдістерін  меңгереді.  Ғылыми  жұмыстардың
теориялық  және  тәжірибелік  аспектілерін  шешуде  шығармашылық  белсенділік  көрсетіп,  ғылыми
нәтижесін алады. Қоғамдық өмірге бейімделген интеллектуалды жеке тұлға қалыптасады. Еліміздің
ғылыми дәрежесін жоғары деңгейде көтеретін ұрпақ даярланады. 
 Бұл функциялар ғылыми-зерттеу жұмысының жазылу барысында орындалып жатса,  жобаны қорғау
кезеңінің  де  тиімді  жақтары  бар.  Қорғау  баланың  зерттеулiк  iзденiсiнiң  мотивациясын
қалыптастыратын  фактор  болып  табылады.  Жеке  шығармашылық  iзденiсiнiң  қорытындысын
хабарлау басқаны оқыту әрекетi болып саналады. «Басқаны оқыта отырып, өзiң де оқисың» деген
Я.А.Коменскийдiң нақты ойы ғасырлар бойы айтылуда.
Өз  жұмысын  қорғау  –  қазiргi  өмiрде  маңызды  дағдыларды  игеруге  мүмкiндiк  туғызады.  Қорғау
барысында оқушы табылған ақпараттарды баяндауға, проблемаға басқаша қарауға, өзiнiң көзқарасын
дәлелдеуге,  басқаны сендiруге жаттығады.  Сондықтан да  жүзеге  асырған жобасын қорғау кезеңiн
елеусiз қалдыруға болмайды.
Ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  ұйымдастыру  –  біздің  мектебімізде  басты  мәселеге  айналып  отыр.
Оқушыларды  зерттеу  жұмыстарына  баулу  бастауыш  сыныптардан  негіз  алады.  Бұл  орта  буынға
келген   оқушының  белгілі   бір  пәнге  деген  қызығушылығын  қалыптастырып  қана  қоймай,
ізденімпаздылыққа  жетелейді.   Мәселен,  мен  өз  практикамда  оқушыларды  осындай  зерттеу
жұмыстарына  баулуда  көбіне  сабақтарда  этнопедагогика  элементтерін  қолдану  мәселесіне  ден
қоямын. Сабақтарда өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді меңгертіп қана қоймай, қазақ халқының
ұлттық болмысы мен құндылықтарын танытуға жетелеймін. Соның нәтижесінде   бірнеше ғылыми-
зерттеу  жұмыстары  жазылып,  қорғалды.Атап  өтетін  болсақ,  Юсупова  Петимат  «Жеті  –  қасиетті
ұғым» атты жобасында қазақ ұғымындағы 7 санының қасиетін қарастырып, осы санмен байланысты
атаулардың түпкі  мағыналары мен тәрбиелік маңызын сараптап,  құрамында жеті  саны бар мақал-
мәтелдер мен тұрақты тіркестерді жинақтады. 
Солдатов Сергей қазіргі қазақ балалары арасында ұмытыла бастаған асық ойындарына қызығушылық
білдіріп, «Қазақтың асылы - асық» атты зерттеу жұмысымен айналысты. Жұмыс барысында оқушы
асық түрлері мен атауларын зерттеп, асық ойындарының тәрбиелік мәні мен пайдасын ашып, асыққа
қатысты ойын түрлерін жинақтады. Осы ғылыми-зерттеу жұмысы арқылы Сергей қазақ халқының
ұлттық  ерекшелігін  тани  түсті.  Көптеген  байқаулардың  жеңімпазы  Забровская  Александраның
республика көлемінде қорғаған «Жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестер» атты ғылыми-
зерттеу  жұмысын  ерекше  атап  өтуге  болады.  Мектебіміздің  биылғы  жылғы  түлегі  Кореновская
Юлияның  «Даналық  ойдың  жемісі   -  тыйым  сөздер»  атты  жұмысы  да  сәтті  болды.  Аталған
жұмыстардың бәрі аудандық, облыстық жобалар байқауында жүлделі орындарды иеленді.  
«Бұлақ  көрсең,  көзін  аш»  деген  ұлағатты  сөзге  сүйеніп,  бар  мүмкіндікті  пайдаланып,  баланың
қабілетін, дарынын ашу және әрбір оқушының өз мүмкіндіктерін, қабілет және икемділігін таныта
білуіне  жағдай  жасау  –  мұғалімнің  басты  міндеттерінің  бірі.  Ендеше  мектепте  оқушыны
ізденушілікке  баули  отырып,  ғылым  мен  техниканың  жетістігіне  сәйкес  армандарына  жетуге,  өз
жолдарын  дәл  табуға,  ғылымға  жетелеу  арқылы  өздерінің  қабілеттерін  ашуларына  көмектесуіміз
қажет.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР – ТӘРБИЕНІҢ ТҮП ҚАЗЫҒЫ

Ещанова Гүлжан Кенжешқызы информатика пәні мұғалімі
        Ғ. Мәсәлімов атындағы орта мектеп Исатай ауданы Х. Ерғалиев ауылы

«Еліміздің  ертеңі  бүгінгі  жас  ұрпақтың  қолында,   ал  жас  ұрпақтың  тағдыры  ұстаздардың
қолында» Н. Ә. Назарбаев

Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған келелі мәселе – білім
беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі – білім, ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы
жоқ.  Осы  орайда  білім  ордасы  –  мектеп,  ал  мектептің  жаны  –  мұғалім  екендігі  баршаға  мәлім.
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Мұғалімдік қызметтің басты бағыты – тәрбиеленушілермен жұмыс жасау, олардың білімділігі мен
рухани мәдениеттілігіне қамқор болу, өз Отанының шынайы патриоты болуға тәрбиелеу.
Бүгінгі күнде жас ұрпақтың санасында туған халқына деген құрмет пен мақтаныш сезімін ұялатып,
ұлттық рухты сіңіру, сондай-ақ ана тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеп, халықтық салт-
дәстүрді  аялай,  ардақтай  білуге  тәрбиелеу  –  басты  міндеттердің  бірі.  Жас  ұрпақтың  ұлттық
дүниетанымын,  бір-бірімен қарым-қатынас жасау мәдениетін,  сөз мәнерін қалыптастыруда ұлттық
құндылықтарымыздың  алатын  орны  ерекше.  Оқушылардың  мәдени  құзыреттілігін  қалыптастыру,
оны ұлттық құндылықтарымызға негіздеу бүгінгі  жаһандану дәуіріндегі  педагогика ғылымындағы
айшықты міндеттердің бірі.  
Бізді де осы үрдістен алып шығар–ежелден қалыптасқан ұлттық құндылықтарымыз  және  білімді
ұрпақ  болмақ.  Сол  себептен  де  жас  ұрпақты  тәрбиелеуде  басты  ұстанар  бағытымыз  –  ұлттық
құндылықтар  болуы қажет.  Осындай  бағытта  баланың бойына  ұлттық құндылықтың нәрін  сеуіп,
азамат қылып өсіру ұстаз бен ата-аналарға байланысты. Осы жерде  тәрбиенің түп қазығы мұғалімнен
бастау алатындықтан ұстаздың білімді де білікті болуы  маңызды болмақ. Балаға жүрек жылуы жоқ
жан ұстаз бола алмайтындығы белгілі.
Бүгінгі оқушы – Егеменді еліміздің болашағы екенін ескерсек, осы балалардан қоғамның  тұлғасы
болар білімді,  тәрбиелі,  мәдениетті  азаматтар шыға  қояр ма  екен деген ой көпшілігімізді  әсіресе
тәрбие негізі қаланатын мектептегі ұстаздар қауымын толғандырады. Себебі Тәуелсіз мемлекетіміздің
ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, мәдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне байланысты.
Өйткені әрбір халық ұрпағымен көктеп өркен жаяды. Әрбір мемлекет рухы таза , санасы биік білімді
де, білікті ұрпағынан қуат алады, ол өзінің әрбір жаңа буын жас ұрпағы жетілген сайын дамудың
жаңа биіктеріне көтеріледі. Ал  бүгінгі қоғам алдында тұрған ең жауапты   міндет – енселі еліміздің
кірпіші боп қаланатын әрбір қоғам мүшелерін, яғни жас ұрпақты адамгершілік қасиетке тәрбиелеу,
тиянақты білім беру. Адам бойында адамгершілік  құндылықтар болмаса, олардың орнын ешқандай
терең білім толтыра алмайтынын өмірдің өзі дәлелдеуде.
 Елбасымыз  Н.  Ә.  Назарбаев:  —  Болашақ  ұрпағымызды  тәрбиелегенде,  оларға  жастайынан
имандылық пен ұлттық қасиеттерді сіңіре білсек, сонда ғана біз ұлттық рухы дамыған, Отанының
гүлденуіне  өз  үлесін  қоса   алатын  азамат  өсіре  аламыз,  —  деген  болатын.  Ол   үшін  ең  әуелі
ұрпақтарымызды бала кезінен ұлттық тәлім-тәрбиеге баулып, халқының салт-дәстүрін  жақсы біліетін
саналы азамат тәрбиесіне көңіл бөлуіміз керек.
Сондықтан  қатардағы  пендені  нағыз  толыққанды  тұлғаға  айналдыру  үшін  ұлттық  құндылықтар
арқылы тәрбие берудің  маңызы зор.
Ұлттық  құндылықтарын  бойына  сіңіру  арқылы  бүкіл  адамзаттың  құндылық  тұғырнамасында
қалыптасқан тәні және жаны сұлу, өзіне-өзі сенімді, ғылыми -теориялық білімділігі мен тәжірибелік
қабілеттері арқылы күрделі әлемдік, өмірлік әрі әлеуметтік кеңістікке еркін ене алатын қасиеттерге ие
және әлемдік бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастырудағы сынып жетекшіге  жүктелетін міндетте  зор.
Жеке тұлға — әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид. Нақтырақ
айтсақ,  ана  тілі  мен  ұлттық  салт-дәстүрін  құрметтейтін,  басқа  тілде  де  жетік  сөйлей  білетін,
дүниетанымы, ақыл-ой парасаттылығы қалыптасқан, еңбекқор, мақсат қоя алатын және сол мақсатқа
жету  жолдарын  таңдай  білетін,  жауапкершілігі  мол,  мінез-құлқы,  айналадағы  адамдарға,  қарым-
қатынас мәдениеті  жоғары, Отанын сүйетін,  күрделі  жағдайларда нақты шешім қабылдай алатын,
өзіне сын көзбен қарай білетін салауатты тұлға.
Ғасырлар бойы халықтың өзімен бірге жасасып, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып өмір сынынан өткен,
бүгінге жеткен әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер негізінде тәлім-тәрбие үлгілері қалыптасты.
Халық педагогикасы – қазақ халқының сан ғасырдан бері атадан балаға өлмес мирас, өмірлік мұра
болып  келе  жатқан  тәрбие  жөніндегі,  баланы  бағып-қағып,  өсіріп,  өнегелі  азамат  етіп  шығару
жөніндегі  жинақталған тәжірибесі.  Ол бір ұрпақтан екіншісіне ауысып, бірте-бірте қорланып,  бай
тәжірибемен кемелдене келе «Халық айтса, қалт айтпайтын» кемістіксіз, ақаусыз дәрежеге жеткен.
Халқымыздың тәлім-тәрбиелік мәдениетінің бастауы, түп төркіндері сонау есте жоқ, ескі замандардан
жеткен салт-дәстүрлерімізде жатыр.
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Балаңды  өз  тәрбиеңмен   тәрбиелеме,  өз  ұлтыңның   тәрбиесімен  тәрбиеле,-деп   бабаларымыз
айтқандай  халық  педагогикасы  баланың  тәрбиесі  туып-өскен  ортасына,  ата-ананың,  отбасы
үлкендерінің, ұстазының үлгісіне байланысты деп қараған.
Баланың  қалай  өсетіні:  ары  бар,  адал  да,  жер  бетіндегі  жақсылық  атаулы  үшін  күрескер  болып
шығатыны немесе керісінше өзімшіл, ұсақ, тіпті ашықтан -ашық зұлым адам болып шығатыны көп
ретте  мұғалімнің  балалармен  жүргізілетін  тәрбие  жұмысының  мазмұны  мен  әдістемесіне
байланысты.  Сонымен  бірге  балаға  ұлттық  тәлім-тәрбиені  дер  кезінде  беру,  меңгерту-мұғалімнің
басты міндеті.
“Ел болсам десең, бесігіңді түзе” – дейді ұлы жазушы Мұхтар Әуезов. Біздің халқымыздың тәрбие
тәсілдері мен тәжірибелері көп. Халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүр, әдет-ғұрып
үлгілері  мен өнегелері  соның айғағы.  Елін  сүйген адам сол елдің  салт-санасын,  мәдени мұрасын
қастерлеп, өнеге тұтуы тиіс.
Қандай мемлекеттің де ертеңі  еңселі,  бала-шағаның баянды болуы әр оқушының  тағдырырының
қалай қалыптасқанына байланысты. Сондықтан мектептердің басты міндеті – ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтарды игеруге қабілетті, ғылым мен тәжірбие жүзінде терең білім ала отырып,
жеке тұлға болып қалыптасуға дайын ұрпақ тәрбиелеу. 
Жастайынан  орнығып  қалыптасқан  тәрбие,  орынсыз  көріністерге  баланы  сын  көзбен  қарауға
үйретеді.Ұлттық  құндылықтарымыздың  туын  биік  ұстап,  жас  ұрпақты  қасиетті  халқымыздың
тәлімгерлік үлгісімен тәрбиелеу- ең маңызды міндет.
Елбасымыз Н.  Ә.  Назарбаев:  «Біз  құрап  жатқан  қоғамның ең  жоғарғы құндылығы –  адам,  бүкіл
өзгерістердің бәрі сол үшін, соның игілігі үшін жасалып жатыр»,- деген. Олай болса, оқушының өз
өмір жолын таңдай білу қабілетін дамытуда,  ер баламен қыз баланың өмірлік ұстанымын, табиғи
міндеттерін түсіндіруде, өз өміріне ойлы көзбен қарап, адам өмірі ең жоғары құндылық екенін санаға
сіңіруде ұлттық құндылықтар арқылы тәрбие берудің маңызы.
Мектепте  баланың  тарыдай  болып  кірген  күнінен  таудай  болып  шыққанына  дейінгі  аралығында
жандүниесінің ұлттық рухта қалыптасып, оған ұлттық мәдениет, салт-дәстүр сіңіре білген жөн.
Әр  бала  –Алланың  ата-анаға  тартқан  сыйы,  табиғаттың  ғажайып  құбылысы  десек,  әр  баланың
мүмкіндігі  жоғары-  төмендігіне  қарамастан,  өзінше  тұлға  ретінде  тануымыз  жөн.  Оның
шығармашылық,  даралық қасиетін дамытуға,  қиялын шарықтатуға  ұмтылып,  баланың әр жастағы
рухани өзгерісі,табиғи тілегін ескеруіміз керек.
Ұлттық  мәдениет  шәкіртті  адамгершілікке,  парасаттылыққа,  жақсы  қасиеттерге  тәрбиелейді.
Жұмысты ұйымдастыра білу мәдениетіне дейін бәрі құнды. Нағыз азамат би билеу, ән айту, сөйлеу,
жазу,  білім  жинау,  киіну,  тамақтану  мәдениеті,  қарым-қатынас,  тіл  мәдениеті  тағы  басқа
мәдениеттерден  хабардар  болып,  білмегнін  меңгеруі  және  осылардың  бәрі  ең  алдымен  ұлттық
мәдениетті  игеруден  басталатынын  білуі  қажет.  Қазақстанның  дамуына  үлес  қосатын,  әлемдік
өркениетке көтерілетін білімді де мәдениеті, парасатты, денсаулығы мықты азамат тәрбиелеп шығару-
қоғам, ұстаздар мен ата-аналар қауымының бүгінгі  таңдағы баға жетпес міндеті,  сондықтан қазақ
халқының ұлттық мәдени қайта өркендеуі жағдайында жеткіншек ұрпақты халық дәстүрлері арқылы
тәрбиелеудің маңызы зор.
Мектептегі  тәрбие  жұмысының  нәтижелілігінің  бір  ұшы  ата-аналар  мен,  мектептің  бірлескен
әрекетінде екені еш уақытта күмән туғызбайды. Ал мектеп пен отбасының ынтымақтастығын жүзеге
асыруда сынып жетекшісінің атқаратын рөлі зор. Сынып жетекшісінің жұмысынан отбасы мектептегі
оқу-тәрбие  үрдісінің  мәні  мен  маңызын,  ұстанатын бағыттарын түсінеді  әрі  оған қатысады.  Егер
сынып   жетекші   сыныптың  ата-аналармен  қарым-қатынасты  жақсы  орнатса  онда  сынып
оқушылармен жүргізілетін жұмыстарда өз мәнінде болады. 
Бала  тәрбиесіне  келгенде  ата-ананың да,  мектеп  ұйымының да,  сынып жетекшісінің  де  жүгінері
қаншама  заман  өтсе  де  маңызын  жоймаған  халықтық,  ұлттық  педегогика.  Сондықтан  ұлттық
құндылықтарды тәлім-тәрбиенің түп қазығына айналдыру маңызды іс.
Осыған байланысты «Отбасы» тақырыбына байланысты «Отбасы - алтын ұям» атты  ата-аналардың
қатысуымен өткізілген шара мектеп пен ата-ана байланысын нығайтты. Бұл шара барысында әке-
бала,  ана-бала  байланысы  жақсы  қалыптасты.  Әр  отбасы  өз  жанұяларын  таныстыру,  өнерлерін
көрсету, ситуациялық сұрақтарға жауап берді.  Бұл кештен балалар өз пікірлері мен ойларын еркін
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білдіре  алды,  ата-анада  өз  балаларының  бойында  сыйластық,  адамгершілік,  әдептілік  сияқты
қасиеттерді көрді. 
«Ұстазға  қарап  шәкірт  өсер»  деп  халқымыз  ұстазға  үлкен  жүк  артқан.  Сондықтан  қазіргі  таңда
мұғалімдерге  оқушылардың  тәрбие  жұмысын  ұйымдастыруды  қатаң  талаппен  сұрайды.  Оған
негізінен мынадай үш түрлі басты міндет жүктеледі.
- тәрбие жұмысын үйлестіріп отыру;
- сыныпта оқушылармен бүкіл тәрбие жұмысын ұйымдастырып, оған бағыт беру;
- мектеппен отбасының байланысын жасау;
Ұстаздардың жұмысы қиын,  жауапты,  өте  күрделі.  Сондықтан балаларға сүйіспеншілікпен қарап,
барлық күш-жігерін салмаса,  оны талапқа сай орындау қиын.  Қазіргі  оқушылардың ақыл-ойының
дамуын зерттеу т.б. мәліметтерді әр кезде біліп отыру, тестік әдісті қолдану мектептерде орын ала
бастады.
Әсіресе  баланың  даму  барысын  есепке  алу,  бейімділігін,  қызығушылықтарын,  сабаққа  деген
көзқарасын  т.б.  кейбір  объективтік  көрсеткіштерді  назардан  тыс  қолдануға  болмайды.  Мектептің
жүрегі  мұғалім  болса,  сыныппен  жүргізетін  сынып  жетекшісі.  Ойымды  тұжырымдай  келе
оқушылардың ұлттық құндылықтары мен жалпы адамзаттық қасиеттерін сыныптан тыс тәрбиелік іс-
шаралар арқылы қалыптастырып,ғылыми тұрғыда дәлелдеп дамыту біздің тікелей парызымыз.
Әр  халық  өзінің  жас  ұрпағын  қайырымды,  адал,  үлкенді  құрметтейтін,  ержүрек,  ар-ожданы  мол
болып өссе дейді.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТУҒАН ЖЕРІМДІ СҮЙЕМІН

Ақтөбе қаласы. Благодар орта мектебінің 
4 А класс оқушысы Жүрсін Лаура

Жетекшісі:  Исабекова Айманкүл Шайқұлқызы

Мен туған жерім - Кішіқұм бойындағы - Шалқар өңірі.  Шалқарда Кеңес Одағының батыры - Ідіріс
Үргенішбаев,  сықақшы,  жазушы  -  Үмбетбай  Уайдин,  әнші  Жанар  Айжанова,  белгілі  жүргізуші,
"Жайдарман" бағдарламасының негізін қалаушы - Есен Елеукен,  саясаткер, президент жанындағы
аппарат басшысы - Марат Тәжин сияқты елімізге әйгілі  адамдар туып  өскен.  Менің туған жерім
Тоғыздан  Ақтөбе   қаласының  әкімі  болған  Сержан  Жаманқұлов,  техника  ғылымының  докторы,
профессор Нағашыбай Жадырасинов шыққан. Осындай атақты адамдар туып-өскен ауылымды, туған
жерімді  мақтан тұтамын. Шалқардай шалқыған көлі бар құтты мекенде көптеген білім ордалары,
бала-бақшалар, мұражайлар, мәдениет үйлері, ескерткіштер бар.
Шалқар  қаласының  маңында  ұлт-азаттық  көтерілістің  батыры  Есет  Көтібарұлының   кесенесі
орналасқан.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ  №42 ОРТА МЕКТЕБІ
                               Оразгалиева   Гауhар  Алпысқызы

                                дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

Сыныбы:10 Күні: 25.10.2013ж

Тақырыбы: Ықшамдалған ережемен баскетбол ойыны
Сабақтың тақырыбы:    Жауырынға тұру .Көпір жасау.
Сабақтың мақсаты:     Оқушылардың дене қасиетттерін нығайту.
Сабақтың міндеттері:  1. Сабақтың тақырыбын түсіндіру.
                            2. Қимыл - қозғалысын жетілдіру.
                           3. Икемділік қасиетін дамыту.
Сабақ өтетін орны:    Спорт зал
Спорттық  жабдықтар:  Спорт  киім, спорттық төсеніш, ысқырғыш т.б.
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Сабақтың
бөлімі

Сабақтың мазмұны Уақыт 
мөлшері

Ұйымдастыру және
әдістемелік нұсқаулар

I.Кіріспе
 бөлімі 

Сапқа тұрғызу,түгендеу
 мәлімдеме беру, амандасу сабақтың 
 тақырыбын түсіндіру.
 Саптық жаттығулар:
  а) оңға б) солға в) кері айнал бұрылу
 Жүру жаттығулары: 
  а) қол жоғары,аяқ ұшымен
  б)қол желкеде,өкшемен
  в)қол белде,табан іші,сыртымен
  г)қол алда жартылай отырып жүру.
 Жүгіру жаттығулары:
     1. Тізені көтеріп 
     2. өкшені артқа сермеп
    3. Қол белде , аяқты алға созып
    4. Қол желкеде , аяқты артқа созып
    5. Оң, сол аяқпен
    6. Тез жүгіріспен
 Дем алу жаттығулары:
   3 қатар сап түзу.
 Жалпы дамыту жаттығулары: 
 1) Б.қ. қол белде, а.а.и.к. басты 4 сан - 
оңға, 4 сан - солға 
 айналдыру.
 2) Б.қ қол белде , а.а.и.к. 1-басты алға ,
 2-артқа, 3- оңға , 4- солға иію.
 3) Б.қ қол басы иықта а.а.и.к  4 сан-
 иықты алға , 4 -сан артқа айналдыру.
 4) Б.қ оң қол жоғары, сол қол дене 
 бойында,1-2 қолды артқа сермеу, 
 3-4 қол алмастыру.
 5) Б.қ қол басы желкеде, шынтақ 
ашылған. 1-2 оңға бұрылу,
 1-2 оңға бұрылу, 3-4 солға бұрылу.
 6) Б.қ оң қол жоғары, сол қол белде,
 1-2 солға иілу, 3-4 қол алмастырып 
 оңға иілу.
 7) Б.қ.қол белде а.а.и.к. 1-оң аяққа, 
 2-алдыға,3-сол аяққа иілу, 4-Б.қ.
 8) Б.қ. қол басы құлыпта, 4- сан -оң 
 аяқпен , 4- сан сол аяқпен, 3- сан қос
 аяқпен, 4- сан 360 айналу. 
 Сапқа тұру.

15 Сапқа сызық бойымеен 
 тұру.Хабарлау, 
түсіндіру.      
 

 Бұрылу техникаларын 
 дұрыс орындау.
 Аяқ ұшымен жүру
 тізені бүкпеу.
 Жартылай отыру,
 денеі тіке ұстау.
 саппен жүгіру 
 тізені жоғары көтеру,    
 өкшені қолға тигізу,
 аяқ ұшын созу.

 Аяқты түсірмеу.

 Тыныс алу.

 Мойыннан 
 толық айналдыру.

 Иықты дұрыс 
 ұстау.
 Қолды шынтақтан 
бүкпеу.

 Кеудені тіке ұстау.

 Дұрыс иілу.

 Аяқты тізеден 
 бүкпеу, қолды
 тигізу.

II.Негізгі 
 бөлімі 

Гимнастика. Жауырынға тұру, көпір
 жасау тәсілдері.
   1) Жүрелеп отыру.
   2) Артқа жата аяын жоғары көтеру.

25
Отыру техникасын 
қарау. 
 Аяқты тізеден бүгу.
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   3) Белден қолмен тірей , аяғын созу.
   4) 5 сек аяқты тіке соза тұру
   5) Артқа аунай жартылай шпагатқа
   отыру.
 Осы тапсырмаларды оқушыларға 
 үйрету, қайталату, жетілдіру.

 Аяқты тіке ұстау.

 Тіке айналу.

III.Қорытынды  
 бөлімі 

 Сапқа тұрғызу. Тыныс алуын 
 қалпына келтіру. Қателерді түзету.
 Оқушыларды бағалау. Үйге
 тапсырма беру. Сабақты аяқтау,
 қоштасу. 

5 Жақсы орындаған   
 оқушыларды атап өту.  
 Сабақты қортындылау.

ҒЫЛЫМИ ЖОБА

ТАҚЫРЫБЫ: «МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ ЖӘНЕ АДАМ»

Шығыс Қазақстан облысы,Күршім ауылы, Күршім ауданы
 «Н.Островский атындағы №4 Күршім орта мектебі»

қазақ тілі мен әдебиеті
Умутбаева Асыл Булаткановна

ОРЫНДАҒАН: 6-СЫНЫП ОҚУШЫСЫ ЕРЛІКОВА НАЗЕРКЕ
ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ: УМУТБАЕВА АСЫЛ
ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІСІ: ф.ғ.м.МҮРСӘЛІМ ГҮЛНҰР ОРАЗБЕКҚЫЗЫ

   Жоспар
І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім
2.1.Мұқағали поэзиясының көркемдік қуаты
2.2. Жүрегі табиғаттың тілін білген ақын
2.3.Мұқағали Мақатаевтың табиғат пен адам бейнесін өрнектеуде қолданылған көркемдеуіш тәсілдер
ІІІ.Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Жоба тақырыбы: «Мұқағали Мақатаев поэзиясындағы табиғат және адам»
Жобаның құрылымы: Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Тақырыптың  өзектілігі: ақиық  ақын  Мұқағали  Мақатаев  шығармашылығымен  танысу  арқылы
поэзиясының тақырыптарын саралай отырып табиғат тақырыбына жазылған шығармаларына талдау
жасау.
Мақсаты:
1.Мұқағали Мақатаев шығармашылығымен танысу.
2.Мұқағали Мақатаев шығармалары туралы жазылған ғылыми мақалалармен танысу.
3.Мұқағали Мақатаев шығармаларын тақырып бойынша сұрыптау.
4.Табиғат тақырыбына жазылған шығармаларына әдеби талдау жасауға ұмтылу.

Мұқағали Мақатаев- адамдар арасындағы, өмірдегі, табиғаттағы жарастық пен келісімнің жаршысы. 
Оның өлеңдері шын тебіреністен, шын шабыттан, шын қуаныштан, шын күйзелістен шын   
сағыныштан   туған жырлар. Әбіш Кекілбаев
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Мұқағали Мақатаев (1931-1976)

Шын дарын өз заманының шындығын шығарма арқауына айналдырып, халық көңіліне қяласа,  ол
мәңгі өмір сүреді. Халық сеніміне ие болу, оның қас-қабағын бағып, көңілі қалағанын жырға түсіру,
сырғып шерту келешектің жарқын сәулесімен нұрландыра түсуі сирек кездесетін бақыт. Қазақта Абай
теңдесі  жоқ ақын,  ал туған халқының жүрегіне ұялаған ақындар сасақпен санарлық.  Соның бірі-
Мұқағали Мақатаев.Мұқағалидың азан шақырып қойған аты- Мұхаметқали. «Пайғамбардығң атын
түгелдей айту балаға ауыр болады» деп әрі еркелетіп,қысқартып кеткен. Шешесі Нағиманың айтуы
бойынша,1931 жылы 13-наурызда (куәліте 9 ақпан деп қате жазылған). Алматы облысы Нарынқол,
қазіргі Райымбек ауданында қарасты Қарасаз ауылында туған. Ол   кезде әкесі Сүлеймен 1930 жылы
ұйымдасқан Энгельс атындағы колхоздың алғашқы төрағасы еді.
1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда,  яғни Мұқағали 10 жасқа  келген кезде  әкесі  майданға
аттанып, Калининград майданында болған сұрапыл шайқаста 29 жасында ерлікпен қаза табады. Үй
ішінің бар ауыртпалғы баланың тұңғышы Мұқағалидың иығына түсті.
Сөйтіп, баланың оқушылық кезі қой бағып, егін орып, кетпен шабумен өтеді. Сол кездерде өлең жаза
бастайды. 1948 жылы ауыл мектебін үздік бітіріп,Алматы жоғары оқу орнына аттанып, зеректігінің
арқасында, еш қиындықсыз Қазақ Мемлекеттік Университетінің филология факультетіне оқуға түседі.
Бірақ  орталыққа  жақын  аудандардың  студенттеріне  жатақханадан  орын  берілмегендіктен,
степендиясы не тамағына, не пәтеріне жетпей асыраусыз қалған үй ішінің ауыр тұрмысы оқуын әрі
қарай жалғастыра беруге мүмкіндік бенрмей, бір жылдан соң оқуын тастап,  Шибұт деп аталатын
көрші ауылда ауылдық кеңес хатшысы болып орналасады, әрі қызыл отау меңгерушісі, кітапханашы
да болады. Комсомол мүшесі, әрі жас кадр ретінде қоғамдық үгіт-насихатқа, көркемөнерпаздардың
ойын-сауық  жұмыстарына  белсене  атсалысады.  1949  жылы  «Советтік  искра»газетінде  екі  өлеңі
жарық көреді.  Сол ауылда мұғалім бойжеткен Лашын да үгіт-насихат,  ойын-сауық жұмыстарында
Мұқағалиға сенімді серік болады. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» пьесасында Мұқағали-Қозы, Лашын-
Баян рөлін ойнап жүріп, бірін-бірі ұнатады. 1949 жылдың көктеміңнде екеуі үйленеді.
Мұқағали  үзіліп  кеткен  оқуын  жалғастыруды  армандайды  да,  сол   арманды  жетелеп  екінші  рет
Алматыға оқуға аттанады. 1950 жылы Шет тілдер институның неміс тілі факультетіне түсіп, оны да
тұрмыс жағдайына байланысты тастауға мәжбүр болады. Ақын болам деген кісі заңды жете білгені
дұрыс деген оймен Қазақ Мемлекеттік Университетінің заң факультетіне оқуға түседі.  1952 жылы
Қасым  Аманжолов  құрастырған  «Жастық  жыры»  жинаққа  өлеңдері  М.Әкімов,  Ғ.Қайырбеков,
У.Мәмбетовтермен бірге енеді.
1954 жылы ауылға қайтіп, өзінің туған жері Қарасаздағы орта мектепте орыс тілінен сабақ береді.
Ауыл мектебіндегі мұғалімдік дипломы бар кадр алынып, Мұқағали жұмыссыз қалған соң, қалаға
келіп, 1957 жылы Алматыда Республикалық радиоға диктор болып қызмет істейді.
1960-1962  жылдары  аудан  орталығы  Нарынқолда  «Советттік  шекара»  газетінде  жауапты  хатшы
болады.
1962 жылы Алматы қаласына  қоныс  аужарып,  «Социалистік  Қазақстан»газетіне  әдеби  қызметкер
болып  орналасады.  Одан  Жазушы  одағында  кеңесші,  «Жұлдыз»журналында  поэзия  бөлімінің
меңгерушісі қызметтерін атқарады.
Ақынның алғашқы жырлары 1948 жылы Нарынқол аудандық «Советтік шекара»газетінің беттерінде
жарияланды. 1954 жылы «Әдебиет және Искусство»(«Жұлдыз»)журналында бір топ өлеңдері жарық
көрді.  Қазақ  әдебиеті  газетінде  өлеңдер топтамасы (Әбділда  Тәжібаевтың қоштауымен)оқырманға
жол тартты.  Арада  10  жыл санап,  1964 жылы тұңғыш кітабы «Ильич»  атты поэмалары жарыққа
шықты.  1966  жылы  «Армысыздар,  достарым»  атты  өлеңдер  мен  поэмалар  кітабы,  1967  жылы
«Қарлығашым келдің  бе?» тты жыр жинағы оқырман қолына тиіп  қаламгерлік  беті  айқындалған,
өзіндік  қолтаңбасы  бар  ақынның  тұлғасын  танытты.  Соңғы  жинақтарының  тақырыптарынан-ақ
«Армысыздар достарым!», «Қарлығашым, келдің бе?» ақынның өз үні мен таным дүниесі бедерленіп
бой көрсетті.
Жазушылық  жолы  осылайша  сәтті  басталған  жас  ақынның  бұдан  барлық  саналы  өмірі  поэзия
тынысымен  тығыз  байланыста  өтті.  Өмірінің  екінші  жартысында  бірыңғай  еркін  әдеби
шығармашылықпен іске шығып алды. 
«Поэзия!
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Менімен егіз бе едің?
Сен мені сезесің бе?
Неге  іздедім?»-  деп тебіренетін  Мұқағали бүкіл  ғұмырын,  жан дүниесін  қалтқысыз өлең жолына
арнады.
Талантты да шамырқанысты ғұмыр кешіп, үдете өнімді жазды. Таланты бой,ішкі рухани қуаты берік
ақын небір тамаша лирикалық жырларын ұсынды. «Мавр»(1969), «Дариға-жүрек»(1972), «Аққулар
ұйықтағанда»(1974),  «Шуағым  менің»(1975)  жинақтары  қазақ  поэзиясында  өзіндік  белесті  із
қалдырып өз оқырмандарын тапты.
1976 жылы жарық көрген «Өмір-дастан» атты таңдамалы өлеңдер мен поэмалары ақындық өмірдің
бір түйінді белесіндегі қорытындысы секілді. Келесі 1978 жылы жарияланған  «Өмір-өзен» кітабын
авторы көре алмады. Жомарт дарын арқалы ақын кемеліне келіп, гағыз толысқан шағында 1976 жылы
45 жасында ауыр науқастан қайтыс болды. Бұл кезде ақын поэма,дастандармен талантты лирикалық
шығармалармен, әлем әдебиетінің кесек туындыларын қазақ тіліне аудару арқылы қазақ әдебиетінің
танрихында ерекше тұлғалы орын алып,, жарқын да шынайы талантымен кеңінен танылып үлгерді.
Ақын соңында  бай  да  талантты туған мұралар қалдырды.  Оның жеке  өмірі  мен  шығармашылық
ізденістерінің ішкі бірлігі,  тұтастығы,  дүние құбылыстарына деген шыншыл да сезімтал ақындық
көзқарасы  туындыларынан  барынша  айқын  аңғарылады.  Шығармашылық  өмірінің  алғашқы
қалыптасу  кезеңі  бүкіл  кеңес  әдебиетінде  үлкен  серпіліс  тудырған  алпысыншы  жылдардағы
«жылымық» жылдарына тұспа-тұс келген ақын дүниетанымы одан кейінгі  социалистік  қоғамдағы
тоқыраудың әуелгі  жылдарына күрделі  қайшылықтарға ұшырады.  Ал,  өткен ғасырдың соңындағы
қайта құру, қазақ елінің  тәуелсіздік алу кезеңін ақын өз көзімен көре алмай кетті.
Көзінің  тірісінде  де  ақын  ретінде  жақсы  танылып,  әдебиетте  өз  үнімен  дараланған  суреткердің
мұратына көзқарас  ықылас  күшейе  түсті.  «Бәсере»(1981),  «Зов  души»(1981),  «Соғады жүрек» екі
томдық таңдамалы шығармалар жинағы (1982), «Шолпан» (1984) қалың оқырман қолына тиді. 1991
жылы үш томдық таңдамалы шығармалар жинағы жарық көрді.
Ақын  У.Уитменнің  «Шөп  жапырақтары»(1996),  В.Шекспирдің  «Сонеттерін»(1970),  Дантенің
«Құдыретті комедиясының», «Тамұқ» атты бірінші бөлімін (1971) қазақ тіліне аударып жариялатты.
Өткен  ғасырдың  тоқсаныншы  жылдарында,  қазақ  елінің  тәуелсіздік  алған  кезеңінде  Мұқағали
Мақатаев  мұрасына  жаңаша  көзқарас  қалыптасты,  ақын  мұраларын  танудың  жаңа  бір  кезеңі
басталды.  Ақын  шығармалары  өзі  дүниеден  қайтқаннан  кейін,  бәрі  де  Қазақстан  Республикасы
Мемлекеттік сыйлығымен бағаланды.
Мұқағали  өлеңдері-ұлттық  поэзияның  жаңа  бір  белеске  көтерілгендігін,  жаппай  евроцентристік
ағымға ойысқан заманда қазақтың қара өлеңінің шынайы қасиеттерінің қадірі артып,бұрынғыдан да
толысып,кемелдене  түскендігінің  куәсі.Ол  қазақ  өлеңінің  ұлттық  бояуы  мен  рухын  ұстанды,
түрлендіре  байытты  да,  сонысымен  қалың  қазақ  оқырмандарының  жүрегіне  жол  ашып,  ұлттық
поэзияның шашасына шаң тимес тарланбозы ретінде мәңгілік ұялап қалды.Сонымен қатар,ақын қазақ
лирикасын ХХ ғасыр әдебиетінің талантты түрде құнарландырды.Білікті, парасатты ақын ретінде өз
заманының  ірі  мәселелеріне  қалам  толғаса,  соның  өзінде  қазақ  өлеңі  мен  ана  тілінің  ғасырлар
қойнауынан нәр жинаған аталы дәстүрін бұзбай, жарасымды дамытты. 
Күпі киген қазақтың қара өлеңін,
Шекпен жауып өзіне қайтарамын,-дегенде де ақын өзінің суреткерлік сырын алға тартқан.
Адамды бірде азынаған үскіріктің құшағына, бірде апшыны қуырған аңызағына, бірде жапырағын
желден  басқа  жан  желпімеген  жаратылыс  жаннаты  жазира  жайлай  жасыл  аймаққа  алма-кезек
алмастырып, өмірдің нәрін көңілдің аңсары мен кәусеріне айналдыратын уақыт атты құдыреттің өз
мақамы,өз күйі болатындай, поэзияның да сол уақыт атты қайсар еменнің шор боп біткен иір-иір
бұтақтарының жамырап, бүр ашық өзіне ғана, кезеңіне ғана сай сымбат, бітімі бар. Содан жаратылған
мінез-құлқы бар.Шынайы талантты поэзия тармақтарында тіршіліктің тынысы қан лүпіліндей соғып
тұрмақ.Өлеңнің де өз кезеңінде лайық тынысын содан естиміз, түсінеміз.
Бүгінде самғауы биік қазақ жырының сырлы өлкесінен орын тепкен Мұқағали Мақатаевтың саңлақ
үні  халық санасына сіңді  деп айтуға  болады.Ақынның шыншыл,  сыршыл қоңыр дауысы әдебиет
әлемінде  орнықты.Өзімен-өзі  арпалысқан,  мазасыз,Ақын-Жүрек  миллион  жүректі  адамгершілік,
суреткерлік  жалынмен жылытып келеді.  Сонда  есте көп сақталатын да,  еріксіз  тілге,  зердеге  нәр
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болып таматын табиғаттың тұлғалы, тұрлаулы, тебіреністі жырлары.
Кең дүние, төсіңді аш, мен келемін,
Алынбаған ақым бар сенде менің!
Бұйрат құмдар-бұйынып шөлдегенім,
Бура бұлттар-бусанып терлегенім,- деп қайталаймыз ақын жыры.
Мұқағали Мақатаев поэзиясындағы көркемдік жүйенің бір парасы өзі өмір сүрген кездегі ауыл, ел
тіршілігі, ұлттық мінез, ұлттық психология табиғат көрінісінің көркем бейнесін жасауға негізделген.
Мұқағали  поэзиясы  тазалық,шынайылық,табиғи  тазалық  болмыстан  тұрады.Мұқағали
жырларындағы сезім мен сурет астасып жататындықтын сурет бояулары мағыналы-мазмұндығымен
ерекшеленеді. Ақын жырларында жайбарақаттық, салқынқанды бояу қолдану мүлде кездеспейді, ол
ақындық мінезден туындайды.
2.1.Мұқағали Мақатаев жырларының көркемдік ерекшелігі өте мол.Онда троп пен фигураның түр-
түрі,  бірнеше  жолдармен  жасалған  теңеу  мен  эпитет,  жансыз  нәрсеге  жан  бітіре  суреттеу,  арнау
түрлері, диалог тәсілі өте шебер әрі орынды көріне білген. Мысалы,ақын диалог тәсілін, яғни сұрақ-
жауап түріндегі әдістің поэзияда қолданылуында өте шеберлік танытады.Оның «Махаббат диалогы »,
«Менің анкетам» секілді өлеңдері тек диалогқа құрылған.
-Құс болып ұшып жоғалсам, не етер едің?
-Сені іздеумен мәңгілік өтер едім.
-Отқа түсіп өртенсем, не етер едің?
-Күл боп бірге соңыннан кетер едім.
-Бұлдырасам сағымдай, не етер едің?
-Жел боп қуып, ақыры жетер едім.
-Қайғы әкелсем басыңа, не етер едің?
-Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін,-деп келетін осы жолдар сырлы сезімнің құпиясын ашып, бар
асылын көрсетуде басы артық сөзге, қиялға бой ұрмайды.Тек қана бір-біріне ұмтылған қос ғашықтың
тілдесуі  бұл.Бар-жоғы  сегіз  ғана  жолдан  тұратын  бұл  өлең  бүкіл  бір  поэманың  жүгін  арқалап
тұрғандай.Әр сұрақ-жаңа бір жол, тың бастама, яки бір қасіреттің шоқтауындай болса, әрбір берілген
байсалды,сезімге толы жауап-сол жолдың жарқын қорытындысындай.
О,муза!
Мәңгі жастық!
Қайран досым!
Қай күні ауар екен сайран қосым,- депағынан жарыла бар құпиясын алдына жайып салса, бірде:
О,Жастық,
Сен өлгенде, мен өлемін,
Сенсіз мен қиылған бір бөренемін.
Енді бірде:
О,Махаббат!
Сен әлі тірі ме едің?
Көзімнен ғайып болған күнім едің,
Гүлім едің...
Елтіген түнім едің,
О,Махаббат!
Сен әлі  тірі  ме  едің?-  деп,  ақын жүрегі  табына жырлайды.Ақын күйкі  тірліктің қоңыр тірлігінен
көрінбей ескерусіх қалған дүниелерді асыл сүзгендей жүрегінен өткізіп, от тілімен жалынды жырға
айналдыра біледі.
Ақынның  жайшылықта  тумаған  әрбір  өлеңінен  оқырман  қауымының  әрқайсысы  өз  дегенін,  өз
қажетін,  тіпті  айтылмаған сырын,  мұңы мен  арманын,  қанатты қиялын да  таба  алады.  Мұқағали
поэзиясын оқи отырып,іштей  де болса «мен ғой мынау», «мынау менің өмірім ғой », «мынаны мен де
осылай дер едім-ау» деген ой туса ақын міндетінің орындалғаны.
Ақын  мақсаты-шындықты  жазу.Себебі,  ақынның  ақындығы-шындығында,  жүрек  сөзінде.Ол  не
туралы  жазбасын,  не  нәрсені  жырына  арқау  етпесін,  өз  құбыласын  әділдікке  қарап  түзейді.Ал
әділдіктің  жолы  қашан  да  бұралаң..  өлең  жолдарын  айшықты  етудің  тағы  бір  тәсілі-
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қайталау.Мұқағали поэзиясында ақындық дарындылық осы тәсілдерді ойната қолдану арқылы өлең
құрылысын қарапайым әрі ерекше тілге жатық етіп қолдана білген.
Сағыныштай сарғайып сара қайың,
Жапырақтар шертеді сары уайым.
Сара қайың мен сары уайым да жанды заттай, сезімге толы тіршілік иесі. кейіптеу тәсілінің поэзияда
мүмкіндіктері  мол,  әдеби  әлемнің  жұмбағын  шешіп  беруші  де  осы  дәстүр.Себебі,  ақын  жеткізе
алмаған сағынышы мен арманын ақ қайыңға тіл бітіру арқылы, сонау көкте ұшқан қарлығашымен
тілдесуімен жеткізе білген.
Мұқағали  қазақтың  бай  ауыз  әдебиетін,  одан  кейінгі  жазба  әдебиетінің  озық  үлгілерін,  әлемдік
әдебиет  жетістіктерін  бойына  толық  сіңіріп,қабылдай  отырып,  поэзияда  қалыптасып  орныққан
өлшем-өрнекті керек жерінде қырнап-өңдеп, түрлендіріп қолдану жағынан шеберлік танытты. Осы
негізде  жаңа  өлшем,Ұйқас  түрлерін  қолдана  отырып,  ұлттық  поэзияның  ырғақтық,  әуезділік
байлығын да молықтыра түсті. Мұқағали поэзиясының көркемдік түрін құрайтын бөлшектерге, яғни
композиция,  сюжеттік  құрылыс,  жанрлық  өзгешелік  пен  бейнелеу  тәсілдері,  тіл  кестесі,  өлең
өрнегі,өлеңге тін ырғақ пен интонация жүйесі, шумақ, ұйқас түрлерін қарастыру, олардың тұтастығын
көркемдік жүйе дәрежесінде қалыптасуын және сол шығарманың идеялық мазмұнымен ажырамас
бірлестік табуын анықтау, ғылыми түрде дәлелдеу ақындық құпияларына үңілу зертеу жұмысының
өзектілігін көрсетеді.
Мұқағали  жырлары  тақырып  ауқымының  кеңдігі,  көркемдік  қуатының  өзгешелігі  жағынан  да
оқшауланады.Ақындық табиғаты күрделі,  шығармашылығының қыры да,  сыры да  мол.  Ақындық
болмысы  мен  ерекшелігіне,  бейнелеу   шеберлігіне  көз  жіберер  болсақ,  ол  күшті  ағасы  мол,  тау
суындай тасқынды. Сан тармақтан табысып, дала төсіне бауырын жазып жөңкіле аққан иірімі мол,
жылым дарияға айналады да сусап, сұраныс жасағандарды қуатты ағыс құшағына алып, бауырына
басады.Жыр  дариясы  жиһан  кездіріп,қилы-қилы  тағдырлармен  табыстырып,  сан  қиырға  саяхат
құрғызады.
Мұқағали-тума талант.Шабытты шағында өлең нөсерін селдетіп, жыр топанын тұрғызады.Қиналып,
өлермеңденіп жазбайды.арам тер боп тыраштанып, тыртаңдамайды.Жетінші дәптердегі он күнде 27
өлең жаздым дегеніне қарап-ақ өлеңсіз күні өтпейтінін, жұтқан ауа, ішкен ас пен барабар қорегіне,
қажетіне  айналғанын  аңғару  қиын  емес.Оның  өлеңдерін  мектеп  оқушысынан  зейнеткерге  дейінгі
барлық  буын  басына  жастанып  оқиды,  асабадан  академикке  дейін  жаттап  жанын
азықтандырады.Үзінділер  тыңдаушысын  рухтандырады.Сөйтіп  өзін  де,  өзгені  де,  авторын  да
биіктетеді. 
Мұқағали-ұлт  ақыны.Оның  өлеңдерінде  қазақ  қаны  атқақтап,қаракөздер  жүрегі  лүпілдеп  соғып
тұрады,ұлттық  намыс  атойлап  көрініс  береді.  Бізге  сонысымен  құнды,  сондайлығымен
нәрлі.Ұлылығының-ариадна  жібіндей  алтын  арқауы  осында.Танымал  талант  Марат  Қабанбай:
«ұлылар-  өз ұлтының микроатом,  микроклеткаларынан тұрады» деуінің  мықты себебі  бар.  Әрине
жазушы мұнда бүтінді бөлшектеп, бөлшекті бөлекше кішірейтіп көрсеткен. Алайда ұлттық белгілер
неғұрлым көп  болса,соғұрлым сапалана  түспек.  Бірақ  жадағай  ұран  салған жалаң ұлтшылдықтан
сақтану  қажет.Жаңағы  М.Қабанбай:  «Махамбет,Абай,Мұхтар,Мұқағалилар  ұлт  өкілі  ретінде  ары
қарай өмір  сүре береді,олардың шығармаларына ұлтымыздың өлмес  коды жазылған,әлем бізді  он
ғасыр өтсе де сол кодтар арқылы тауып, танып алады»деуі білгір ой қорытындысы. Ұлт ақыны болу-
ұлттың тарихына,ұлыстың шежіресіне жазылу.оның мәңгілікке өлмесі, өшпесі мәлім.
Мұқағали-үлкен  суреткер.Суреткерлік  сегіз  қырлы,  сансыз  сырлы  болуы  мүмкін.Соның  бір  ғана
көрінісі  кемел  қайыру-Мұқағалиға  тән.Мәселен  «Мен  күрсінсем,күңіреніп  тау  жылаған».Қандай
ғажап шендестіру.Адам мен табиғат бір-біріне әсер береді,ықпал етеді.Ақын күрсінісі  мен таудың
күрсінісі үйлесім тауып, үндесіп кеткен. «Қалауын тапса» дейтін шеберлік осындай-ақ шығар.Бірінен
бірі зарядталып, бірінен-бірі рухтанып жасампаз күш пен құдіретке айналған поэзия патшалығы бұл.
Ығысыңдар,
Ей,таулар!
Ығысыңдар!
Орын сайла ортаңнан жұмысым бар.
Ата болып не маған ұрысыңдар.
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Адам болып немесе ығысыңдар.
Әлемдік поэзияның інжу-маржандарында ұшырасар мұндай суреттеу-қазақ жырының қолынан келіп,
қабілет қарымынан туындап тұр. Ұлықталар жетістігіміз, ұлттық ұтысымыз. «Ығысыңдар» деген сөз
үш  рет  қайталанса  да,  өлең  шырайына  селкеу,  сезік  келтірмейді.Қайта  лептілік,  үстемелік
дарытқан.Мұндай  жайыт  жиі  ұшырайды,  өйткені  ол  ақының  сүйікті  тәсілі,  ой  айшықтар  әдісі.
«Тауына  сүйенемін,  жоқ  болса  сүйенерім,  келеді  тауымды да  күйелегім»-нағыз  табиғатқа  тартып
туған, ұлылыққа, ұстаздыққа бой ұрған жолдар.Халқына арқа сүйеген, одан ұланғайыр  нәр алып,
қуат жинаған нар ақын ғана осылай айта алады.
Ақын Мұқағали Мақатаев ақ пен қара түсті, боз, күрең түсті жиі өолданған. Ақын жарларында ақ
түстің басқа түске қарағанда өте көп кездесетініне көзіміз жетеді.ақын көктем бейнесін,  ауылдың
мамыражай  тіршілігін  ақ  түспен  бедерлейді.Ақынның  «Көктем  де  келер»  атты  жыр  жолдарында
көктемдегі көшіп жатқан бұлттар бейнесін «Ақ көңіл бұлттар, ақ нөсер төгіп өтсін де»деп жырлайды.
Кірсіз көңіл ақ туын
Жоғары ұстап, ағайын,
Ақ киімге оранып,
Алдарыңа барайын.
2.2.Мұқағали Мақатаев- қазақ поэзиясының табиғат лирикасында өзіндік дербестік танытқан, өзгеше
поэтикалық әлем ашқан жаңашыл ақын, асқар тау мен дархан даланың, олардың жаны жарқын асыл
адамдары мен таңғажайып табиғаттың үлкен жүректі  асқақ  жаршысы.Ақын табиғаттың әсемдігін
жырлай отырып, өзінің сол табиғатқа деген пәк сезімді көзқарасын білдіреді:
Мен саған арамтамақ масыл емен,
Жаңбыр болып гүліңнің шашын өрем.
Аспаныңды арқама құлатсаң да,
Кеудеммен жеріңді басып өлем.
Бұдан тазалық пен тұнықтықтың, тектілік пен тегеурінділіктің өлшемі мен бірлігін көреміз.
Жарықтық
Жаздың т аңы-ай!
Жадырап қанатымды жаздым талай.
Жарықтық,
Жаздың таңы-ай белден асқан!
Бауырын жерге басқан шөлдеп аспан.
Қия алмай жаз төсегін, жар төсегін,
Қиылып бозаруда жер мен аспан.
Жаздың арайлап атқан таңының көркем сөздегі сұлу көрінісі.  Ақын сөзге жан аңдамас сұлулықты
байқайды.Сол сұлулықты сұлу сөзбен кестелейді.
Лирикадағы адамның жан диалектикасы ақынның бір сәтте жалт еткен нұрлы ойының сол мезетте,
жарқ етіп тұтас көрінген ішкі сырлы дүниесінің бір саздан басқа бір сазға ауысып, ұласуы, жан-жақты
қимыл-қозғалысы.Лирика   ішкі  сезімді  терең  бейнелесе,  сол  өмірдің  де,  ойдың  да  суреті  болып
шығады. Мұқағали Мақатаевтың қуаныш сезіміне бөленген көңіл-күйін «Біздің көктем»өлеңінен де
көруге  болады.Көктем  мезгілі  жер  –дүниенің  жасырып,  тіршілік  атаулының  басталар  тұсы  және
табиғат ананың бусанып, айнала әртүрлі  гүлдерге көміліп, жасыл желекке бөлінер сәті болғандықтан
ақын көктемді өмірдің, жаңа тіршіліктің басы ретінде қайталанбас сәттерін бейнелеп береді. Күзді
суреттеудегі ақынның әдісі өзгеше.
Тағы да күз, тағы міне сары таңды ұзақ түн,
Уысында тағы да мен ұйқы дейтін тұзақтың.
Ой-хой, шіркін, тағы да  бір күзді міне ұзаттым
Немесе:
Сен менің тынысым ең, тұрмысыс ең,
Сен үшін өмір сүріп тырмысып ем.
Жыл құсымен оралған жаным менің,
Бірге аттанып кетесің жыл құсымен.
Қызылы жоқ қырманды күзде міне
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Қайтқан құстың қараймын тізбегіне- деп өз сағынышын, күрең күзгі күндерін мүңдана еске алып,
құлазыған көңілін қайтқан құспен сабақтастырады.
Таулар менің таусылмайтын бақытым,
Ал,ырысым-ұлан-ғайыр кең далам.
ақын суреттеуінде дала дидары әр қырынан жақсы жарқырап көрінеді. Өзінің шалқар қөңіліне жазира
даласын сыйғызады.
Боз далам, күрең далам, жасыл далам,
Кісі емес саған келіп бас ұрмаған.
Құныға құшырым бір қанбай қойды-ау,
Қалай ғана құшармын ғашық далам?!
«Таудай болғым келеді»өлеңінде:
Өлмесін де берген ғой тауды маған,
мен күрсінсем, күңіреніп тау жылаған.
Көңілімде бір құйын көтерілсе,
Тауларымда тұрады қарлы боран,-дейді.
Ақынның  туған  жерінде  табиғатқа  тән  табиғи  сұлулықтың  бәрі  бар,  жер  жаннаты  Қарасаз
өңірі.Хаңтәңірінің бір сілеміндей болған Елшенбүйректің бауырындағы бұл мекенді ақын табиғаттың
падишахына бағалаған. Оның суреттерін көркемсөзбен өрнектеп, мәңгілікке қалдырған.
Аспанда қыран қалықтап,  тастарында арқар,  құлжа, тауешкі  ойнаған жақпар таулары, әр сайынан
құлдыраңдап  жылжып  аққан  ботакөз  бұлақтары,  Қрасу  иірімінен  ұшқан  үйрек-қаз  бен  жиегінде
бұғынған құндызы, қалың тоғайында қырғауыл ұялайтын ну орманы бар осындай қасиетті жердің
ғажап көріністері ақын жүрегінен тамылжыған жыр болып төгіледі.
Тамаша еді жазғы орман,
Құстар сайрап мәз болған.
Көлшіктерде, суларда,
Үйрек ұшып, қаз қонған.
2.3  Табиғат-Мұқағали  Мақатаев  шығармашылығының  жаны.Ғажап  табиғат  суреттері  болмаса,
Мұқағали өлеңдері сондай тамаша қайталанбас, сұлу болуы мүмкін бе?
Табиғат  ақынға қанатты шабыт береді.Ақынның жер,  аспан күн мен сәуле,  ай  мен жұлдыз,  ағаш
сияқты  табиғаттың  перзентін  суреттейтін  өлеңдері  бір-біріне  ұқсамайды,  әр  өлеңге  автор  жай
бояу,мазмұн,  сөздердің  жаңа  реңкьерін  енгізеді:  «Тау  бұлағы  ағады»,  «Сап-сары  жапырақтар»,
«Соқпақ», «Жалғыз терек», «Тағы да күз,міне тағы, сары таңды ұзақ түн »
«Соқпақ» өлеңінің екінші шумағына анафора қолданысын көруге болады.
Бұл соқпақпен әкем менің қан майданға аттанған,
Бұл соқпақпен әжемді де қабіріне ап барган.
Бұл соқпақпен баламды да ұзартып сап мезгілсіз,
Бәрісінің жүрген ізін ескерткіш қып ап қалған.
Ал, «Тау бұлағы да ағады» өлеңінен эпифора мен анафорасы жарыса қолдануын байқаймыз.
Тау бұлағы да ағады,
Ой бұлағы да ағады.
Әрқайсысы өзінше тепкілейді жағаны.
Бірі жылжып барады,
Бірі мөңкіп барады,
Бәрісі де , не шара, аға алмайды жоғары.
Осы  өлең  жолдарында  «бұлақ»,  «ағады»,  «бірі»,  «барады»,  «жатыр»  сияқты  сөздер
қайталанады.Автор  табиғат  суреттерін  көрсете  отырып,  оқырман  белгілі  бір  ой  салады,  сезім
туғызады, адамның рухани, ішкі дүниесіне жол тартады.
Мұқағали жыл мезгілдерін адам өмірінің кезеңдерімен теңестіріп, көктем, балалық шақ, күз есейген
шақ, қыс көрініс шақ деп қарастырады.
Ақынның  «Сап-сары  жапырақтар»өлеңі-өмірінің  соңғы  жылдарында  жазылған  өлең.  Мұнда  да
анафора қолданысы бар.
Сап-сары жапырақтар...
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Сап-сары жапырақтар...
Саудырап құлап жатыр атырапқа.
Мұқағали Мақатаев-ұлағатты ақынымыз, сегіз қырлы, бір сырлы азамат.Ақынның әдеби мұрасы мол
әрі мәңгі.

Қорытынды
Ақын жыры- оның жан сыры, ішкі дүниесі. Ақын сол сырын қағаз бетіне өлең жолдарымен түсірді,
яғни сол өлең арқылы оқырмандарына ішкі жан сырын шертті. Ақынның өлеңдерін оқыған сайын
терең ойға батасың, бүгінгі бұралаңы көп өмірдегі адам тағдырының көп қатпарлы көріністері көз
алдыңа елестейді.
Поэзия құдыреті- адамның рухын биіктетіп, адамның жан-дүниесін күнделікті күйкі тірліктің шаң-
тозаңынан  аршып  алуға  көмектеседі  десек,  бұл  тұрғыда  Мұқағали  атамыздың  әрбір  өлеңі
оқырманның жүрегіне жол тауып жатады.Оқырманын ойландырады. Рухани дниесіне жарық түсіріп,
ізгілік себеді, тазартады, тағылым береді.
Мұқағали   Мақатаев  шығармашылығынан  қазақтың  нағыз  ұлттық  поэзиясын  көреміз.  Мұқағали
Мақатаев жырларындағы қазақтың жері мен суы, тауы мен даласы көрініс тапқандығы өз алдына,
өзгеше  пайымдау  ерекшелігі,  өзіндік  өрнек  салар  тілі,  шалқыған  шабыты сөзге  шебер  халықтың
ұрпағы екенін аңғартады. Мұқағали Мақатаев өлеңдерінің өзегінен ақиқат өмір шындығын көреміз,
көркемдік өрнегі өзгеше өрілген сөз өнерінің үлгісін танимыз. Ол халықтың ұлттық сипаттағы көркем
бейнесін,  сол  арқылы  адам  болмысын,  оның  жан  дүниесін,  сезімін,  яғни,  адам  өмірінің   асыл
шындығын ерекше тебіреніспен толғайды. Ақын әрбір кейіпкерін өзінің  сезім елегінен өткізіп, сол
күйде өзі тұрғандай етіп шебер бейнелейді. Сондықтан да оның қаһармандары шынайы, оқырманды
бірден баурап алады. Сол себепті де Мұқағали мұрасы сөз өнерінің дара мұнарасы ретінде  болашаққа
апарар құнды қазына болып қала береді.
Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев
Өлтіре алмас алайды өлеңді ешкім,-деп тума талантымен өлең әлемінде өз қолтаңбасын қалдырған
Мұқағали мұрасы- ұрпақтан-ұрпаққа жалғасатын, қазақ поэзиясының алтын қорынан орын алатын,
өлмейтін, өшпейтін мәңгі мұра.
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 ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ

                                                                                                 Фазылова М.Д.
                                                                     учитель русского языка и литературы

   
Базовое  звено  образования  –  образовательная  школа,  модернизация  которой  предполагает

ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.

Основная цель образовательного процесса  -  обеспечить возможности каждому ученику для
развития своих склонностей, познавательных интересов.

Проблема  познавательной  активности  –  одна  из  вечных  проблем  педагогики.  Педагоги
прошлого и настоящего по-разному пытались и пытаются ответить на извечный вопрос: как сделать
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так,  чтобы ребенок учился с  охотой и желанием?  Каждая эпоха в  силу своих социокультурных
особенностей предлагала свой путь решения. 

Анализируя свою педагогическую деятельность,  и я  довольно часто задавала себе вопросы:
Почему  не  всегда  можно  увлечь  ребят  учебным  материалом?  Почему  на  уроке  нет  атмосферы
творческого  горения,  которая  необходима для  познания  нового,  интересного?   Почему учащиеся
безынициативны?  Как  научить  ученика  самостоятельно  находить  необходимую  деятельность  в
любой ситуации?  Почему результаты обучения оставляют желать лучшего?  Уверена, что подобные
вопросы «терзают» многих моих коллег. 
На мой взгляд, достаточно успешно позволяет решать эти вопросы проблемное обучение. Идея о
важном  значении  проблемного  изложения  знаний  в  активизации  познавательной  деятельности
школьников высказывалась еще падагогами-классиками. В частности эту идею выдвигал немецкий
педагог  А.Дистервег.  Из  наших отечественных деятелей  ее  четко  формулировал  К.Д.  Ушинский,
считавший,  что  в  обучении серьезное  внимание  надо  обращать  на  возбуждение  самостоятельной
мысли ребенка, на побуждение его к поискам истины. 
Хочется ли ребенку брать от учителя готовые, разжеванные знания и глотать их без усилий?  Как
правило, не хочется. На таких уроках ему становится скучно, неинтересно, он начинает отвлекаться,
теряет интерес к предмету. Учиться с увлечением и охотой он будет в том случае, если учитель будет
вовлекать его в разнообразную деятельность, в которой учащийся сам добывает знания, наблюдая,
исследуя, делая выводы, свободно высказывая свои мысли.
Успешное учение требует от учащихся активной познавательной деятельности. Овладеть знаниями,
действительно  усвоить  их  учащийся  должен  сам,  собственным умом.  Для  глубокого  и  прочного
овладения знаниями ученик должен совершать полный цикл умственных действий, включающих в
себя действия по восприятию изучаемого материала, его осмыслению, запоминанию, по выработке
умений и навыков, по обобщению и систематизации знаний.  
Исходя из данных положений, я сформулировала цель и определила задачи опыта: 
Цель: организовать процесс обучения русскому языку на основе технологии проблемного обучения,
направленной на развитие познавательной активности школьников            
 Задачи:
-  изучить особенности технологии проблемного обучения;
-  спланировать процесс обучения русскому языку с  использованием технологии проблемного 
обучения;
-  разработать дидактическое обеспечение для внедрения  технологии проблемного обучения на 
уроках русского  языка;
- выявить влияние технологии проблемного обучения на развитие познавательной активности 
учащихся;
- воспитывать личностные качества;
         

В общем плане под активностью понимается деятельное состояние субъекта, т.е. действующего
лица.  Следовательно,  познавательная  активность  есть  деятельное  состояние  ученика,  которое
характеризуется стремлением к учению, умственным напряжением и проявлением волевых усилий в
процессе овладения знаниями.  Все это неизбежно меняет взгляд на положение ученика в процессе
обучения. Из объекта, на который воздействуют, он превращается в активно действующий субъект, в
деятельного  участника  процесса  обучения.  Главным  принципом,  лежащим  в  основе
взаимоотношений учителя и ученика, становится сотрудничество.

Развитие учащихся включает в себя  усиление потребности в овладении знаниями, проявление
увлеченности учением, а также совершенствование   как общих, так и специальных познавательных
способностей. Все это ведет к совершенствованию личности в целом, обогащению ее познавательных
и духовных запросов. Таким образом, в основе данного опыта лежит идея развивающего обучения,
направленного на то, чтобы каждый ученик на основе своих возможностей осваивал новый опыт на
базе  целенаправленного  формирования  творческого  и  критического  мышления,  опыта  и
инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования.
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Все это позволяет сделать общий вывод: только стимулируя познавательную деятельность самих

ребят и повышая их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах обучения,  можно
добиваться повышения качества их образовательной подготовки.

В своей педагогической практике для того, чтобы активизировать познавательную активность 
учащихся, использую технологию проблемного обучения. 

Под  проблемным  обучением  понимается  такая  организация  учебных  занятий,  которая
предполагает  создание  под  руководством  учителя  проблемных  ситуаций  и  активную
самостоятельную  деятельность  учащихся  по  их  разрешению,  в  результате  чего  происходит
творческое овладение знаниями, навыками и развитие мыслительных способностей.
Что  же  такое  проблемная  ситуация?  В  философской  литературе  познавательная  проблема
определяется как противоречие между знанием и незнанием,  которое разрешается путем поисков
ответов на возникающие вопросы. Познавательная проблема характеризуется тем, что она выводит
ученика  за  пределы  имеющихся  у  него  знаний,  что  в  ней  есть  что-то  неизвестное,  что  требует
творческого поиска, мыслительной деятельности.
Проблемное  обучение  должно взаимосвязано включать  в  себя  как  способы создания  проблемной
ситуации,  так  и  способы  организации  умственной  деятельности  учащихся  по  решению
познавательной задачи. Рассматривая методику проблемного обучения, известный советский дидакт
М.Н.  Скаткин  выделяет  три  основных  способа:  а)  способ  «проблемного  изложения  знаний»,  б)
частично- поисковый способ, в) метод «исследовательской работы школьников». Такой подход, на
мой взгляд, методически ясен, практичен и удобен.
Схема основных структурных компонентов проблемного обучения
Создание проблемной ситуации и  определение познавательной задачи
Активный мыслительно-познавательный поиск учащихся под руководством учителя,  
самостоятельный подход к выводам
Тренировочные упражнения, применение знаний в новых условиях с целью возбуждения мышления  
Творческое,  самостоятельное  овладение  знаниями,  а  также  способами  активной  познавательной
деятельности,  интенсивное умственное развитие.
Проблемные  ситуации  создаю  на  всех  этапах  обучения:  целеполагании,  при  введении  нового
материала, закреплении, контроле. Учебное занятие является формой реализации конкретных целей
образования,  при  этом  под  целью  понимается  планируемый  результат.  Уверена,  что  учащиеся
должны  знать  цель  учебного  занятия,  четко  представлять  себе  цель  того,  в  чем  им  предстоит
участвовать, цели для учащихся должны находиться в сфере ближайших интересов ребенка. Только в
том случае, когда ребенок имеет представление о том, для чего ему необходимы знания, когда и где
он  сможет  применить  приобретенные  умения  и  навыки,  повышается  его  учебная  мотивация,
активизируется деятельность.
На этапе целеполагания учу ребят самостоятельно формулировать цели и задачи учебного занятия.
Так, на уроке русского языка по теме «Имена существительные собственные и нарицательные» в 5
классе  предлагаю детям  придумать  задание  к  словам:  город,  календарь,  Астана,  рябина,  Султан,
Сырдарья, окно, доска, «Айголек». 
Дети предлагают разные задания:
- распределить существительные по склонениям;
- выписать существительные с орфограммами;
- выписать слова, обозначающие имена собственные;                                                                                   
 Выполняем третье задание,  так  как оно связано с  темой урока.  Предлагаю ребятам ответить на
вопросы: Что мы сегодня на уроке должны узнать? Чему должны научиться? Для чего нам нужны эти
знания и умения? Как правило,  учащиеся достаточно легко отвечают на эти вопросы, тем самым
самостоятельно определяют цель учебного занятия. Практика показала, что такая постановка целей
урока  позволяет  развивать  познавательную  активность,  самостоятельность  суждений,  повышает
мотивацию учащихся.              
На этапе закрепления на этом же уроке провожу распределительный диктант. Предлагаю учащимся
записать имена существительные в два столбика: 1 – собственные, 2 – нарицательные. В диктанте
даю несколько  существительных,  которые  могут  быть  как  собственными,  так  и  нарицательными
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(пушок, земля и др.). Возникает новая проблемная ситуация. Ребята затрудняются, не могут решить, в
какой столбик записать эти слова. Даю право высказаться всем желающим, ответы всех поощряются,
отмечаю тех,  кто сумел выбор грамотно аргументировать.  Такой подход позволяет ребенку стать
субъектом своего обучения, позволяет овладеть осмысленными и прочными знаниями и навыками.
Проблемную ситуацию на уроке можно создавать с помощью проблемного изложения, проблемной
демонстрации, мыслительного проблемного эксперимента, игровых проблемных ситуаций. 
Поиск  решения  проблемы,  вывода  из  проблемной  ситуации  можно  организовать  с  помощью
следующих методических приемов:
- подвести школьников к противоречию и предложить им самим найти способ его разрешения;
-сталкивать противоречия практической деятельности;
- излагать различные точки зрения на один и тот же вопрос;                                                                        
- побуждать сделать сравнение, обобщение, выводы из ситуации;
- ставить проблемные задачи (с неопределенностью в постановке вопроса, с     
   противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками);
- побуждать к исследовательской деятельности, самостоятельному изучению    
  информации.
При изучении темы «Главные и второстепенные члены предложения»»  на этапе объяснения нового
материала  использую  проблемную  демонстрацию  «Синтаксическая  роль  инфинитива».  Для
наблюдения и анализа даю следующие примеры:
Жить – Родине служить. (подлежащее, сказуемое)
Я хочу хорошо учиться. (часть составного глагольного сказуемого) 
Желание уехать было сильным. (определение)
Друг помог мне решить задачу. (дополнение)
Она вышла проводить гостей. (обстоятельство)
В  школьном  учебнике   все  синтаксические  функции  инфинитива  не  представлены,  поэтому
побуждаю ребят заняться изучением дополнительной литературы, исследованием данной проблемы и
составлением алгоритма определения синтаксической роли инфинитива.                                              
     В результате работы получили такой алгоритм:                                              
                                   В предложении 2 инфинитива
                    да нет
1 инфинитив – подлежащее,                      есть спрягаемая  форма глагола  
2 инфинитив – сказуемое                                да                                  нет
                                                                                    
                                             оба действия                           относится к сущ-му,       
                             относятся к одному деятелю         отвечает на вопрос: какой?
                                      да                          нет                    да       нет

                есть целевое значение      дополнение        определение      сказуемое   
                   да                       нет
    
     обстоятельство          составное глагольное
                                               сказуемое
Это  позволило  увлечь  учащихся  учебным  материалом,  сформировать  навыки  самостоятельной
работы,  отработать  умение  обобщать  изученное,  делать  вывод.  А  главное  –  они  получили
удовлетворение от проделанной работы, научились безошибочно производить синтаксический разбор
предложения.
На этапе повторения темы «Морфология. Части речи» (урок систематизации и обобщения знаний)
даю проблемное задание, которое поможет  увидеть взаимосвязь разделов школьного курса и убедит
учащихся в справедливости требований учителя четко различать части речи, знать их грамматические
признаки: 
    - слова в каком столбце написаны верно, ответ аргументировать
           ожег                                      ожог
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           впустую                               в пустую
          по-моему                              по моему
          в течение                              в течении 
          зато                                       за то      
           туш                                       тушь
После этого предлагаю доказать, что в ряде случаев умение верно определить часть речи помогает
правильно выбрать знаки препинания в предложении. Например, умение распознать, чем выражены
главные члены предложения, поможет верно поставить тире в простом предложении. 
На  любом этапе  урока  стараюсь  не  давать  готовую информацию,  предоставляю учащимся  право
первым формулировать понятия, правила, задания к упражнениям, темы уроков; даю им возможность
задавать вопросы; создаю доброжелательную творческую атмосферу партнерства и сотрудничества.  
Достаточно  эффективным   в  плане  повышения  познавательной  активности  школьников  является
использование современных технических средств обучения. Сегодня школу трудно представить без
компьютера.  Перед  школьным  образованием  поставлена  новая  задача  –  подготовить  учеников  к
жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности
получения  дальнейшего  образования  с  использованием  информационных  технологий.  В  своей
педагогической  деятельности  применяю  компьютерные  технологии   в  процессе  подготовки  к
учебному занятию, при введении нового, на этапах коррекции и контроля изученного материала.
Например,  при  изучении  нового  материала  я  активно  использую  в       своей  практике  уроки-
презентации.  Такая  форма  учебного  занятия  позволяет  мне  организовать  обучение  в
соответствующем  темпе,  усилить   его  практическую  направленность,  обеспечить  в  достаточной
степени обратную связь (устный и письменный опросы, опрос с   выборочным ответом, тесты, при
которых выясняются знания и умения         не отдельных учеников, а всего класса).  
Так,  на  уроке  по  изучению  темы   «Удивительная  часть  речи  –  глагол!» с  использованием
презентации удалось добиться высокого уровня активности учащихся, урок получился насыщенным,
интересным, результативным, ребята остались довольны своей работой. 
В  перспективе  планирую  особое  внимание  уделить  развитию  самостоятельной  учебно-
исследовательской деятельности учащихся, повышению качества подготовки участников школьных
олимпиад по русскому языку.
Большая положительная роль проблемного обучения не может делать его универсальным способом
вооружения учащихся знаниями. Методы, приемы, способы, формы обучения и воспитания только
тогда становятся эффективными, когда они пройдут через душу педагога, согретую любовью к детям
и  наполненную  чувством  гуманности.  Нельзя  говорить  об  эффективных  методах  воспитания  и
обучения,  если  неизвестно  главное:  каков  человек  педагог,  который  будет  пользоваться  этими
методами, какая у него душа и какое сердце.                                                                                 
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ЖАУЫНГЕР  ЖӘНЕ ЖАЗУШЫ Б. МОМЫШҰЛЫ БЕЙНЕСІ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫ БАТЫРЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ

Атырау облысы, Исатай ауданы ,Хамит Ерғалиев  ауылы,
 Ғибатолла Мәсәлімов атындағы орта мектеп.

Жоғары санатты, бастапқы әскери даярлықты
 ұйымдастырушы- оқытушы  Қабиев Парух Ғатауұлы.

«Біздің тарихымыз-батырға бай тарих, халқымыз батырлықты биік дәріптеп, азамат пен 
кісіліктің символы, үлгісі санаған. Батырлық, ерлік ұрпақтан-ұрпаққа ата дәстүр болып қала 
бермек. Өткенін білмеген, тәлім- тәрбие, ғибрат алмаған халықтың ұрпағы түл, келешегі 
тұрлаусыз. Біздің қазақ халқы-батыр халық». Б. Момышұлы.

Кіндік қанымыз тамып,  өскен өз Отанымызды қорғау әр азаматтың міндеті.Бұл халқымыздың
әскери  қызметшілерге  білдірген  үлкен  сенімі.Ата-бабаларымызға  арман  болған  егемендігіміз
тұғырлы, баянды болу үшін ел Президенті Н.Ә.Назарбаев былай дейді: «Ұлттық қауіпсіздік дегеніміз
аумақтың тұтастығын толық сақтай отырып, Қазақстанның тәуелсіз егемен мемлекет ретінде дамуын
қамтамасыз ету».(«Қазақстан-2030» Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы).
Өскелең ұрпаққа адамзат тарихында ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан патриоттық тәрбиені,
Отаншылдықты,  елжандылықты  дарыту-қазіргі  кезде  көкейтесті  мәселенің  бірі  болып  отыр.  Н.
Назарбаевтың  «Қазақстан-2030» статегиялық бағдарламасының «Қазақстан  мұраты» деп  аталатын
бөлімінде еліміздің тұтастығын, оның ішкі  және сыртқы  күштерден сақтау міндетінің өзі жастарды
Отаншылдық, елжандылық, патриоттық рухта тәрбиелеуді жүктейді.
Бүгінгі  өскелең  ұрпаққа  Отан  сүйгіштік,  ұлттық  сана-сезім  қажет.  Бұл  қасиеттер  ұрпақ  бойына
оқумен, біліммен, үйренумен, талаптанумен сіңеді. Осы қасиеттерді ұрпақ бойына дарытатын- ұстаз,
ата-ана, тәрбиеші, қоршаған орта екені даусыз.
Патриоттық сезімнің нысаны мен қайнар көзі  Отан десек,  оның мазмұны  туған жер,  ұлттық тіл,
ұлттық дәстүр, олардың адам көкірегіне жылылық, жақындық, туысқандық сезімдерін ұялатып, ізгі
ерлік істер қайнар көзіне айналуы патриотизмге тәрбиелеудің арқауы десек болады.

Әр балаға өз еліне деген патриоттық рух қалыптастыру үшін оның бай  тарихына, болашағына
деген  жауапкершілік  сездіретін  әрекет  жүйесін  жасауымыз  керек.Патриотизм   өз-өзінен
қалыптаспайды, бала кезінен «Қазақстан- менің Отаным, мен Отанымның алдында борыштармын»
деген ойларды сіңіру қажет. Бүгінде оқушыларға отансүйгіштік тәрбие беруден халықтық дәстүрге
негізделген батыр-бабаларымыздың ерлік дәстүрлерін насихаттау барынша нығайып келеді. Елімізді
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасының міндеттерінде
«Жастарды  отансүйгіштікке  тәрбиелеу  және  олардың  азаматтық  белсенділігін,  әлеуметтік
жауапкершілігін және әлеуетін ашу тетіктерін қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру «
туралы  айтылады.

Қазақтың  патриоттық,  Отансүйгіштік  тәрбиесі  тереңнен  тамыр  тартқан,  халқымыздың  сан
ғасырлық болмысының, дүние тану көзқарасының, ақыл ойымен салт-дәстүр, мәдениетінің көрінісі.
Осыларды  бойға  дарытпайынша,  келер  ұрпақты  патриоттық  Отан  сүйгіштік  тәрбиеге  лайықты
қалыптастырмайынша алтын бесік елін, кіндік кескен жерін қорғайтын және осы мақсат жолында бар
күш-жігері  мен қайратын жұмсайтын Отаншыл азаматтарды, яғни,  нағыз патриоттарды тәрбиелеп
шығару мүмкін емес.

Бауыржан  Момышұлы  айтқандай:  «Патриотизм  Отанға  деген  сүйіспеншілік,  жеке  адамның
аман-саулығы, қоғамдық мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын тікелей сезіну, өзінің
мемлекетке тәуелді екеніңді, мемлекетті нығайту дегеніміз- жеке адамды күшейту екенін мойындау,
қысқасын айтқанда,  патриотизм дегеніміз  –  мемлекет  деген ұғымды,  оның жеке  адаммен барлық
жағынан: өткенімен, бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасын білдіреді».

«Алғашқы әскери дайындық»-өзінің атына сәйкес әскери өнер әліппесі. Болашақ жауынгердің
әскери  өнерді  меңгеру  сапасы  да  осы  әліппеден  басталатыны  сөзсіз.Жастарды  «әскери  өнер
әліппесіне» жүйелі,  педагогикалық ,әдістемелік  заңдылықтарды сақтай отырып тұрақты үйретсек,
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Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері қатарына қазіргі заман талаптарына сай толыққанды нағыз
сарбазда даярлап бере аламыз.

Ал оқыту процесіндегі бұл заңдылықтар сақталмаған жағдайда болашақ жауынгерлердің әскери
даярлығының сапасыз болары да анық.

Қарулы  Күштерге  қандай  сарбаз  керек  екендігіне  жоғарыда  тоқталдық,  ал  оны  Бауыржан
Момышұлы сөзімен айтсақ: «...Оқыту дегеніміз не? Бұл- өте қатал түрде тәрбиелеу жолымен солдат
кәсібінің  («мамандығының»  П.Қ.)  техникасын  үйрету.  Барлық  айла-тәсілдерді  солдат  снарядта
жаттығу  орындайтын  гимнасттай  дағдылы  түрде  істей  беретіндей  дәрежеге  жеткізу  керек»   (Б.
Момышұлы. Екі томдық шығармалар жинағы, 1 том. 39-бет.Алматы, «Жазушы» баспасы 2004ж)
Жалпы білім беретін оқу орындарындағы «Алғашқы әскери дайындық» пәнінің басты міндеті де осы
талаптар деңгейінде болуы шарт.
Елбасының Жолдауынан және басқа да заңды күші бар қаулылардан туындайтын талаптарды орындау
барысында алғашқы әскери дайындық пәнін оқыту әдістемелерін жақсарту үшін көптеген ізденістер
керек. Ол дегеніміз әскери білімді меңгерту, оқушылардың дене шынықтыру тәрбиесіне көңіл бөлу
және жастардың бойына өз Отанына деген патриоттық сезімдерді қалыптастыру. Нәтижесінде мектеп
қабырғасынан  тәрбиеленіп  шыққан  түлектер  әскер  қатарына  шақырылған  кезде  қысқа  уақыттың
ішінде аз ғана шығынмен әскери мамандықты меңгеріп, өз Отанының қорғаушысы болу.
Біз жазушы, тәлімгер Б. Момышұлының еңбектерін оқи отырып, оның шығармаларынан патриоттық
тәрбиенің қайнар көзін табатынымыз айқын...

Бауыржан Момышұлы 1910 жылы Жамбыл облысы, Жуалы ауданында қарапайым отбасында
дүниеге келген.  Әкесі-  Момыш,  шешесі-  Рәзия.  Әкесі  жаны жомарт,  көзі  ашық,  көкірегі  ояу  кісі.
Отбасыларында  4  қыздан кейін  әкесі  Момыш елуді  еңсерген шағында Бауыржан дүниеге келіпті.
Тәуіржан  деген  інісі  бір  жасында  қайтыс  болған.  Әкесінен  аздап  хат  таныған  Бауыржан  көрші
Евгеньевка  ауылындығы  орыс  мектебінде  бір  жыл  оқып,  келесі  жылы  Жамбыл  қаласына  келіп,
бастауыш мектепті бітіреді.

1921 жылы Шымкенттегі жетіжылдық мектепке түсіп, 1928 жылы бітіреді. Жиырма жастан сәл
асқан  кезде  ол  міндетті  әскери  қызметке  шақырылып,  өзінің  бүкіл  болашағын  Қызыл  Армиямен
мәңгілікке байланыстырды.

Бауыржан  атамыз  сұрапыл соғыстың басынан  аяғына  дейін  қатысты.  Ол  лейтенант  шенінен
бастап полковник атағына дейін көтерілді, взвод, батальон, полк және дивизия басқарды.

Б. Момышұлы басқарған бөлімшелердің жау шабуылын қайтарып, көрсеткен ерліктері аз емес.
Оның батырлығы және соғыс өнерін жетік білетіндігімен көзге түскені осы тұс.

1941 жылы Москва түбінде 27 рет сәтті шайқас жүргізді. Батырдың 207 рет ұрысқа қатысып, 5
рет  өлімнің құрсауында қалғаны, 2 рет өлімші болып жараланғаны «Ақиқат пен аңыз» кітабында
жазылған.

1955 жылы Армиямен қоштасты. 11 ай қызыл әскер, 14 ай взвод командирі, 9 ай атқыштар полк
штабының бастағының орынбасары, 6 ай республикалық әскери комиссияның аға нұсқаушысы, 5 ай
батальон орынбасары, 8 ай атқыштар полкінің командирі, 3 ай  дивизия командирінің орынбасары, 6
ай дивизия командирі, 5 жыл әскери академияда әскери профессор болды.

1955 жылы қаруын қаламға айырбастап, азаматтық өмірге ауысқанда әдеби шығармаларымен де
өз биігіне көтерілді.

Біз Бауыржан атамыздың сонау сұрапыл соғыс күндерінде қатыгез жаумен қалай шайқасқанын,
азаматтық  қасиеттерін  майдангерлер  ауызындағы  сан-алуан  естеліктер,  кинофильмдер  мен  жыр
жолдары арқылы Александр Бек пен Александр Кривицкий, Мәлік Ғабдуллин мен Алексей Кузнецов
және Әзілхан Нұршайықовтың шығармалары арқылы кеңінен білеміз.

Ұлы Отан соғысынды қазақ халқының ұлттық батырына айналған Бауыржан Момышұлы бұлтта
ойнаған жасындай Москва түбіндегі  шешуші шайқаста қапияда ой тапқан, қараңғыда жол тапқан,
ерен ерлігі мен даңқы әлемге жайылып, аты аңызға айналған бірегей қолбасшы ретінде танылды.
  Мәскеуде қазақтың қайсар ұлы, Кеңес Одағының Батыры Б. Момышұлы туралы орыс тілінде жарық
көрген « Аңызға  айналған батыр» атты жинақтың тұсаукесер рәсімі  болып өтті.Ұлы Жеңістің  65
жылдық  мерекесі  қарсаңында  Мәскеуде  №229  жалпы  білім  беретін  орта  мектептің  аты  берілді.
Батырдың туғанына 100 жыл толу қарсаңында  Мәскеу қаласындағы аталған мектептің  берілуі  де
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кездейсоқ емес.Крюкова стансасында орналасқан бұл мектеп Зеленоградтың орталығында тұр. 1941
жылғы қарашадағы Мәскеу үшін айқастың соңғы шебі де осында болған. 8-гвардиялық дивизияның
Б.  Момышұлы басқарған жауынгерлері  жауды осы жерде Мәскеуге өткізбей кері  қайтарған.  Қазір
мектепте  батыр-  Панфиловшыларға  арналған  музей  бар.  Онда  Б.  Момышұлына  қатысты  стенд
жасалған.
Гвардия полковнигі Б. Момышұлының бұдан 68 жыл бұрын айтқан тарихи сөздері, бүгінгі егеменді
еліміздің іргетасын нығайтуға, жастарды әскери өнерге тәрбиелеуге, Қазақстан туын жоғары ұстап,
Отанын жаудан қорғауға дайын болуға, намысын аяққа таптатпай, жоғары ұстауға шақырады.
Қазіргі  уақытта  Қазақстанда  білім  берудің  өзіндік  ұлттық  үлгісі  қалыптасуда.  Бұл  процес  білім
парадигмасының өзгеруімен қатар  жүреді.  Білім  берудегі  ескі  мазмұнның орнына жаңасы келуде.
Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын,
білім  алу  арқылы  дамытуын  қойып  отыр.  Қазіргі  таңда  педагогика  ғылымының  бір  ерекшелігі
баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруда.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында» оқыту формасын, әдістерін, технологияларын
таңдау да көп нұсқаулық қағидасы бекітілген, бұл білім мекемелерінің мұғалімдеріне, педагогтарына
өзіне  оңтайлы   нұсқаны  қолдануға,  педагогикалық  процесті  кез-келген  үлгімен,  тіпті  авторлық
үлгімен құруға мүмкіндік  бар.
Мен өз сабағымда оқытудың жаңа технологиялық   әдістерінің ішінді  педагогика  ғылымдарының
кандидаты  Марал  Мәденқызы  Жанпейісованың  Модульдік  оқыту  технологиясын  пайдаланамын.
«Алғашқы  әскери  дайындық   сабағында  баланы  патриоттық,  отансүйгіштік  рухында  тәрбиелеу»
тақырыбында шығармашылық жұмыспен айналысып келемін.
Алғашқы әскери дайындық сабақтарында мен негізінен дифференциалды, ұжымдық және жұптық
оқыту әдістерін қолданамын. Әсіресе, практикалық сабақтарда саптық  даярлық бойынша сабақтар
алдыңғы сабақтарда дағдыланған машықтардың ұмытылмауы үшін жүйелі түрде және бірдей уақыт
аралықтарында өткіземін.
Әскери-патриоттық  тәрбие жасөспірімдерді еліне деген сүйіспеншілікке, ұлттық армия сапында адал
қызмет атқаруға, азаматтық, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіруге баулиды. Бала әрдайым өмірге
қызыға қарайды, бәрін үйренгісі келеді, еліне керекті азамат болып өскісі келеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметі жасөспірімдердің отансүйгіштік, елінің патриоты мен азаматы
болып  қалыптасуына  көңіл  бөліп  отыр.Патриоттық  тәрбие  беру-  оқушының  саналы  көзқарасын
қалыптастыру.  Алғашқы  әскери  дайындық  пәнінің  енгізілуі,  оған  байланысты  әскери  патриоттық
тәрбиенің  тереңдеуі,  Отанымыздың  саналы  және  белсенді  күрескерлерін  тәрбиелеуге,  оларды
еліміздің  игілігіне  жанқиярлықпен  еңбек  етуге,  республикамыздың  мүддесін  қорғауға,  талантты
әскери  кадрлар  даярлауға  жаңа  мүмкіндіктер  туғызады.  Жастарды  Отанды  қорғауға  даярлау,  жас
азаматтардың патриоттық тәрбиесіне  танымдары мен мінездерін қалыптастыру ауыр және сан қырлы
процесс.  «Отанды  сүю  отбасынан  басталады»,  отансүйгіштік  қасиетті  қалыптастыруда  отбасы
тәрбиесінің  маңызы  зор.  Патриот,  ержүрек  адамды,  табанды  күрескерлерді  тәрбиелеудің  негізі
мектепте қаланады.

Пәннің міндеті келешекте Отанын, жерін, елін қорғай алатын, ұлттық намысы мол, жігерлі ұл-қыз
тәрбиелеу,  әскер қатарына сауатты,  моральдық жағынан дайын азамат даярлау.  Сабақ  барысында
ұжымдық қорғаныс жұмыстарына,  сабақтан тыс уақытта жаттығу жұмыстарын өткізуге аса көңіл
бөлінеді. Ұжымдық қорғаныс жұмыстары алғашқы әскери дайындықты оқытудың негізгі бір бөлімі.
Оқушылар теориялық сабақта алған білімдерін ұжымдық қорғаныс жұмыстары кезінде іске асырып,
өздерінің білімдерін, біліктілік дағдыларын жетілдіреді.

Патриоттар  даярлаудағы  жауапкершілікті  неғұрлым  терң  сезініп,бар  мүмкіндікті  пайдаланып,
шыныққан  шымыр  отансүйгіш  азаматтар  даярлау  ісіне  АӘД  пәні  мұғалімдеріне  үлкен  талап
қойылады, сондықтан оларға өз ісінің жетік маманы болу  жеткіліксіз, сонымен қатар білімді, тың
ақпараттардан хабары мол болуы шарт.

Қазақ халқының тәрбие жүйесіндегі жас ұрпақты, қоғам мүшелерін Отанға, халқына, елге, жерге
деген сүйіспеншілікке тәрбиелеп, мұны олардың бойына сіңіріп қалыптастыру жетекші орын алады.
Өйткені Отан, халық, ел, жер деген ұғым өте ауқымды.

Қазақстан  Республикасының  Президенті  «Қазақстаннның  болашағы-қоғамның  идеялық
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бірлігінде»  атты  еңбегінде  «Біздің  тағы  бір  аса  маңызды  идеологиялық  міндетіміз-Қазақстандық
отансүйгіштікке тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру»-деп жазды.

Ұлттық  негізде  ерлік  және  жауынгерлік  тәрбие  беруге  байланысты  халық  қаhарманы  Б.
Момышұлының  «  Жігітті  жауынгерлік  қасиеттерге  тәрбиелейтін  қазақтың  игі  дәстүрлері»  атты
мақаласында халықтардың басынан өткен жауынгерлік жолдарымен ұлттық дәстүрлердің маңызы зор
екеніне тоқтала келе, жоспарын ұсынады. Одан төрт тарау мысал келтірейік:

1.Әдет және әдеп. Үлкенді сыйлау, парыз бен ар-ұятты қасиет тұту, қоғамдық тәртіпті мүлтіксіз
сақтау,  заңға  мойын  ұсынушылық,  адамды  бәрінен  де  ардақтау,  адам   бойындағы  адамгершілік,
Отанға,  елге,  халыққа,  үй-  ішіне,  адамға,  өмірге  деген  сүйіспеншілік  сияқты  жақсы  қасиеттерге
тәрбиелейді:

1.  Асық,  жасырынбақ  және  жарыс,  күрес,  ақсүйек  ойнау  жастарды  ептілікке,  ширақтыққа,
табандылыққа және басқа да  жақсы жауынгерлік қасиеттерге тәрбиелейді;
2. «Сөз тапқанға қолқа жоқ». Бәдік айтыс, той, айтыс тез ойлауға, тапқырлыққа тәрбиелейтін өнер
саласы.  Бұл арқылы жасөспірімдер мен қыздар  өлеңді  суырып салып айтуға  машықтанады,  ауыз
әдебиеті мен музикаға сүйіспеншілігін арттырады, ой- өрісін кеңітеді, өткірлік пен ептілікке үйренеді;
3.Көкпар, бәйге, аударыспақ- батылдыққа ,ептілікке баулып, бұлшық етті шынықтырып, құмарлықты
оятар, есеппен тәуекелге бел байлауға, тіпті ары мен атағы үшін өлімге бас тігуге дейін  баратын
дәстүрлі  ұлттық  спорттық  ойындар.  Бұл  ойындар  ер  жігіттің  бойында,  Отан  солдатына  қажетті
игілікті рыцарлық қасиетті тәрбиелейді.
Жас ұрпақты халқымыздың құнды еңбектерімен жасынан намысты, Отанын сүйетін, адамгершілігі
терең етіп тәрбиелесек мерейіміз үстем болады деп ойлаймын.
Сабақты   жоспарлау  және  оқыту  әдістемелерін  жетілдіру  мақсатында  әр  тақырыптың  өзіндік
ерекшеліктерін  ескере  отырып  тарих,  география,  әдебиет,  салауаттану  және  құқықтану  пәндерін
байланыстырып, жаңаша кіріктірілген сабақ өткізуге әбден негіз бар.
Оқушылардың бойына қайсарлық, батылдық және патриоттық сезімді қалыптастыруда тарихи жеке
тұлғаларды,  оның  ішінді  әскери   қолбасшылардың  белгілі  бір  тарихи   оқиғаларға  байланысты
көрсеткен  ерліктері  мен  соғыс  тактикасындағы  қолбасшылық  өнерлерін  дәріптеу  оқушылардың
жадында  қалары  сөзсіз.  Мысалға:  жас  ұрпаққа  өнеге  болатын  аттары  аңызға  айналған  батыр
бабаларымыз – Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов, Талғат Бигелдинов, Рақымжан Қошқарбаев
және Әлия мен Мәншүк, Хиуаз апаларымыз тағы басқалары болмақ.
Оқушының  әскери  мамандыққа  және  пәнге  деген  қызығушылығын  арттыру  үшін  тарих  пәнін
тактикаалық дайындық тарауына , сонымен қоса патриоттық тәрбиеге негіз болатын тақырыптарға да
қолдануға болады.  Мысалы:  10- сыныпта «Қазіргі  заманғы ұрыс сипаты» тақырыбын өткен кезде
«Ұрыс  дегеніміз  не?»  деген  сұраққа  «Ұрыс  –соғысушы  жақтардың  ұйымдасқан  түрдегі  қарулы
шайқасы, ұрыста әскерлердің қимылдары мақсаты мен уақыты жағынан бірлікте болады әрі шайқас
онша үлкен емес, атыс және тактикалық кеңістікте өрістейді.
Ұрыстың басты да негізгі мақсаты- дұшпанның адам күшімен қару-жарағын жою, құрту. Дұшпанның
қарсылық көрсете алмайтындай етіп сағын сындырып, моральдық күші мен қабілетін басып, жаншу,
басқаша айтқанда, ұрыстың басты мақсаты-жаудың көзін жою...» (Бауыржан Момышұлы. Екі томдық
шығармалар жинағы, 1 –том, Алматы, «Жазушы», 2004 ж.94-95 беттер),- деп жауынгер атамыздың өз
сөзімен жауап беруім ұтымды шықты.
«Қорғаныс дегеніміз не?» деген сұраққа қосымша 1941 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Кеңес
әскерлерінің қорғаныс шептері туралы тарихи деректерді әңгіме түрінде айтып кетуге болады.
Мысалға:  Брест  қамалының  қорғанысы,  Москва  түбіндегі  қорғаныстар  кезіндегі  жауынгерлердің
соғыс даласындағы асқан ерліктерін оқушылардың санасына  суреттей отырып жеткізсек тақырыпты
аша білгеніміз.
Білімділік  пен  тәрбиелік  негізді  басшылыққа  ала  отырып,  бір  тақырыптың  деңгейіндегі  сабақты
жоспарладық дейік. Осы тақырыпты толық ашып бекіту үшін алғашқы әскери дайындық  мұғалімі
тарихи деректерді қолдана білуі  керек.  Тактикалық дайындық бөліміндегі  тақырыптарды нәтижелі
түрде  ашып  бекіте  білудің  тағы  бір  әдісі  тақырыпқа  байланысты  көркем  кинофильмдердегі
оқиғаларды талқылау.
Жалпы  әскери  ұрыс  әрекеттерін  теориялық  түрде  жай  бағдарлама  мен  оқулықтың  негізінде
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түсіндірсек  ол  оқушыға  ешқандай  қызығушылық  туғызбайды.  Мысалы  :  «  Бетпе-бет  ұрыс»,
«шабуыл»,  «маневр  түрлері,  ұрыстағы атыс  жүйесі  деген  түсініктерді  алғаш оқығанда  оқушылар
жаттанды түрде түсінеді де, ой елегінен өткізе қорытындылай алмауы әбден мүмкін. Тақырыптың
мазмұнын жаттанды түрде оқыту көбінесе оқушының есінде сақталып қалмайды.
Тактика-  ұрыс  жүргізу  өнері  өз  алдына  жеке  бір  ілім  екенін  түсіндіру  мен  оқушыларды
еңбексүйгіштікке баулимыз, сондай-ақ  ер жігітке әскери маман болу халық арасында үлкен құрмет
екенін айтудың артықшылығы жоқ.
Мұғалім  оқу  бағдарламасының  шеңберінде  қалмай   оқушылардың  жас  ерекшеліктерін  ескере
отырып,  өзінің  немесе  жолдастарының  әскери  және  еңбек  жолындағы  ерліктің  үлгісі  болатын
оқиғаларды айта  отырса, оқушылар үлкен әсер алмақ.
Оқушыларды  Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштерінің  әскери  жарғыларымен  таныстырғанда
әскери  тәртіптің  басқа  мемлекеттік  тәртіптен   айырмашылығын,  жарғылардың  талаптары  мен
ерекшеліктерін  айта  отырып,  еңбек  заңындағы  еңбек  тәртібіне  байланысты  кейбір  баптары  мен
салыстырмалы түрде түсіндіруге болады, бұл жерде құқықтану пәні мен байланыстылық қажет.
«Әскери  тәрбиенің  басты  мақсаты  жауынгердің  бойында  әскери  қызметтің,  жауынгерлік  өмірдің
қиындығы, мұқтаждығы мен ауыртпалығын жеңе алатындай қабілеттілікке тәрбиелеу, денесін , оның
рухы мен еркін қиындықтан тайсалмайтындай етіп шынықтыру.Командирдің әміріне мойын ұсыну-
бұл  да  ауыр  нәрсе.  Әскери  тәрбиенің  мәні   қиындық  пен  ауыртпалықты,  мұқтаждықты  және
қорқынышты  жеңе  аларлық  қабілеттілікке  баулу,  тәрбиелеу,  ал  бұл  тек  парасатты  адамның  ғана
қолынан  келетін  іс».  (Бауыржан  Момышұлы.  Екі  томдық  шығармалар  жинағы,  1-том,  Алматы,
«Жазушы», 2004ж.36-37 беттер)
Сабақты  талапқа  сай  ұйымдастыру,  оқыту  әдістерін  жаңаша  түрлендіріп  өткізудегі  мақсат  білім
берумен қоса патриотизмді қалыптастыру, Абай атамыз айтқандай, ұлттық қадір-қасиетімізді арттыру.
Сабақ өткізу кезінде жаңа технологиямен шығармашылық жұмысты байланыстырып өтемін. Сабақта
заман талабына сай компьютер техникасы, интерактивті тақта, мультимедияны пайдаланамын.
 Сабақтың тақырыбы: Бауыржан  Момышұлы – батыр тұлға.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға Халық қаhарманы Бауыржан Момышұлы туралы жан-жақты
мәлімет бере отырып , білімдерін толықтыру.
Дамытушылық: Оқушының ой еркіндігін ояту, шығармашылық белсенділігін шыңдау.       Бауыржан
Момышұлының ерлігін дәріптей отырып, ойларын дамыту.
Тәрбиелік:  а) Отанын , халқын  сүюге, атамекенін қорғауға жетелеу.
                     ә) Ұлттық тәлім- тәрбие беру.
                     б) Саяси патриоттық тәрбие беру.
Пәнаралық байланыс: Тарих, әдебиет.
Сабақтың түрі: Кіріктірілген сабақ.
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру.
2. Интерактивті тақтадан: Бауыржан  Момышұлының фотосуреті көрсетіледі.
3.Фоннан: мына өлең жолдары оқылады.
Кешіп өтіп кешегі от жалыннан,
Дүниеге ерлігімен танылған.
Кең жауырынды , Талғардай тік иықты, 
Бөрі кеуде , бүркіт қабақ Бауыржан.

Қалтыраған отынан жау ордасы,
Панфиловтың жорықтағы жолдасы,
Даңқ туын майдандағы көтерген,
 Гвардия бөлімінің қолбасы.

Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде,
Деп жылар қайран қазақ мен өлгенде.
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Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді, 
Тарихтың түпкірінен сөз келгенде-  деп батыр атамыз өзі айтып кеткендей Бауыржан атамыз биыл 103
жасқа толып отыр.Арамызда өзі болмаса да «Өлді деуге бола ма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз
қалдырған» деп Абай атамыз айтқандай атаның артында ұрпағына мәңгі өлмес ерлік істері, мақал-
мәтелдері, тау суындай мұралары қалды.
Оларды танып білу, зерделеу, зерттеу оқушылар үлесінде.
Ендеше бәріміз тік тұрып Қаhарман жазушы батырымызды 1 минут үнсіз еске алайық.
Үнсіздік.
Оқушылар  бүгінгі  сабақта  атамызды  жан-жақты  тану  мақсатында  арамызға  әдебиетшілер,
тарихшылар, журналистер келіп отыр.Ендігі сөз кезегін тарихшыларға беремін.
1  тарихшы  (оқушы):  Бауыржан  Момышұлы  –  Жамбыл  облысы,  Жуалы  ауданының  Көлбастау
ауылында  Момыш  есімді  азаматтың  отбасында  дүниеге  келді.  Анасының  аты-  Рәзия.Отызыншы
жылдардың бас кезінен 1956 жылға дейін әскер  сапында болды. Ал соғыс кезінде Алматы маңында
жасақталған 316- шы атқыштар дивизиясы құрамында болды.
2 тарихшы (оқушы): 1941 жылдың  күзінен бастап, соғыс аяқталғанға  дейін  талай-талай қиян-кескі
шайқастарға қатысады. Батальонды, полкты, дивизияны басқара жүріп,  ерекше қаhармандық және
тапқырлық көрсетеді.
3  тарихшы  (оқушы):  Отан  соғысының  алғашқы  күндерінен  бастап-ақ  қатарында  мыңдаған
қазақстандықтар  шайқасқан  Кеңес  жауынгерлері  барлық  майдандарда  фашистік  басқыншыларға
қарсы кескілескен ұрыс жүргізді. Кеңес Қарулы Күштері орасан зор қиыншылықтарды жеңе отырып
төтеп берді, күш жинап, жауды Москва түбінде алғаш рет ірі жеңіліске ұшыратты.
4 тарихшы (оқушы): Москва үшін шайқасқа И.В.Карпов  қолбасшылық еткен атқыштар полкі мен
аға  лейтенант  Бауыржан  Момышұлы  қолбасшылық  еткен  батальонның  жауынгерлері  ерекше
табандылық көрсетті.
5 тарихшы (оқушы):  Б. Момышұлы 207 ұрысқа қатысқан, 5 рет қоршауда жүріп шайқасқан, 2 рет
ауыр жараланған.
Жалпы Ұлы Отан соғысында А. Матросовтың ерлігі-207 рет қайталанса, біздің панфиловшылардың
ерлігін ешкім қайталай алмады. Москва түбінде фашистер 500 мың адамын жоғалтып, 1300 танктен
айырылды, 2300 зеңбірек, 15 мыңнан астам машина мен басқа да техникаларынан айырылды. Мұндай
шығынды фашистер көрмеген еді. «Біз жеңілмейміз!» деген фашистік армия шынымен талқандалды.
2 тарихшы (оқушы):  Бауыржан Момышұлы –әділ, өткір, шыншыл, қырағы, айбынды, арлы, рухы
күшті әскери басшы.
4 тарихшы (оқушы):  Б.Момышұлы Ұлы Отан соғысын аға  лейтенант шенінде  бастап,  батальон
командирі  ретінде соғысып, соғысты полковник шенінде дивизия командирі  болып аяқтады. Яғни
Ұлы  Отан  соғысынан  9  гвардиялық  дивизияның  командирі  болып  оралды  (оған  1945  жылдың
басында  тағайындалған  болатын).  Сонымен  қатар  Б.  Момышұлы  соғыстан  кейін  1946  жылы
Москвадағы әскери академияны бітірген тұңғыш қазақ.
2 тарихшы (оқушы):  Ұлы Отан соғысы кезінде ерен ерліктері  үшін қазақстандық 497 жауынгер
Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Оның ішінде бұл атаққа 1990 жылдың 11 желтоқсанында Б.
Момышұлы да кешеуілдеп барып ие болды.
6  тарихшы  (оқушы):  Бұл  1941  жыл  еді.  Қазақстандық  генерал-майор  И.В.Панфиловтың
басшылығымен 1941 жылы 15 шілдеде Алматы облысы Талғар қазақ станциясында Қазақстан мен
Қырғызстан ұландарынан 1073 атқыштар  полкі  жасақталды.  Генерал Панфилов басқа  полктардан
ерекшелеп «Талғар полкі» деп ат қойды. Полк осы атымен Отан тағдыры қыл үстінде тұрғанда неміс
басқыншыларына қарсы әділетті ұрысқа кірісті. 
Журналист:  8-ші  Гвардиялық  атқыштар  дивизиясы  1073-ші  гвардиялық   атқыштар  полкінің
командирі, майор Б. Момышұлына жауынгерлік мінездеме:
1910 жылы туған, 1942 жылдан  БК(б)П мүшесі, ұлты қазақ, әлеуметтік тегі-қызметші. Жалпы білімі
орта, әскери білімі- бір жылдық.
1932-1934 жылдары Қызыл Армия қатарында әскери борышын атқарған.
1941  жылдың  қыркүйегінен  майданға  аттанған.  Қазақ  халқының  адал  ұлы,  өзінің  Кеңес  елінің
абыройы мен  тәуелсіздігін қолына қару алып қорғап жүрген, осы халықтың таңдаулы өкілдерінің
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бірі-майор Момышұлы үкімет наградасына ұсынылды.
Ендігі сөз Б. Момышұлының жазушылық жағына тоқталу негізінде  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Гүлшара апайға беріледі.
-Оқушылар, Б.Момышұлы соғыс тақырыбында қалам тербеген талантты да, атақты жазушы ретінде
тарихта қалғаны өздеріңе аян.
-Ендеше,  Б.Момышұлының қаламынан шыққан  шығармалар көп.  Солардың бірегейін  ғана  атасақ
«Қанмен  жазылған  кітап»,  «Ұшқан  ұя»,  «Москва  үшін  шайқас»,  «Менің  отбасым»,  «Майдандас
достарым», «Генерал Панфилов», «Төлеген Тоқтаров», «Адам қайраты», «Артымызда Москва», батыр
бабамыздың өзі туралы жазылған А. Бектің «Арпалыс», «Волокалам тас жолы», Ә.Нұршайықовтың
«Ақиқат пен аңыз» шығармалары дәлел. Енді оқушылардың зерттеп , ізденген жұмыстарына кезек
берейін:
1-әдебиетші:  Бауыржан  бабамыз  соғыстан  кейін  жоғары  әскери  академияны  бітіреді.1956  жылы
демалысқа шығып, біржола шығармашылық жұмыспен айналысады.Ол орыс және қазақ тілдерінде
бірдей  жазады.  Оның «Біздің  отбасы»,   «Артымызда  Москва»,  «Майдандағы кездесулер»  сияқты
кітаптары бірнеше шетелдік тілдерге аударылып басылған.
2-әдебиетші: Б. Момышұлы –ерекше тұлға. Сондықтан да ол туралы жазылған көркем шығармалар,
өлең-жырлар,  тіпті  халық  арасында  кеңінен  тараған  ауызекі  әңгімелер  де  көп-ақ.  Соларда  қазақ
халқының  осы  біртуар  азаматының  білімділігі,  дарындылығы,  ерекше  батылдығы,  жарлы-
жақыбайларға, кемтарларға аса қамқорлықпен қарайтыны, кем адамдарды ерекше сыйлайтындығы
сияқты  көптеген  қасиеттері  айтылады.  Б.  Момышұлының  «Ұшқан  ұя»  кітабынан  үзінді  келтіре
кетсем,  ол  кісі  былай  деді:  «Кейде  менің  есіме,  өнеге  алған,  тәлім  үйреткен,  дәріс  оқыған
ұстаздарымды еске  түсіре  ойға  бататыным бар.  Сондай шырын шақтарда  ең  алдымен әжем,  ата-
анамның бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді».
3-әдебиетші:  «Жаным-арымның  садағасы»  деген  сияқты  ерекше  мағынасы  бар  халық  мақалы,
орыстың  кемеңгер  қолбасшысы  А.В.Суворовтың:  «Әскери  машықта  азаптансаң,  ұрыста
қиналмайсың» деген тамаша қағидасы, Панфиловтың «Солдат жаумен шайқасқанда өлу үшін емес,
өмір сүру үшін шайқасады» деген нақыл сөзі бабамыздың күнделікті іс-әрекетінде бұлжымас ереже,
жетекші нұсқау болды.
4-әдебиетші:  Б. Момышұлы соғыс жылдарында қатал әскери бастық болып қана қоймай, сонымен
қатар  қарамағындағы  жауынгерлер  мен  офицерлердің  ақылгөй  жетекшісі,  дарынды  да  талантты
сардары  бола  білді.  Жауынгерлерді  қан  майданда  халықтың  қасиетті  тапсырмасын,  сүйікті
Отанымыздың абзал аманатын абыроймен адал орындайтын жалынды патриоты етіп тәрбиелеу үшін
Б.  Момышұлы  халықтың даналығынан  туған  мақал-  мәтелдерді,  қанатты  сөздерді,  өсиеттері  мен
қағидаларды кеңінен пайдаланып отырды. Бауыржан атамыздың мына қанатты сөздері: «Опасызда
Отан жоқ», «Епсіз ер болмайды, жұртсыз жігіт  болмайды», «Командир-аға, солдат-іні» сөздері соған
дәлел.
5-әдебиетші:  Қиян-кескі  арпалыс тұсында  Бауыржанның өзі  де  сол  дәуірге  дөп  келетін  көптеген
нақыл сөздерді тудырып еді. Солардың біразын мысалға келтірейін:
1.Әдіссіздік- әлсіздік, ептілік те ерлік.
2.Қара бет болып қашқанша, қайрат көрсетіп өлген артық!
3.Өжеттіктен не пайда, ерлігі мен ақылы көпті батыр етпесе!
4.Жігіт болсаң жігеріңді жасытпа, қайратыңа қайта мін.
5.Алтын басты болсаң да, ардан артық емессің.
6.Ашуыңа ақылыңды жеңдірме.
7.Хас батыр ұрпағы бардың арманы жоқ.
6-әдебиетші:  «Б.Момышұлы  тек  атақ-даңқы  шыққан  батыр  ғана  емес,  терең  ойлы,  өзіндік  пікір
толғанысы бар, алғыр да тапқыр азамат»- деп бағалаған қазақ халқының заңғар жазушысы М. Әуезов.
Бауыржан (оқушы):
Соғыста бір-ақ заң бар мен білетін,
Я өліп,я болмаса  өлтіретін.
Жүректе жанып тұрған жұлдызыңды,
Жандыратын болмаса сөндіретін.
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Соғыста бір-ақ заң бар, мен білетін,
Кеудеңмен қорғап қалу жердің бетін.
Жас қаның туған жерге босқа ақпасын,
Онсыз сен көре алмайсың жердің бетін!
1-журналист:  «Жеңіске  тек   рухтың күштілігімен  ғана  жетуге  болады»-  дейді  Б.Момышұлы.  Ол
халықтың, ұрпақтың рухының сынбауын армандады.
Оның  образы  арқылы:  -Отанына  деген  сүйіспеншілікті,  өз  парызын  шексіз  қызмет  етуді
шыншылдықпен  әділдікті,  шыдамдылықпен  төзімділікті,  батылдық  пен  қаhармандықтың  қандай
қасиетті екенін ұғынамыз.
-Б. Момышұлының- жазушы, көрнекті қолбасшы болғанын батыр бойынан байқаймыз.
2-журналист:        Қорыта келгенде, батыр ата Бауыржанды кім деп танимыз?
Оқушылар интерактивті тақтаға жазады.
3-журналист: -Енді Бауыржан дүниесін терең жинақтап, ғылым тілімен қандай баға беруге болады?
-Филология
-Этнопедагогика
-Этнопсихология
-Этномәдениет
-Этнофилософия
-Этнография-
сынды ғылым салаларын қамтиды.

Ал ендігі  кезекте  Бауыржан атамыздың туған жеріндегі  мұражайға  барған ауылымыздың азаматы
Мағауия  ағамыздың сол мұражайда  түскен  фото суреттерімен танысайық.  (интерактивті  тақтадан
Мағауия ағамыздың  мұражайда түскен  фото суреттері көрсетіледі)
Мұғалімдердің қорытынды сөзі.

Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде, 
Деп жылар қайран қазақ мен өлгенде.
Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді. 
Тарихтың түпкірінен сөз келгенде, -деп ақын, батыр атамыз жырлағандай ол кісіні дәріптеуді  сабақ
көлемінде ғана  қолданбай, сабақтан тыс шараларда да  насихаттадым.
«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» дегендей баяндамамды қорыта келе , туған елін, жерін сүйетін,
Отанын  қорғайтын  білімді,  саналы,  рухани  бай,  мәдениетті,  үлкенді  сыйлап,  салт-дәстүрлерді
қастерлейтін  азамат  етіп  тәрбиелеу-  басты  міндетіміз.  Қазақ  халқы  намысты  қолдан  жібермеген,
ержүрек  халық.  Батыр халықтың ұрпағы екендігімізге  мақтануымыз керек.  Ата  –бабаларымыздан
келе жатқан ұлттық дәстүрлерімізді жалғастыруымыз біздің басты мақсатымыз болып табылады. Біз,
жазушы, жауынгер
Б.  Момышұлының еңбектерін   оқи  отырып оның шығармаларынан  патриоттық тәрбиенің  қайнар
көзін табатынымыз айқын. Елім, жерім, Отаным дейтін намысты ту қылып ұстаған, Отанымызға шын
берілген адал ұлдарымыз болса, Қазақстанның болашағы жарқын болары сөзсіз.
Ендеше  батыр  ,қолбасшы  Б.  Момышұлының  тұла  бойы  тұнған  талант,  сол  талантты  атамыздың
еңбегін өмірімізге шамшырақ ете білейік.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Б. Момышұлы  екі томдық шығармалар жинағы, 1,2- том. Алматы. «Жазушы» 2004 жыл.
2. Қазақстан мектебі журналы  2008 жыл. №1, 7, 9
3. Алғашқы әскери дайындық оқулығы. Алматы «Мектеп» 2006 жыл.
4. «Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері»  журналдары  2009 жыл   № 2,3,4,6.   2008
жыл №1,2. 
5. «Алғашқы әскери дайындық»  журналдары 2007 жыл №1, 2006 жыл №2,  2005 жыл №2.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ACTION RESEARCH

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
БАРЬЕРОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Атырау облысы, Мақат ауданы, Х.Санбаев  атындағы орта мектептің
Орыс тілі пәнінің мұғалімі: Есказиева Сания Адиловна

Чтобы эффективно общаться, мы должны осознать, что все мы отличаемся друг от друга в 
том, мы  воспринимаем мир и использовать это понимание в качестве руководства для нашего 
общения с другими людьми. Энтони Роббинс.

В настоящее время общество изменило свои приоритеты, оно в большей степени заинтересовано
в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения,
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. И дети являются активными обучающимися,
которые строят свое собственное понимание,  исходя из личных исследований. Но только,  если их
очень и очень заинтересовать.

Перед  учителями  встают  проблемы:  «Как  научить  детей  в  веке  информатизации?»,    «Как
повысить  качество  знания,  полученных  на  уроках,  смогли  бы  помочь   ученику  стать
конкурентоспособной личностью».

Мир шагнул в новое тысячелетие. Несмотря на новые современные технологии, на всеобщую
компьютеризацию,  во  главе  всего  по  –  прежнему  стоит  человек.  Как  учитель  русского  языка  и
литература на своих уроках я всегда ставлю цель: увидеть, разглядеть, не оставить без внимания все
самое лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие творчества.

Основная  цель  курсов  Центра  педагогического  мастерства,  как  раз  и  состоит  в  подготовке
педагогов,  способных  творчески  мыслить  и  целенаправленно  решать  возникшие  ситуации  в
преподавании.  И действительно,  после первого этапа аудиторного курса,  применив предложенные
идеи в инновации преподавания в своей школе, я отметила, что эта методика очень положительно
влияет на мотивацию учеников как сильных, так и слабоуспевающих. Дети, как подсохшие цветочки,
стали расцветать с каждым уроком. И замечая эти маленькие изменения,  я  тоже стала увереннее
вместе с ними. Хотелось творить что-то необычное, а затем, находясь в стороне, наблюдать плоды
своей работы. После каждого урока, получая отзывы и обращая внимание на пожелания детей,  на
урок  начала  смотреть  по-другому.  На  курсах  Центра  педагогического  мастерства,  я  полностью
поменяла свое мировоззрение при использовании  методов и  приемов обучения, выявила для себя
много нового и интересного именно с позиции консультанта, а не учителя на уроке. Познакомившись
с новой методикой преподавания, а именно с семью модулями обучения Программы, предлагаемой
Кембриджским Университетом, я пришла к выводу, что нужно обращать больше внимания не на сам
урок  и  тематику,  а  конкретно  на  то,  как  подать  данный  материал  обучающимся,  чтобы  их
заинтересовать. Что естественно для достижения успешности в обучении, можно было бы увидеть
конечный результат поставленной задачи на уроке.
Все взаимоотношения людей представляют собой интегративное единство, все их типы воздействуют,
взаимопроникают. В методической литературе эта проблема обычно рассматривается под названием
«обучение диалогической речи». Однако так называемая диалогическая речь – это лишь одна из форм
общения, но она является неотъемлемой частью на уроках русского языка. Общение может быть и
парным, и групповым, и массовым.
Практическая работа в школе, а именно в старших классах, окончательно убедила меня в том, что для
формирования компетенций необходимо выбрать такую форму работы, при которой обучающиеся
большую  часть  времени  работают  самостоятельно  и  учатся  планированию,  организации,
самоконтролю, взаимооценке и оценке своих действий и деятельности в целом. Такой формой работы
может выступать групповая работа, к которой я не часто прибегала в своих уроках. А ведь именно
главным признаком групповой работы учащихся выявляются следующие звенья:
- деление на группы (тренинги, жетоны, возрастные особенности);
-  состав  группы  непостоянный,  он  подбирается  с  учетом  того,  чтобы  с  максимальной
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эффективностью для  коллектива  могли  реализовать  возможности  каждого  члена  группы (возраст,
сильный, слабый ученик, одаренный, лидер, тихий голос);
-  после  того,  как  каждая  группа  получает  второе  задание  (либо  одинаковое,  либо
дифференцированное), выполняют сообща, в этот момент можно выявить лидера, либо его назначает
подгруппа,  либо  сам  ученик  выдвигает  себя  в  лидеры.  Интересен  тот  факт,  что  другие  ученики
подгруппы соглашаются;

- сложными заданиями как обычно справляются не все учащиеся, а только одаренные дети, у
которых большой потенциал знаний по всем предметам;

-  задания  в  группе  выполняется  таким  способом,  который позволяет  учитывать  и  оценивать
индивидуальный вклад каждого члена группы, подгруппы или куратора (лидера группы).

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. Не стоит
переходить  к  более  сложной  работе,  пока  не  проработаны  простейшие  формы  общения.  Каждое
задание и полученные ответы должны проходить в форме диалога. Именно в диалоговой форме мы
можем слышать и «тихие голоса», взаимопроникающие и взаимодополняющие друг друга.

Диалоговое обучение – это субъект, субъективные взаимоотношения учителя и ученика, ученика
с учеником, что для меня очень важно, позволяет обеспечить наиболее значимые, результативные
способы жизнедеятельности. Психологи уже давно пришли к выводу, что самая большая ценность в
мире  –  это  человеческое  общение  и  иногда,  чтобы  вылечить  больного,  не  нужно  лекарств  –
достаточно лишь подобрать  общество или слово.  Сила слов,  точность  слов,  их убедительность  –
основа хорошего урока. Урок нужно построить так, чтобы диалоговое обучение длилось от начала до
конца урока.

Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает центральное место на уроке.
Мерсер  и  Литлтон  (2007)  в  своей  работе  показали,  что  диалог  в  классе  может  способствовать
интеллектуальному  развитию   учеников  и  их  результативности  в  обучении.  В  исследовании
подчеркивается,  что  интерактивное  общение  как  со  взрослыми,  так  и  совместная  работа  со
сверстниками  способствуют  обучению  детей  и  их  когнитивному  развитию. «Руководство  для
учителя» Второй (основной) уровень. ( стр  251).  Одним из таких интерактивных форм обучения
является диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие  между учителем и
учеником, между учениками.

Диалоговое  обучение  –  своеобразная  форма  общения. Специфика  учебного  диалога
определяется  целями его участников,  условиями и обстоятельствами их взаимодействия.   Модель
обучения Л. Выготского предполагает, что знания приобретаются в результате вовлечения ученика в
диалог. Таким образом, роль учителя в поддержке социальной вовлеченности в процессе обучения
является  решающей  для  развития  обучения  ученика.  Ученики  легче  обучаются  в  случае,  когда
имеется  возможность  диалога  с  другими,  более  знающими,  в  роли  которых  могут  выступать
одноклассники или учителя.  Обучение будет успешным в случае,  если обсуждаемые идеи еще не
являются  частью  настоящего  понимания  ученика,  но  входят  в  его  «зону  ближайшего  развития».
«Руководство для учителя»Второй (основной) уровень.(стр251)                                         
 Это взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляющееся в форме речи.
В ходе диалога ученики  становятся более активными, открытыми, выражают свои мысли, учатся
ставить проблему,  учатся  сотрудничеству, поиску решений проблем, развивают  свою речь, при этом
у них повышается интерес к предмету.

Утверждение  Л.  Выготского  о  центральной  роли  речи  в  обучении  было   поддержано
эмпирическим исследованием. Барнс(1971) утверждал: то, каким образом  речь используется в классе,
оказывает наибольшее влияние на обучение учеников .Им подтверждено, что обучение происходит не
только  посредством  пассивного  слушания  учителя.  но  и  в  результате  использования  вербальных
средств:  говорения,  обсуждения  и  аргументации.  На  сегодняшний  день  существует  достаточно
доказательств, которые указывают на то, что совместная беседа учеников в классе приносит большую
пользу, так как:

• Позволяет ученикам выражать свое понимание темы;
• Помогает им осознавать, что у людей могут быть разные идеи;
• Содействует аргументированию учениками своих идей;
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• Помогает  учителям  понять,  на  какой  стадии  находятся  их  ученики  в  процессе  своего

обучения. «Руководство для учителя» Второй (основной) уровень.  ( стр 251-252).
Во время прохождения практики я попыталась применить этот подход применительно возраста

учащихся. Наиболее распространенными в классе являлись  разнообразные формы диалога учитель –
учащиеся, наиболее типичной из которых является руководимое учителем совместное обсуждение
решения учебной задачи всем классом, а также другие формы фронтальной работы (беседы) во время
урока.   Фронтальная беседа проводилась для повторения и закрепления пройденного материала. Её
проводила  со всем классом или вопросы разделила  на группы. Этот вид беседы дал  возможность
охватить весь класс.

Для успешного  усвоения знаний, умений, навыков, для достижения и  оценивания  результата
своего труда и ориентации  в тех или иных ситуациях ученикам помог диалог между собой.

Особенностью  большинства  обсуждений  в  классе  является  то,  что  учитель  управляет  темой
разговора, уместностью и правильностью того, что говорят ученики и тем, когда и как ученики могут
говорить. «Руководство для учителя» Второй (основной) уровень.  (стр 252).

Школьники, выбирая тему диалога, сами формулировали  проблему, пути ее решения и учились
решать  проблему  самостоятельно.  При  этом  ученики  знали,  что  обсуждается,  что  должно  дать
обсуждение.

На уроке по теме «Имя числительное» я включила обучение через диалог в такой форме. На
стадии вызова использовала прием  «Корзина идей». Было дано задание: написать в тетради все, что
ученики   знают  об  имени  числительном.  Этим  я  поставила  их  перед  проблемой.  Вначале  дети
работали  индивидуально в тетради, потом работали в паре и  каждый у себя отмечал знаком   «+»
информацию, с которой  они согласны и  знаком   «?»    информацию, с которой они не согласны.
Каждый ученик аргументировал  свой выбор. Тот ученик, который  был не согласен с той или иной
информацией,  доказывал  свой  выбор,  основываясь  на  теоретический  материал  по  теме.
Эффективностью данного метода на этом  уроке было то, что, обсуждая между собой правильность
или неправильность той или иной информации, они сообща находили правильный ответ,  учились
друг у друга, сотрудничали. При этом создавалась атмосфера доверия и доброжелательности, свободы
и  взаимопонимания,  сотворчества  равных  и  разных.  Ученик  понимал,  что  ему  приходится
самообучаться, чтобы нести  ответственность за развитие своего мышления,  за умение отстаивать
собственное мнение.(Приложение 1)
В ходе уроков я выяснила суть диалогового обучения. Данное обучение, интерактивное обучение, в
ходе которого осуществляется взаимодействие ученик- ученик, компьютер - ученик, ученик-учитель.
По моим наблюдениям взаимодействие ученика в паре и в группе при диалоговом обучении наиболее
плодотворно влияет на понимание сознания ученика. В ходе прохождения практики в школе сложно
было научить учащихся правильному диалогу, так как присутствовали барьеры в обучении во первых:
это речь учащихся, понимание и воспроизведение своих мыслей. нерешительность учеников.
Самой  главной  моей  ошибкой  до  курсов  было  то,  что  я  не  предоставляла  возможность  детям
самостоятельно оформлять мысли до конца. Постоянно торопила их с высказыванием или ответом на
мой  поставленный вопрос,  что  скорее  всего  причиной  являлось  хроническая  боязнь  упущенного
времени на уроке. Отсюда и вытекали нереализованные ответы учеников. Мне кажется, что это самая
большая ошибка практикующих учителей.
Идеи Харгривса  и  Гэлтона  [2002],Руководство  для  учителя  Второй  (основной)  уровень. [  с.  255]
позволили мне четко уяснить, что нужно давать больше времени для размышления учащихся.

На практике в школе я попробовала дать высказаться ученикам на поставленные мной вопросы,
и была сильно удивлена тем, как могут логично рассуждать семиклассники, несмотря на их  уровень
знаний  по  предмету  русского  языка.  А  когда  просто  скажешь  похвальные  слова:  «умничка»,
«молодец»,  «очень интересно,  здорово…»,  то мне кажется,  что ученик готов не только услышать
одобрительные слова педагога, но и «повернуть» урок в положительную сторону, лишь бы услышать
такие  слова.  Да,  действительно,  мы  учителя  боимся  лишний  раз  похвалить  учащегося  за  его
незначительные, но заработанные им самим достижения на уроке, а это, наверное, и есть снижение
мотивации обучающихся.
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Ученики постоянно  ожидали какой-то оценки со стороны одноклассников и учителя  и была

заметна скованность учащихся, что в начале мешало их услышать. Поэтому, я старалась имитировать
интерес к известной им информации так и к новой, чтобы стимулировать  их собственные отношения
к изучаемой теме.  В результате я   увидела  новое видение своих учеников возможно  не совсем
сформированное, но уже информацию, которую они излагали, вызывал интерес у них самих. К концу
уроков появился живой диалог. На появление диалога в классе повлиял психологический настрой,
постоянная разбивка на группы, поощрение, взаимооценивание так же систематический диалог на
каждом уроке.  Диалог наиболее  желателен был в моем  классе для  стремления их к активному
самоопределению. Диалог между учителем  и учеником помог лучше понять понимание темы, диалог
ученик-ученик понять их взаимоотношения в группе,  диалог ученик-компьютер как ученик может
владеть информацией и работать с техникой. ( Приложение 2)

Я поняла, что диалог состоит  из процесса обмена  информацией  между  участвующими в нем
сторонами.  Тихие  голоса  работали  пока   вполголоса  или   просто  сидели,  слушая   остальных
участников.  Хотелось  услышать  их   мнения,  их  недовольство,  их  умение  рассуждать  именно  в
нужном  русле. Некоторые  ученики решили где-то просто промолчать.

На первом уроке диалог у меня начался с обращения друг к другу различными пожеланиями,
здесь  возник   диалог  учитель  –  ученик,  ученик  -  учитель.  Атмосфера   доброжелательности  и
взаимной  поддержки  позволяет  не  только  получать  новые  знания,  но  и  развивает  саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы сотрудничества. Следующим
этапом  урока  стала  Ромашка  Блума.  Здесь  я  решила   разработать  вопросы и  заслушать   ответы
учащихся для лучшего осознания того, как они  поняли вопрос. На вопросы я получала ответы от
более  сильных  учеников  класса.  Ромашка  Блума   помогла  мне  увидеть  как  сильные  ученики  с
увлечением  и большим воображением отвечали  на все вопросы, слабые ученики столкнулись  с
трудностью при  сложных практических и оценочных вопросов.
Также на стадии вызова при изучении темы «Количественные числительные» я использовала прием
«Верите ли вы». Этот метод выявил слабые и сильные стороны учеников, так как, споря о тех или
иных утверждениях, ученики смогли разобраться в своих знаниях.
Как  форма  работы дебаты обогащают образование,  как  игра  –  доставляют  удовольствие.  Дебаты
обучают школьников  оценивать события или явления в жизни общества с различных точек зрения.
Учитель или сами дети могут  подобрать материал с  противоположными оценками изучаемого на
уроке явления, личности, события.
При изучении темы «Количественные числительные» на стадии осмысления я провела дебат на тему
«Можно  и  нельзя».  Тема  этого  дебата  исходила  из  лексического  материала  урока,  где   ученики
говорили о значении порядка слов о числительном на примере  притч о добре и зле, о жизни и её
исправлении. После исследовательской работы над текстом, выполнения заданий ученики составляли
ассоциативное поле к слову «Количество».
Потом класс делился на три группы по следующей схеме:
1 группа: Согласны с утверждением, что «можно и нельзя».
2 группа: Не согласны с этим утверждением.
3 группа:  Компромиссная группа (Ученики этой группы должны показать компромиссность таких
утверждений, то есть, и те и эти утверждения зависимы друг от друга).
Этот вид беседы  позволил  сформировать лучшие гражданские качества: честность,  умение уважать
мнение  оппонента,  тактичность,  готовность  к  разрешению  проблем.  Учащийся  сумели
организовывать свои мысли при составлении публичного выступления, приобретали уверенность в
себе  во  время  устных  выступлений  на  уроках,  сумели  оценить  предел  своим  знаниям  по
определённой  теме,  терпимо  относились  к  различным  взглядам,  самостоятельно  работали   с
информацией,  критично  к  ней  относились,  развивали  свою  культуру  речи,  культуру  общения,
корректность, соблюдение регламента.
Дебат как техника обучения спору помог учащимся в других  формах обучения. Ученики, вовлекаясь
в процесс урока, выполняя задания , разработанные по темам, уже успешно построили устную речь и
приобретали навыки презентации, развивали уверенность в себе, принимали хорошо продуманные
решения,  слаженно работали в  коллективе,  брали ответственность  за  обогащение своих знаний и
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развитие способностей, были критичным слушателем, выступали в качестве лидера. Также каждый
учащийся  имел  возможность  сам оценить  свои  способности,  а  также  выслушать оценку  других
учеников
Александер  (2004)  утверждает,  что  беседа  в  обучении  не  является   односторонним  процессом
общения ,а, наоборот,- взаимным процессом, в котором идеи проходят в двух направлениях и на этой
основе  продвигают  обучение  ученика    вперед.  В  диалоге  ученики  являются  равноправными
партнерами, прилагающими все усилия для получения согласованного результата и испытывающие  и
развивающие то, что Мерсер (2000) описал как совместное приобретение знаний или вовлеченность в
процесс «обмена мыслями».Обмен мыслями может быть достигнут через диалог с учениками, однако
ученики могут вести его между собой в процессе совместного исследования. Согласно  исследованию
Мерсера,  беседа   является  неотъемлемой  частью  обучения  учеников.  Большинство  обсуждений
обычно  включает  различные  типы  бесед. Он  различает три  типа  беседы,  в  которые,  зачастую,
вовлечены обучающиеся субъекты:
Беседы-дебаты;
(англ. disputational talk) - тип беседы, в процессе которой существует значительное расхождение во
мнениях  ее  участников  и  каждый  из  них  приходит  к  своему  собственному  решению.  В  основе
Беседы-дебатов - конкурентная атмосфера, не ориентированная на сотрудничество.
Кумулятивная  беседа;                                                                                        (англ. exploratory talk)  - тип
беседы,  в  процессе  которой  идеи  каждого  участника  расцениваются  как  полезные,  но  проходят
тщательное  оценивание.  Участники  исследовательской беседы задают  друг  другу  вопросы  и
обосновывают ответы на них,  стремясь прийти к  единому мнению,  хотя,  для  исследовательской
беседы характерен не факт достижения согласованности, а процесс поиска.
Исследовательская беседа.
(англ. cumulative talk)  - тип беседы, в процессе которой каждый ее участник принимает и соглашается
с  тем,  что  говорят  другие. кумулятивная беседа  используется  с  целью обмена  знаниями,  но  ее
участники  терпимы  по  отношению  к  идеям  других.  В  процессе  кумулятивной беседы идеи
формируются, повторяются, но не всегда тщательно оцениваются.
Мерсер утверждает, что в наиболее продуктивных обсуждениях, в рамках достижения  коллективного
понимания  и  обучения,  преобладает  исследовательский  тип  беседы.  В  результате  анализа
соответствующих исследований  была установлена связь между говорением, слушанием и обучением
учеников. Барнс(1976) и Мерсер(2000) утверждают, что исследовательская беседа является тем типом
беседы ,который необходимо развивать учителям. При вовлечении учеников  в исследовательскую
беседу,  как  правило,  используется  работа  в  малых  группах,  в  которых  участники  имеют  общую
проблему,  создают  совместное  её  понимание;  обмениваются  мнениями  и  идеями  ,обсуждают  и
оценивают идеи друг друга, создают коллективное знание и понимание. Иными словами, ученики
думают вместе. «Руководство для учителя» Второй (основной) уровень.  (стр 252-253) На  третьем
уроке «Порядковые числительные» я провела  исследовательскую работу по маршрутной карте, где
ученики  совместно  обсуждали  данное  задание  и  приходили  к  одному  единому  мнению.  Они
совместно обсуждают и оценивают друг друга ,коллективно внося свои идеи и предложения ,работа
проходит слаженно и четко.
На  следующем  заключительном уроке для осуществления  диалога в паре  я использовала прием
«Дуэль»  где  работая  в  паре,  сильные  ученики  обучали  слабых.  Сравнивая  работу  учеников   в
стандартной обстановке и в работе в паре можно ощутить  разницу. Если в обычной  работе каждый
ученик  работал сам за себя, или  же отрешенно сидел  за последней партой, то в паре работали
сообща, помогая  друг другу, оказывая поддержку. Сильные ученики, помогая слабым, тем самым
повышали самооценку себе и уверенность  в  себе в  слабых учениках.  Уровни ответов учащихся,
конечно, отличались, ведь каждый ученик познает мир по-своему и когнитивные способности разные.
На  моих  уроках  диалоговое  обучение   проходило  сквозь   использование  методов  и  приемов
критического мышления .В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать
сложные  проблемы  на  основе  соответствующей  информации,  принимать  продуманные  решения,
участвовать в дискуссия, общаться. Убедиться в том, что появился результат диалогового обучения
необходима обратная связь. Было выявлено, что образцом постановки вопросов в классе зачастую
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является  вопрос  по  форме  «инициатива-ответ-последующее  действие»  (ИОД).
Эта модель демонстрирует ситуацию во многих классах, когда учитель является тем, кто инициирует
и контролирует беседу (Mercer, 1995). При таких условиях ученикам не предоставляется возможности
диалогической  беседы,  которая  способствует  обучению.  Постановка  вопросов является  ключевым
навыком,  так  как  при  удачной  его  формулировке  он  становится  эффективным инструментом  для
преподавания и может поддерживать, улучшать и расширять обучение учеников. Есть мнение, что
существуют в большинстве своем два типа вопросов, которые учителя используют для достижения
понимания учениками: вопросы низкого порядка и вопросы высокого порядка. Вопросы «низкого
порядка»  иногда  называют  «закрытыми»  или  «буквальными».  Они  направлены  только  на
запоминание,  и  ответы  на  них  расцениваются  как  «правильные»  или  «неправильные».  Вопросы
«высокого  порядка»  направлены  на  умение  ученика  применять,  реорганизовывать,  расширять,
оценивать  и  анализировать  информацию каким-либо образом.  Оба  типа  вопросов  имеют  место  в
рамках эффективной педагогики; тип задаваемого вопроса и его форма меняется в зависимости от
цели. Кроме того, вопросы необходимо формулировать так, чтобы они соответствовали потребностям
обучения учеников. Вопросы можно дифференцировать в соответствии с разными возможностями и
разными учениками. Можно использовать различные техники постановки вопросов для всесторонней
поддержки обучения учеников, такие как побуждение, апробирование и переориентация.
Побуждение:  вопросы  для  побуждения  необходимы  для  получения  первоначального  ответа  и
оказания помощи в его корректировке, к примеру – упрощение формулировки вопроса, возвращение к
пройденному материалу, подсказки, частичное принятие того, что правильно, и побуждение к более
полному ответу.
Апробирование:  вопросы  для  апробирования  формулируются  таким  образом,  чтобы  помочь
ученикам давать более полные ответы, ясно выражать свои мысли, развивать свои идеи. Кроме того,
подобные вопросы направляют ученика  в  процессе решения  задач,  к  примеру:  «Вы не могли бы
предложить нам пример?».
Переориентация:  вопрос-перенаправление  другим  ученикам,  к  примеру:  «Кто-нибудь  может
помочь?».
Значение вопросов в диалогическом подходе для развития обучения определяется в:
стимулировании учеников к конструктивным и предметным суждениям и высказываниям;
развитии  у  учеников  неподдельного  интереса  и  положительных  эмоций  к  обучению;
любознательности и стимула к исследованиям;
содействии формированию и вербализации знаний;
поддержке креативного мышления;
развитии критического мышления;
развитии умения учиться друг у друга, уважать и ценить идеи других учеников;
углублении и концентрации мышления и действий посредством разговора и размышлений;
выявлении особых сложностей или недопонимания, которые могут затруднять обучение.
Руководство для учителя Второй (основной) уровень. (стр 254-255)
Каждый раз  на  уроке  в  классе я  наблюдала  за  разными видами бесед учеников при выполнении
разных заданий, в том числе на уроке одного из своих коллеги. Я обнаружила следующее; ученикам
стало  интереснее   учиться,  они  стали  задавать  больше  вопросов,  увереннее  стали  рассуждать,
участвовать в  обсуждении разной информации. Когда я правильно организую их работу с  учетом
особенностей  интеллекта,  они  работают  гораздо  эффективнее  и  достигают  больших  результатов
.Например, на следующем уроке  дети  учились задавать вопросы низкого и высокого порядка. Мое
наблюдение показало, что ученик А. работал очень активно, вносил ценные предложения для своих
одноклассников. Ученики в группе А. совместно создали все 6 вопросов по таксономии  Блума  с
помощью Кубика решения проблем, я вспомнила, как это помогло и мне на первом этапе обучения.
Именно этот ученик был активен в составлении вопросов высокого порядка и смог впоследствии
ответить  на вопросы этого  уровня от других групп.  Следовательно,  можно  улучшить результаты
этого ученика и развить интеллект с помощью диалога в класс. Ученица уровня Б. работала в группе
активно, участвовать в обсуждении идей, обращала внимание членов группы на текст учебника с  ее
помощью были созданы вопросы уровня «анализ»и «синтез».Сразу предложила детям использовать
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Куб решения проблем, который я заранее положила на парту. Мне это очень понравилось, я поняла,
что мое мнение о ее возможностях было правильным. Я решила, что в следующий раз постараюсь
выбрать для нее лидирующую роль. Я, проведя несколько уроков, для себя отметила то, что в диалоге
большое значение имеют возрастные, профессиональные, индивидуальные особенности партнера по
общению. Ведь как проходит диалог зависит  от  всех участников  и при этом  диалог является
средством обучения, воспитания и отправной точкой  для упражнения  речевых  способностей  и с
вытеканием  отсюда  ясности  изложения мысли  умением  слушать партнера  адекватной  самооценки
в  ходе  диалога. Работая  в  группах,  или  парах  всегда  определяется  лидер.  Лидерство  может
захватывать и удерживать один партнер; лидерство может переходить от одного к другому; диалог
происходит на паритетных началах. В учебном диалоге лидер, по существу, один – это учитель. У
учащегося лидерство может оказаться случайно, либо сознательно передоваться ему учителем. Как
правило, этот прием применяется с дидактической целью.
Диалог помог мне  в классе  объединить  учащихся  в группы. Речь  учащихся  стала  приобретать
связь.Из опыта работы  можно отметить как положительные результаты, так и трудности, связанные с
организацией  диалогового обучения. По теме «Главные и второстепенные члены предложения» я
назначила сильных детей лидерами в группы, для того, чтобы они могли помогать и контролировать
работу групп.  Дети выполняли задание  сделать  синтаксический  разбор  предложений.  В  процессе
работы дети вели исследовательскую работу и пришли к выводу,что сначала находят главные члены
предложения,  а  затем  второстепенные  члены  предложения.  Большую  роль  в  этой  работе  играли
Улжан, Бану, Аян, Бекарыс. Они, удерживая лидерство, сумели убедить детей в выборе правильного
разбора предложения.
В учебным диалоге позиции групп были жестко фиксированы: лидер учит,  наставляет,  -учащийся
обучается, повинуется, воспринимает обучающее действия, реагирует на него определенным образом.
Положительные моменты:
- самостоятельное обучение в паре;
- совместное обучение в группе;
-критическое осмысливание проблемы.
Трудности :- нет навыков самостоятельной работы у учащихся;
- речевой барьер
-низкий уровень когнитивных способностей.

Процесс  обучения   осуществляется   в  условиях  активного  взаимодействия  всех  учащихся  и
учителя. Без контакта с другими людьми нет профессионального роста и обучения . Все этапы урока
были  пропитаны  диалоговым обучением. Обучая учащихся вести диалог, мы  должны научить их
выполнять  определенные   правила  диалогового  взаимодействия,  которые  гарантируют   им  успех
коммуникации. В процессе диалогового обучения, на занятиях организуется индивидуальная. парная
работа, в процессе которой изучаются  различные источники  информации, создаются условия для
творческой деятельности.

Как  сказал  Конфуций:  «  Три  пути  ведут  к  знанию:  путь  размышления  –  это  путь  самый
благородный,  путь  подражания-  это путь  самый легкий и путь  опыта  –это  путь  самый горький».
Чтобы дойти до результата, пусть выбранный  вами путь будет благородным и легким  с отсутствием
в нем горечи в победе.

Таким образом, практика показала, что внедрение диалоговых форм обучения способствует более
глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию учащимися предметного
содержания,   усвоению  большего  количества  идей  и  способов  решения  проблем,  в  том  числе
оригинальных и нестандартных, обобщённости и функциональности усвоенных знаний и умений,
развитию у  учащихся  способности к  переносу знаний в  новые условия.  Кроме того,  у  учащихся
вырабатывалась  потребность  в  разностороннем  обсуждении  решаемой  проблемы,  развивалось
критическое мышление, коммуникативная компетентность и культура.

Предложенные Программой модули значительно помогают мне осознать всю сущность работы с
учениками, и я считаю, что это может положительно отразиться на моей педагогической деятельности
в дальнейшем.
Сейчас я полностью пересмотрела позиции педагога  и ученика, и, сделав соответствующие выводы,
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решила применять такую схему работы в своей будущей педагогической деятельности.  Применяя
данные  инновации  и  привлекая  как  можно больше  учителей-коллег  к  данной  Программе,  можно
найти  заинтересованных  в  своей  работе  людей,   а  это  всегда  новые  знакомства,  контакты,
неформальное общение, обмен мнениями, что положительно может сказаться в дальнейшей сфере
сотрудничества между учеником и учителем.
В дальнейшем я буду реализовывать в своей практике модуль диалоговое обучение, я понимаю, что в
течение месяца невозможно получить всю информацию по модулю и реализовать его. Поэтому я буду
изучать дополнительный материал, который будет мне помогать в моей педагогической деятельности.
В  заключение  своего  исследовательского  отчета  о  важности  диалога  в  классе  я  хотела  бы
порекомендовать себе, более развернуто составлять планы уроков, включая в них разные ситуации, в
том  числе  игровые  моменты.  Внедрение  модуля  диалогового  обучения  дает  учащимся  самим
понимать цели урока и достичь ее в конце урока.
Ценность данного опыта можно выразить словами: «Теперь я не представляю, как можно работать
иначе. Ведь это так здорово – открывать знания вместе с детьми!»

Используемая литература:
Руководство для учителя, второй (основной) уровень, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»,
издание третье, 2012
Интернет ресурсы

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: «Математика сабағында оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту»

Дайындаған:              Мақат ауданы Х.Санбаев атындағы 
                                      орта мектептің 2-санатты бастауыш

                                       сынып мұғалімі Жалтаева Г.Д.

Математиканы  оқуға,  жалпы  еңбекке  деген  оң  көзқарас  та  сапасы  да  нәтижелі  жүзеге
асырылатын  оқу  үрдісіне  қалыптаса  бастайды.  Оқушы  математиканы  оқудың  қажеттілігі,  өзінің
парызы мен міндеттері, өзі үшін және өзінің болашақ өмірі үшін осы еңбектің керектігі туралы қанша
естісе  де  және  өзі  осы  сөздерінің  дұрыстығын  қанша  сезіне  тұрса,  осы  іске  кіріспе,  онда
математиканы оқуға  деген  ешқандай  себеп  тумайды,  оның үстіне  осы еңбекке  деген  бірқалыпты
қызығу қабілеті қалыптаспайды. Оқушының оқуға дайындығын қалыптастыратын барлық нәрсе осы
математиканы оқу барысында қалыптасады. 

Математика  сабағында  өздігінен  жұмыс  істеудің  тәрбиелік  мәні  бар.  Тек  өздігінен  жұмыс
істегенде ғана оқушы өз мүмкіндіктернін біліп жарқын да жайдарлы қанағаттану көңіл-күйін сезіне
алады. Математиканы оқып еңбектену барысында оқушының рухани өмірінің байлығы: ой-өрісі мен
сезімдерінің тереңдігі, қиял еркінің күші ашылып, мінезінің негізгі қырлары қалыптасады. 

Математиканы оқуда, сонымен қатар оқушының жігер-қайраты, жатады, ілтипаты дамиды, 
жүйелі түрде жұмыс істеу, өз ойын (ауызша, жазбаша) дәл,дәйекті ақын көрсету дағдылары 
қалыптасады. Бастауыш сыныптан бастап оқушы алғашқы рет математика оқулығын оқып үйренеді: 
оқулықтан мағлұматтарды алып үйренеді, бұл республикамыздан білгір азаматтарын тәрбиелеуге 
байланысты мұғалімнің алдында тұрған үлкен міндет. 

Жеке тұлғаның өзін-өзі дамыту технологиясында оқу пәндері әдістемелері мен білім беру 
технологиялары жоспарлау жүйесі қолданылады. 
Пәндердің әдістемесін қолдануда жоспарлау мынаған келіп тіреледі, яғни әр оқушының өз кезені 
барыснда мұғалім оған қажетті әрбір жаңа педагогикалық технологиялар мен әдістемелерді міндетті 
түрде пайдалануы қажет. Бұл үшін мына төмендегі түсініктерді ескерген жөн: 
-оқушылардың жас ерекшеліктері мен білім деңгейлерін ескеру; 
-әдістеме мен технологияның сабақтастығы; 
 -оқушының өз бетінше іс-әрекет жасау тәсілдерін меңгеруіне мұғалім тарапынан көмек беруді 
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біртіндеп азайту; 
-параллель сыныптардағы сынып топтарының ерекшеліктерін ескеру; 
-мұғалімдердің ықыласы мен шеберлік деңгейінің болуы т.б. 
Демек, педагогикалық технология мен әдістемелерді (мұғалімнің қалауы бойынша) төмендегідей етіп 
жоспарлауді ұсынуға болады. 
Бастауыш мектеп: 
-дамыта отырып оқыту әдістемесі (Л.В. Занков, Д.В. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репин, В.А. 
Левин); 
 -дидактикалық бірліктердің ірілендіруі (П.М. Эрдниев); 
 -түсініктерді қабылдау (С.Н. Лысенкова); 
 -нәтижелі әдістемелер және оны қабылдау; 
 -іс-әрекетті бағалау (Ш.А. Аманшвили, И.П. Волков); 
 -оқулықсыз оқыту (В.В. Агеев); 
 -ойын әдістемесі және оны қабылдау (М. Монтессори, Р. Штейнердің жүйесін қабылдау); 
 -сын тұрғысынан ойлауды дамыту (Ж. Пиаже, Л.С. Высотский). 
II.1 Математика сабағында оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту
Қазақстан Республикасының білім беру стандартында білім берудің басты міндеті логикалық ойлауды
дамыту болып табылатындығы атап айтылған.
Бастауыш сынып – оқушылардың логикалық ойлауын дамытудың негізгі кезеңі.Бастауыш сыныпта
балалардың ойлары нақты-бейнеліден абстрактылы -  логикалық ойлауға  қарай дамиды.Мектептің
алғашқы сатысының міндеті – бала интеллектісін себеп – салдарлы байланыстарды түсіну деңгейіне
дейін дамыту.
Логикалық ойлауды дамыту туралы сөз етпес бұрын логика туралы қысқаша айтып кету керек.Логика
- (грек тілінен алынған logic - сөз, ой,ойлау, ақыл-ой) ойлаудың заңдылықтары мен түрлері туралы
ғылым.  Объективті  пікірлерге  негізделген  процесс  логикалық  ойлау  деп,  ал  дұрыс  ойлаудың
формалары  мен заңдары туралы ғылым логика деп аталады.  Логикалық ойлаудың қисындылығы
олардың шындыққа сай келуінде. Логикалық ойлауға түскен құбылыстың  себептері мен салдары,
ұғымдар арасындағы байланыстар мен қатынастар логикалық ойлау жолымен ашылады. Пікір алмасу
кезінде,  әсіресе  математикалық  тұжырымдар   кезінде  пайымдау,ойлау  заңдылықтарын  немесе
былайша айтқанда сол заңдылықтар мен формалары жөніндегі  ғылым- логиканың көмегі  мен бір
пікірден  екінші  пікірді  шығарамыз.  Логикалық  тұжырым  теориясының  ең  алғаш  грек  философы
Аристотель негізін қалаған.
Ой әрекеті барысында адам қоршаған дүниені танып, білу үшін ерекше ақын қызметін орындайды.
Бұл  нақты  қызметіне  талдау,  біріктіру,  салыстыру,  дерексіздендіру  нақтылау  және  қорытындылау
арқылы жүзеге  асырылады.Талдау  –  бұл  оймен  бүтінді  жіктеу  немесе  бүтіннен  оның қырларын,
әрекет не қатынас бірліктерін бөліп алу, қарапайым формадағы талдау әрқандай затты практикалық
қажеттілікке орай құрама бөлшектерге ажырату.
Мысалы балаларды қандай да бір өсімдіктермен таныстыруда оның құрамын көрсетуден бастаймыз.
(тамыры,сабағы,жапырағы).  Талдау  тәжірибелік  және  теориялық  болып  бөлінеді.  Егер  талдау
жоғарыда  айтылған  ой  операцяларына  ұштаспаса,онда  қате,  механикалық  сипат  алады.  Мұндай
талдау элементтері жас балаларда көптеп кездеседі.
Біріктіру  –бұл  әрқилы  бөлшектер,  қасиеттермен  әрекет  қимылдарды  тұтас  бірлікке
топтастыру.Біріктіру операциясы талдау әдістеріне қарама-қарсы. Бұл қызмет барысында  жеке заттар
мен  құбылыстар  күрделі,бүтін  құбылысқа  қатысы  бар  бөлшек,элементтер  тобы  ретінде
қарастырылады.
Ой процесіндегі талдау мен біріктіру әрекеттері оқу жұмысында аса үлкен маңызға ие.Бала жекелеп
талдау  мен  әріптерді  тануға  қол  жеткізеді,ал  кейін  сол  игерген  әріптердің  басын біріктіріп  буын
құрайды,буыннан сөз,сөзден-сөйлем,сөйлемдерді біріктіріп мәтін мазмұнын шығарады.
Салыстыру - әрқандай заттар мен құбылыстардың, не ойлардың бөліктері арасындағы ұқсастықтар
мен айырмашылықтарды білуге бағышталған ой әрекеті.Күнделікті тұрмыстық салыстырулар.
Логикалық  ойлаудың  ерекшелігі  -  қорытындылардың  қисындылығы  олардың  шындыққа  сай
келуінде.  Логикалық  ойлауға  түскен  құбылыс  түсіндіріледі,  себептері  мен  салдары  қатесіз
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анықталады.  Ұғымдар  арасындағы  байланыстар   мен  қатынастар  логикалық  ойлау  жолымен
ашылады.Бұл  байланыстар  мен  қатынастардың   дұрыстығын  теріске  шығаруға  болмайтыны
пікірлерде  көрсетіледі.  Пікір  дегеніміз  -  ойлау  формасы,мұнда  бір  нәрсе  мақұлданады,не  теріске
шығарылады.Бір  немесе  бірнеше  пікірден  жаңа  пікір  шығаратын  ойлау  формасы  –  ой
қорытындылары деп аталады.
Логикалық  жаттығуларды  орындау  баланың  ақыл-ойын,  қиялын,  ой  ұшқырлығын  дамытады.Бұл
оқушылардың  түрлі  мазмұнды  есептерді  шығаруда,  есептің  шартын  құра  білуге
қалыптастырылады.Бір есептің бірнеше шешімдерін табуға жетелейді.Әрбір сабақ қызықты есептер
мен аяқталып,логикалық есептер оқушылардыңжас ерекшелігіне қарай күрделене түсуі  қажет.
Логикалық зерттеу саласы – ойлау қабілеті. Демек адамның ойы – ғалымдардың зерттеу объектісі
болып табылады. Сонда логиканың өзіндік ерекшелігі неде?
Ойлау формалары немесе логикалық формалар үшеу: ұғым, ой пікір және ой қорыту.
Психолого-педагогикалық ғылымда логикалық ойлауды бастауыш сыныптардан бастап кіргізу керек
деген ұғым бар.
Балаларды логикалық ойлаудың тәсілдеріне үйрету керек:мұнысыз оқу материалын қабылдау мүмкін
емес. Сондықтан да математикалық  дайындық логикалық ойлау және көңіл бөлушілік дамыуымен
байланысты болуы керек.
Бұл ойлаудың түрі негізі жалпы ойлаудың үш формасын меңгеру  шарты -мен ғана дамиды: көрнекі
әсерлік, көрнекі мүсіндік және логикалық.
Алғашқыда 3-4 жаста көрнекі әсерлік ойлау күш алады.Бала перамидка жинағысы келеді,одан соң
оны түзетіп қалауға тырысады.
5-6 жаста көрнекі-мүсіндік ойлау дамиды,бұл көріп тұрған заттардан керектісін таңдай білуді,  бұл
заттардың  бір-бірімен,  бөлшектерінің  өзара  байланысын,қатынасын  анықтауға  көмектеседі  бала
мектеп, дүкен ойындарын ойнайды, суреттерді үлкен қызығушылықпен қарастырады.
Кейін  ойлаудың  дамуы  балада  логиканың  дами  бастауына  соғады.Бала  талдауға,  талқылауға,
қарапайым заңдылықтарға, логика заңдылығына байланысты ой қорытындыларын жасауға үйренеді.
Оқушыларды логикалық ойлауға қалай үйретуге болады? Бастауыш сынып оқушыларын логикалық
ойлауға  үйретуге  бола  ма?  Балаларға  жас  ерекшелігіне  байланысты  қандай  қиындықтағы
тапсырмалар беру керек?
Міне, осындай сұрақтар көптеген мұғалімдері мазалайды.Мұғалімнің басшылығымен балалар түрлі
есептер мен тапсырмалар орындай отыра логикалық тәсілдері қолдануды үйренеді.Сабақта әр түрлі
әдіс-тәсілдерді  пайдалану  арқылы  оқушының  ойлау  қабілеті  дамып,  білімдері   бекіп,ізденуге,  өз
жұмыстарының  ойларын  ортаға  салуға  дағдыланады  да,  сөз  қорлары  молаяды.Олар  басқа  пәнге
қарағанда математика ойлау, есте сақтауын қажет етеді,қызығушылығы оянып, ой-өрісі  дамып, алған
білімдерін анықтайды. Оқыту процесінің басты компоненті – оқытудың мақсаты мен міндеті.
 Логикалық жаттығулар:
1.  Айжан  мен  Маржанның  әкелерінің  аттарын  ата.  Айжан  мен  Маржан  –  Асқар  мен  Мұраттың
қыздары. Айжан Асқардың қызынан үш жас кіші болса, бұлардың әрқайсысының әкелерінің аты кім?
(Айжан-Мұраттың, Маржан-Асқардың қызы.)
2. Үш ағайынды.
Арман,  Аян,  Абзал ағайынды үшеуі  әртүрлі  класта оқиды.Абзал арманнан,  ал Аян Абзалдан кіші
емес. Бұл үйдің үлкені ортаншысы,кішісі кім?
(Ең үлкені Аян,ең кішісі Арман, ортаншысы Абзал.)
3. Қай ауылдың балалары?
Әділет, Еркін, Ерлік үшеуі лагерьде кездесті. Бұлардың біреуі –
Қосқұдықтан, екіншісі -Үштөбеден, үшіншісі – Көктөбеден.
Әділет пен Қосқұдықтан келген Еркін екеуі  бір бөлмеге орналасты, Бұлардың екеуі  де Үштөбеде
болып көрмегенділігі белгілі болса, қай бала қай ауылдан келген?
(Еркін- Қосқұдықтан, Әділет- Көктөбеден, Ерлік -үштөбеден.)

Қызықты әзіл-есептер.
1. Түнгі сағат 10-да жауын жауып тұрса, 24 сағаттан кейін күннің жарқырап тұруы мүмкін бе?
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2. Дорбадағы  10 асықты  10 бала бір-бірлеп алды. Сонда бір асық дорбада қалды. Бұл қалай?
3.7 таяқша арқылы 3 үшбұрышты және 2 шаршыны қалай құрастыруға болады?
Дидактикалық ойындар.
Математикалық телефон
Дидактикалық мақсаты: 20 көлеміндегі сандарды ауызша қосуға және азайтуға жаттықтыру.
Керекті құралдар: Ойыншық телефоны, картон қағаздан дайындалған телефон тұтқасы.
Мазмұны: Бұл ойынды мұғалім мен класс толығымен болып, екі оқушы дара, немесе бір оқушымен
класс болып ойнайды.  Күнделікті  өз үйлеріндегі  телефонмен сөйлескендері   сияқты екі  бала бір-
біріне   математикалық  тапсырмалар  беріп,  жауабын алады.  Ойынға  қатыспаған  балалар  олардың
жауаптарының дұрыс не бұрыстығын  тексеріп отырады,Бір бала сұрақ қояды, ал екінші бала жауап
береді. Жауап бере алмаса орнына отырады да, ойынды басқа бала жалғастырады.Осылайша тездете
отырып, бүкіл кластың балаларын толық қамтуға болады.
   Тапсырмаларды  түрлендіріп,  күрделендіріп  жалғастырып  ойнай  беруге  болады.Суреттегі
шаршылардың бос тор көздеріне сандарды таңдап қою керек. Мұнда кез келген бағытта орналасқан
үш санның қосындысы қандай да бір алдын ала белгіленген  сан болуы керек. 
Оқулықтағы шығармашылық жаттығулар оқушылардан тек қана математикадан білім емес, күделікті
өмірде кездесетін әртүрлі жағдайға байланысты білімді талап ететін тапсырмалар.  Бұлар негізінен
оқушылардың байқағыштығын, ойлауын, қиялын дамытуға негізделген. Бұл - өте қиын, аса жауапты,
бірақ  игілігі  мол  ардақты  жұмыс.  Ендеше  логикалық  ойлауды  дамыта  оқытуды  негіздеу  үшін
логикалық ойлау ұғымын терең түсіну керек.  Біз  бұл ұғым және  олармен байланысты мәселелер
бойынша  психолошиялық,  педагогикалық  оқу  әдістемелік  әдебиеттерді  және  ғылыми  зерттеу
жұмыстарын қарап шығып,  логикалық ойлауды дамыту ұғымы ойлауды дамыту ұғымын қамтиды
деген  пікірге  келдік.  «Ойлау  -  логиканың  заңдылықтарымен  формаларына  бағынады.  Көптеген
адамдар логикалық ойлайды, бірақ өздерінің ойлауы логика заңдылықтары мен формалары арқылы
болып жатқанын білмейді» дейді В.Кириллова. 

ІІ.2 Оқушылардың ойлау қабілеттерін логикалық есептер арқылы дамыту.
Математиканы оқытудың әрбір кезеңінде оқушылардың программалық материалдары оқып 
үйренгендей қабылдауға терең де берік білімдеріне, іскерліктеріне және дағдыларына, сонымен бірге 
математиканы оқытудағы қызығушылығын дамытуға да байланысты болады. 
Сынып оқушылары бірдей емес. Олардың ішінде математиканы сүйіп оқитын, оған ынтасы зор да
бар.  Оларды жеңіл,  бірыңғай  жаттығулар  орындау  жалықтырады.  Сондықтан  белгілі  бір  ережені
меңгеретін жаттығуларды орындағанда оларға қиынырақ тапсырмалар,  міндетті  емес тапсырмалар
берілуі қажет.  Қазіргі кезеңдегі мектеп математикасында әлі шешімдері табылмаған проблемалар аз
емес.  Соның бірі  оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, кітапқа,  оқуға,  білім алуға,
деген  құмарлықтарын  арттыру.  Осындай  проблемаларды  шешу  мақсатында  бастауыш  сыныптан
бастап логикалық есептерді шығару керек.  Ұлы ғалым Д.И, Менделеев мұғалімдердің ғылымының
сарқылмас көзін ашудағы еңбектерін жоғары бағалаған. «Ғылымда мұғалім ғана оқушыларына терең
де мағыналы білім бере алады» деген.    Оқу еңбегінің қаруы-ой. Логикалық жеке пікір мен өзіндік
талдау біртұтас. Бұл талаптар ой мен іс-әрекетінің негізгі өзегі болып келеді.  Ол үшін әр адам өз
орнында  еңбек  өнімділігін  арттырып  қана  қоймай,  оның  сапасын  қалай  өсіру  керектігін
ойластырғаны жөн.  Қоғамның, ой-санасының өсі, жаңа сапалық деңгейге шарықтау кезеңі, еліміздің
егемендік  алып,  өркениетті  елдерінің  қатарына  қосылуы-  жаңа  заманның  жастарынан  өзіндык
таланты  мен  табиғи  қабіелтін  жетілдіріп  қана  қоймай,  олардың  жаңашыл  болуын,  ізденістерін
ұштауын талап етеді.  Бұл орайда математика, логика, информатика пәндері басты мәнге ие.  Есептер
шығарғанда  олардың  ойларынан  теориялық  негізгі  логикалық  түсініктемелерге,  әртүрлі
ситуацияларға негізделген ғылыми көріністер байқалады. Әрбір таным қанағаттанарлық сезімге бөлу
үшін  адамның  ғылыммен  ішкі  үндестігі  және  логикалық  үндестігі  біртұтас  болғаны  жақсы.  Тек
осындай жағдайда ғана білімнің қыры-сыры  ашылады, түсінбей жаттап алу, ойды жүйесіз баяндау
әрекетті сирейді. Бұған қалыптасқан оқушылардың қиялы шарықтап, білімге құлшынысы артады. 
 Оқушылардың жеке ойлау қабілетін дамыту үшін олардың өзіндік күш-қуаты мен сенімін арттыру 
керек. Қолынан келетін көп істердің мүмкіндіктеріне бағыт  берген абзал. 
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 Оқушылардың білімді меңгеру үрдісі негізінен мына компоненттерден тұрады. 1.Қабылдау. 
2.Түсіну. 
3.Есте сақтау. 
4.Қорыту және жүйелеу. 
 Балалардың ойлауын дамыту туралы М. Жұмабаев былай деген: «Ойлауды өркендету» жолдары. 
Ойлау-жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр. Сондықтан тәрбиеші баланың 
ойлауын өркендеткенде сақтықпен басқыштап іс істеу керек. 
Өркендету жолдары мыналар: 
 1. Баланың жанында дұрсы ашық суреттеулердің көп болуына жағдай қылу керек. Қанша дегенмен 
адам суреттер бойынша ойлайды. Сондықтан балаға бір пікір ұқтырмақшы болсақ, жалаңаш пікір 
айтудың қажеті жоқ, бала пікірді суреттің өзінен шығарып алсын. 
  2. Бала заттарды, көріністерді, ұқсас сандары бойынша топ -топқа бөлу сияқты, мысалы: 
дыбыстарды, әріптерді бөлу өсімдікті, жануарды топ-топқа бөлу сияқты. Бірақ баланы заттарды, 
көріністерді топ- топқа бөлгізіп үйреткенде, жеңілден ауырға көшуді естен шығармау керек. 
 3. Бала көріністерінің, ойлардың аралығындағы байламды, олардың қайсысы қайсысына себеп екені 
біліп үйренсін. Бұл балаға мысалдардан ерекше заң шығартқызып, үйрету сияқты істермен болады. 
 «Жаңа буын» математика оқулықтарында «Жасыл қоршаудағы стандартты емес тапсырмалар» 
берілген. Бұл материал қазіргі математиканың бастауыш буынның білім мазмұнындағы «Төртінші 
блок-мазмұндық логикалық есептер мен тапсырмалардың жүйесі...» және ол «... оқушы зейінін, 
қабылдауын, қиялын, есте сақтауын, логикалық ойлау элементтерін дамытуға бағыттамасы». 
 Логикалық жаттығуларды орындау баланың ақыл-ойын, қиялын, ой ұшқырлығын дамытады. Бұл 
оқушылардың түрлі мазмұнды есептерді шығаруда, есептің шартын құра білуге қалыптастырады. Бір 
есептің бірнеше шешімдерін табуға жетелейді. Әрбір сабақ қызықты есептермен аяқталып, 
логикалық есептер оқушылардың жас ерекшелігіне қарай күрделене түсуі қажет. 
 Оқулықтағы шығармашылық жаттығулар оқушылардан тек қана математикалық білім емес, 
күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі жағдайға байланысты білім талап етілетін тапсырмалар. Бұлар 
негізінен оқушылардың байқағыштығын, ойлауын, қиялын дамытуға негізделген. Бұл -өте қиын, аса 
жауапты, бірақ игілігі мол, ардақты жұмыс. 
 Логикалық есептер.
*Екі адам шахматты 2 сағат ойнады.Бір адам неше сағат ойнайды?
*Қос ат жегілген арба 40 шақырым жүрді.Бір ат неше шақырым жүрді?
*4 жұмыртқа 4 минут піссе ,бір жұмыртқа неше минут піседі?
*2 кг мақта ауыр ма, 2кг темір ауыр ма?
*Алмұрт алмадан ауыр,ал алма шабдалыдан ауыр.Қайсысы ауыр алмұрт па әлде шабдалы ма?
*Бір айда 5 жексенбі бола ма?
*Үш ат жегілген арба 30 км жүрді.Бір аттың жылдамдығы қандай?
*Алдында 1, артында 2,алдында 2,біреуі екеуінің арасында және үшеуі бір қатарда қаз ұшып 
келеді.Барлығы неше қаз?
*Сиыр 4 аяғымен тұрса 200 кг,2 аяғымен тұрса неше кг болады?
*Ұзындығы 10 метр жіпті әр бөлігі 2 метр болу үшін неше рет қию керек7
*Үш қыз бір сыныпта оқиды.Айгүл,Гүлназ,Айнаш.Айгүл Гүлназдан үлкен,Гүлназ Айнаштан 
үлкен.Кім сонда үлкені?
*Түйеқұс 2 аяғымен тұрса 1 пұт тартса,1 аяғымен тұрса неше пұт тартады?
*Бақытжанның 4 ұлы,олардың әрқайсысының туған қарындасы бар.Бақытжанның неше баласы бар?
*Сағат түнгі 10-да жауын жауып тұрса,24 сағаттан кейін күннің жарқырап тұруы мүмкін бе?
*Дорбадағы 10 асықты 10 бала алды.Сонда дорбада 1 асық қалды. Ол қалай?
*марат кешкі сағат 10-да ұйқыға жатты.Ол сағаттың қоңырауын таңғы 9 -ға қойды.Ол неше сағат 
ұйықтады?
*Сенбіден кейін 2 күннен кейін қай күн келеді?
*Немере атасынан : "Жасың нешеде ? "деп сұрады.Атасы егер өзімнің қазіргі жасымның 
жартысындай уақыт және тағы бір жыл өмір сүрсем,онда маған 100 жас болар еді.Атасының жасы 
нешеде?
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*Үш тауық үш күнде үш жұмыртқа салады.12 тауық 12 күнде қанша жұмыртқа салады?
*Дүйсенбіден кейін 3 күннен кейін қай күн келеді?
*Баспалдақ 15 басқыштан тұрады.Баспалдақтың ортасында тұру үшін нешінші басқышты басу керек?
Логикалық есеп 
• Айгүлдің алдында 3 зат тұр: шелек, доп, қуыршақ. Допты қозғамай қалай шетіне қоюға болады? 
• Үстел үстінде төрт алма тұр. Бір алманы алып ортасынан бөліп қайта қойды. Үстел үстінде неше 
алма болды? 
• Қоянға, түлкіге, аюға үш түрлі жалауша жасап берді - қызыл, сары, көк. Қояндағы жалауша қызыл 
емес, түлкідегі қызыл да,көк те емес. Кімнің жалаушасы қандай? 
• Бөлмеде 2 орындық түр. Әр қабырғаның жанында бір-бір орындық болуы үшін сол орындықтарды 
қалай қоюға болады? 
Ойлан, тап 
 Мақсаты: оқушылардың амал таңбаларын тағайындай білу дағдыларын дамыта түсу.  
 (14 * 6)*10=10 
Математикалық тест
4 + 3    9,10,7   10 - 3   7,8,9 
6 + 3    9, 6, 4   9 - 2   5, 6,7 
ІІ.3 Баланың ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық ойындар 
Ойын балалардың негізгі іс-әрекеті ретінде психологиялық, анатомиялық-физиологиялық, 
педагогикалық маңызы зор қызметтер атқарады. Ойын баланың даму құралы, таным көзі, тәрбиелік 
дамытушылық мәнге ие бола отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. 
Ойынның тәрбиелік маңызын жоғары бағалай келіп, А.С.Макаренко былай деп жазды: «Бала өмірінде
ойынның маңызы зор, ересек адам үшін еңбектің, жұмыстың, қызметтің қандай маңызы болса, нақ 
сондай маңызы бар. Бала ойында қандай болса, өскен соң жұмыста да көп жағынан сондай болады». 
Сондықтан келешек қайраткерді тәрбиелеу ең алдымен ойыннан басталады. 
  Ойын – баланың қажетті әрекетінің бірі ойынды кіші жастағы балалардың табиғаты керек етеді. 
Балалардың еңбегі, оқуы ойыннан басталады. Ойын арқылы оқушы білім алуға, оқуға қызықтыра 
отырып, тұлғалы дамуын қалыптастыруға болады. Жалпы, математика сабағында қолданылатын 
ойын түрлері оқушылардың математикалық ұғымдарын кеңейтіп, ойлау қабілеттерін арттырып, 
есептеу дағдыларын шыңдай түсетіні белгілі. Математика сабағында қазақтың ұлттық ойындары 
қолданылады. Мысалы, «Сақина салу», «Ақсүйек» ойыны белгісіз санды табуға арналған ойын. 
Ойынға толық сынып қатысады. Кестедегі белгісіз сандардың орнына «ақсүйек» тығылып жатыр. Кім
дұрыс шығарса, сол табады. Кім ақсүйекті көп тапса, сол ұтады. Өтілген тақырыптардағы сабақ 
материалына лайықталған ойын есептерін алып, тек ғана оқушының орындай алатын іс - әрекетімен 
шектелу жеткіліксіз. Мұндай ойынды ұйымдастырудың және басқарудың сипаты мен жолдары және 
жолдары және оларды қолданудың тиімді бөліктері жан-жақты ойластырылуы керек. Ойын үрдісінде 
балалардың білімі тереңдей түседі, осыған дейінгі білімдері мен түсініктері баянды болып жаңа білім 
игеріледі. Ойын - адамның өміртанымының алғашқы қадамы деп білеміз. Оның басты ерекшелігі 
баланың ойлау қабілетін жетілдіру болып табылады. Атау ұйқастарын санау арқылы оқушылар сан 
үйренеді, санға аты ұйқас заттарды  танып біледі. Санамақтар сан үйретеді, әрі дүние танытады, әрі 
баланың қисынды ойлауы мен математикалық ойлау қабілетін дамытады. Санамақтың түрлері өте 
көп. Ойында балалар әр нәрсеге жақсы зейін қояды және көбірек есіне сақтайды. Ойын үстінде ол 
алға қойылған мақсатты шұғыл және оңай жүзеге асырады. Ойын шарттарының өзі баладан заттарға, 
айналатын көріністер мен сюжетке зейін тоқтатуды талап етеді. Егер бала ойын талабына зейін 
қойғысы келмесе, ойын шарттарын есте ұстамаса, онда оны құрдастары ойыннан шеттетуі ықтимал. 
Ойын - балалардың негізгі іс - әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың жеке басының 
қасиеттері қалыптасады. Кіші мектеп жасындағы балаларды көргендерін, байқағандарын, 
айналасынан естігендерін ойын кезінде қолданалытанын байқау қиын емес. Ойын айналадағы 
болмысты бейнелейді. Ойын барысында балалар  дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, 
сезініп білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. 
Бүгінгі күн талабы – баланың оқыл ойын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік 
қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. 
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Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап дамтыудың, бойында оқыту мен 
тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті.
Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы бломай, балаға берілетін білім 
мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына 
сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілеттін арттыруға жағдай 
жасау негізгі міндет. Бала ойын барысында айнала құбылыс сырын танып сезінеді, себеп-салдарлық 
байланысты және тоәуелділікті анықтауға тырысады. Айналадағы өмір құбылыстарын, 
ерекшеліктерін байқай отырып, білуге қызығушылығы туындайды, осы сезім оны талпыныстарға 
жетелейді.  Ойын негізінде ойлай отырып,  тапсырмалары өзінше зерттеп, орындау, өзінше шешім 
жасау өз ойындағысын айту жағдайларына мүмкіндік туғызылса ғана бала еркін ойлы, өзіне сенімді, 
ерік-жігерлі, дүние танымы кеңейген, сөйлеу тілі жақсы қалыптасқан, болашаққа қызығушылығы 
оянған дара тұлға ретінде жан-жақты дами алады.Баланың ақыл-ойының дамуы тек белгілі бір білім 
көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, 
елестету және т.б. қабілеттерінің; танымдық, іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын 
қамтиды. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу 
тілін қалыптастырады. Бірінші сыныпта математика оқып үйрене бастағанда «яғни алғашқы ондықты
өткенде» қушылардың түсінігін жеңілдету үшін санамақ ойынын ойнату орынды. Мұғалім пәнаралық
байланыс мақсатында санаумен қатар тіл жаттықтыруға арналған «Қуыр-қуыр, қуырмаш» ойынын 
естеріне салып, қайталап отыру жөн. Бірінші сыныпта алғашқы ондықты өткен кезде «сен тұр, сен 
шық» ойынын ойнатуға тиімді. 
  Бастауыш сыныптың математика сабағында алғашқы ондықты Мұзафар Әлібаевтың «балдәурен, 
шіркін балалық» кітабын «Он саусақ», «Санамақ» өлендерін жаттатып, мазмұнын түсіндіру арқылы 
(ана тілі, математика сабақтарында) оқушылардың тілін ұстартып, логикалық ой жүйелерін 
қалыптастыруға болады. 
 Алғашқы ондықты өткенде «Қуалап соқ» ойынын ойнатқан жөн. Бұл оқушыларды шапшаң ойлауға 
дағдыландырады. Алғашқы ондық көлемінде есептер шығарып, амалдар қолданған кезде мұғалім 
балалармен көп жұмыс істеп, сандарды үйретумен бірге оқушыларды өз бетімен есеп құрауға 
жаттықтырады. 
 Оқушылардың белсенділігін арттыра түсу мақсатында әрбір сабақты түрлендіріп өткізу орынды. Сол
тәсілдердің бірі- «жетім алма» жұмбақ өлеңі арқылы есеп шығарту. 
 Табақта бес алма,  Бір алма атама 
 Қолымда екі алма Екі алма беремін 
 Қосқанда барлығын  Тәтеме-Сапаға 
 Болады жеті алма  нешеуін алады? 
 Бір алма апама нешеуі қалады? 
  Барлығы жеті алма. Оның төртеуіне беріледі. Нешеуі қалғаны белгісіз. Сондықтан бұл есепті 
белгісіз санды табу тәсілімен шығару керектігі түсіндіріліп, есепке өрнек құралады. 
  Х+4= 7 
 Х= 7-4 
 Х= 3 
  Жауабы: 3 алма. 
 Өткенді пысықтау барысында «Жүз қаз» есебін пайдалану орынды. 
  Келеді ұшып бір топ қаз, Жетпей тұр ғой қосылмай. 
 Суалып көлі болып саз. Оның және ширегі, 
 Ескі жерге оралмақ, Болсын жарты керегі. 
 Мұны білмей жалғыз қаз. Өзің жалғыз кезіккен, 
 - Есенсіз бе, жүз қаз, Қосыларын сезіп пе ем?! 
 Деді келіп бір қаз.  Бәрін бірге жинайық, 
 Мойнын бұрып бастаушы, «Жүз» атауын сыйлайық, 
Логикалық ойын  
1.Екі  сиырдың мүйізі қанша? 
 2.Бір мысықтың  аяғы қанша? 
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 3.Бес қойдың басы нешеу? 
  4.Үш адамның  қолы нешеу? 
Санамақтар 
  Тауық, жөнін тауып, 
 Он жұмыртқа басты, 
 Өэдерінше мықты 
 Төрт балапан шықты 
 Қанша қалғанын 
 Есептей алмай отырмын. 
Он екі үйрек көріп ем, 
 Үшеуі ұшып кетті 
 Төртеуі суға түсіп кетті 
 Айтпауға сөз қалмады. 
 Қаншасы орнынан қозғалмады? 
  
          Үш алманы бақтағы 
• Кірпі алып  жинады 
• Ең әдемі біреуін 
• Ақ  тиінге  сыйлады. 
• Ыдыстағы  алманың  
• Санап  көрші қалғанын 
Дамыту жолдары: 
Ойлау және оқыту үрдісінде оның дамытудың жолдары. 
Ойлау процесі объект пен субъектінің өзара әрекеті ретінде жүзеге асады.Ойлауды психологиялық 
тұрғыдан зерттеу дегеніміз-оның ішкі, танымдық құпия мәнін және жемісті болуының себебін ашып 
көрсету, яғни ойлаудың мәнін және жемісті болуының себебін ашып көрсету,яғни ойлаудың мәнін 
зерттейді, әрбір адамның өзіндік ойлау ерекшеліктерін дамытып отыруға баса мән береді. 
Қазіргі психологияда ойлау ұғымына әр түрлі түсінік беріледі, ойлау дегеніміз -  әлеуметтік 
жағдаймен ұштасқан, тілмен тығыз байланысты психикалық процесс, сол арқылы болмыстың, 
дүниедегі нәрселердің жалпы және жанама бейнеленуі. Бұл бейнелену адам ойының талдау және 
біріктіру әрекеттері арқылы танылады. Ойлау – сыртқы дүниедегі болмыстың жалпы жанама жолмен 
біздің санамыздағы ең биік сатыдағы бейнесі. Ойлау адамның өмір тәжірибесі мен практикалық іс-
әрекеттері нәтижесінде пайда болып, тікелей сезім процесінің шеңберінен әлдеқайда асып түседі. 
Ойлау – адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша
бейнелендіретін және олардың ішінде сондай-ақ арасында болатын әр түрлі байланыстарды ашатын 
психикалық процесс. 
Ойлау – аса күрделі психикалық процесс. Оны зерттеумен бірнеше ғылым айналысады. Бұлардың 
ішінде логика мен  психологияның  орны ерекше. Психология түрлі жас мөлшердегі адам ойының 
пайда болуы, дамуы, қалыптасуы жолдарын, яғни жеке адамның ойлау ерекшеліктерінің 
заңдылықтарын қарастырса, логика – бүкіл адамзатқа ортақ ой әрекетінен заңдары мен формаларын 
айқындайды, адам ойының нақты нәтижесі болып табылатын ұғым, пікір, дәлел, ой формаларының 
табиғатын зерттейді. Ойлау ерекшеліктерін таным мен ой процесінің сатысы ретінде зерттеу, 
ойлаудың білім мен тікелей байланысты екендігін көрсетеді. 
Ойлауды дамыту – оның мазмұны мен формасын өзгерту болып табылады. Психологияда ойлаудың 
үш түрі қарастырылады. 
• 1.Практикалық іс-әрекеттілік. 
• 2. Көрнекі-бейнелік 
• 3.Сөздік – логикалық. 
Ойлауды дамыту процесі төмендегілерді 
  қамтиды. 
• 1  / Ойлаудың барлық түрлері мен формаларын дамыту /практикалық іс-әрекеттік,көрнекі-бейнелік, 
сөздік-логикалық/ 
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• 2/ Ойлау амалдарын қалыптастыру және жетілдіру /анализ, синтез,салыстыру, 
жалпылау,классификациялау/ т.б. 
• 3/  Заттың  мәнді белгілерін ажырата білуін дамыту. 
• 4/ Қоршаған орта құбылыстары мен заттары, қатынастары мен маңызды байланыстарын табу. 
• 5/  Өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеу. 
• 6/  Өз ойын анық, жүйелі, қарама-қайшылықсыз және негізді түрде баяндау. 
• 7/  Ойлау тәсілдері мен амалдарын бір саладан екіншіге көшіре білу. 
• 8/  Құбылыстың дамуын көре білу, негізделген қорытынды жасау. 
• 9/ Формальды логикаға негізделген ойлаудан, диалектикалық логикаға негізделген ойлауға көшу 
процесін стимулдау. 
• 10/ Оқушылардың оқу және оқудан тыс іс-әрекеттерінде формальды және диалектикалық логика 
заңдары мен талаптарын қолдану дағдылары мен біліктіліктерін жетілдіру 

ІІ.4 Математика сабағында ұлттық ойындарды пайдаланудың маңызы. 

Математикалық жұмбақ есептер.
1.Тал басында тізіліп, он жапырақ тұр еді.
Жел соқты да үзіліп, ұшып кетті біреуі.
Ізінше оның жұлынып, түсті тағы бесеуі.
Тұр әлі де ілініп, жапырақтың нешеуі? (4)
2 Аулада 3 үйрек,
Қорада 1 үйрек.
1 үйрек тығылды,
1 үйрек жығылды.
Қалғаны неше үйрек? (2)

3.Табақта 5 алам,
Қолымда 2 алма.
Қосқанда барлығы,
Болады неше алма? (7)

 «Ханталапай» ойыны.
Талапай-ау талапай,
Табылды ойын алақай!
Асықты алға шашамыз,
Талапайға басамыз, - деп асықты шашып жіберемін. Оқушылар шашылған асықты жинап алады да әр
оқушы өзінің қолындағы асығын топпен қосыла санап шығады. Асықтардың саны аяқталған соң, 
салыстыру жұмысын жүргіземіз.

 «Ақсүйек» ойыны.
Ойынның шарты: Тақтаға ақсүйектер жапсырылады. Бір бала көзін жұмады да ақсүйектің біреуін 
алады. Артында жазылған санға байланысты санамақ айтады.

«Орамал тастамақ» ойыны.
Шарты: санның алдыңғы және артқы көршісін табу. Тапқан бала келесі баланың алдына орамал 
тастайды.
 «Теңге ілу» ойыны.
Шарты: Тақтаға теңге ілінеді. Теңге алу үшін бір жаңылтпаш айтып беру керек.

Қорытынды: 
  Ойымызды қорытындылай келе, баланың логикалық ойлауын дамыту бағытындағы жұмыстар 
жүйеленді және оны ұйымдастырудың тиімді  жолдары, әдіс-тәсілдері айқындалады, ол өз ретінде, 
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балалардың логикалық ой-қабілеттерін қалыптастыру жұмысының жағдайын бір шама арттырды – 
деп ой түйіндейміз. 
Сабақтың тақырыбы: 3 саны мен цифры. Үшбұрыш.
Мақсаты:
1) 3 саны және цифрымен таныстыру. Үшбұрыш оның белгілері туралы түсініктерін қалыптастыру.
2) Ойлау қабілеттерін дамыту.
3) Ұқыптылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Сандар, кестелер, геометриялық фигуралар, интерактивті тақта, суреттер.
Әдісі: Ойын, сұрақ-жауап, түсіндіру, өз бетінше жұмыс.

Сабақтың жүрісі:
1. Ұйымдастыру.
2. Үй тапсырмасын «Кім жылдам?»ойыны арқылы қорытындылау.

2+1 қосындысы неге тең екен? 1+2 қосындысы неге тең болады? (Жауабы)
Екі үшбұрышты салыстыру, айырмашылықтарын сұрау.
Логикалық есептер шешу.
Ойын: «Сиқырлы қалта»
3. Жаңа сабақ түсіндіру.
Енді қолымызбен 3 цифрін мүсіндеп көрейік.
2 саны:
Бірден кейін тұрамын,
Сандар іші тұрағым.
Бірге бірді қосқанда,
Иіліп мен шығамын.

Сандар туралы не білеміз? (жауабы)
Балалар, бізге тағы қонақтар келіп тұр. Мінекей қараңдар. Кімдер келіп тұр? (Аталар).

Балалар, біздің ұлтымыз қай ұлт? (Қазақ).
Біздің қаламызда қай бидің атында көше бар? (Әйтеке бидің атында көше бар).
Осы көшеде кім тұрады, балалар? (Әйтеке би көшесінде тұратын балалардың атын атау).
О О О - мынау қандай геометриялық пішін? (Шеңбер)

Сергіту сәті:
Ептеп – ептеп жерден бидай терейік,
Тергеніңді торғайларға берейік.
Тойған торғай томпаң – томпаң секірсін,
Ол да біздей үлкен болып жетілсін,
Шаршадың ба, отыра ғой деміңді ал.
Енді менің әңгімеме құлақ сал.

Балалардан құстардың пайдасы туралы сұрау. (Балалардың жауаптары.)
Түсі қандай? (Қызыл)
Нешеу? (Үшеу)
▲▲▲ – мынау қандай геометриялық пішін? (Үшбұрыш)
Үнтаспадан құстардың дауысын тыңдату. (Құстардың дауысын ажырату.)
(Геометриялық пішіндерден машина құрастыру)
(Балалар «сиқырлы қалтадан» сандарды тауып алады.)
Дәптермен жұмыс. 3 цифрын дұрыс жазу.
Одан кейінгі тапсырмалар мұғалімнің жетекшілігімен жүзеге асады.
Өз бетінше жұмыс. 2 мен 3 сандарының құрамын бекіту үшін «Өнімді жина», «Арифметикалық лото»
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ойындарын ұйымдастыру.
Қорытынды. «Үндемес» ойынын ұйымдастыру.Шартымен таныстыру.
Мақсаты: балаларды байқампаздыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Ән: «Бағдаршам»  Үйге тапсырма беру.
Сабаққа жақсы жауап берген оқушыларды мадақтау.

Пайдаланылған әдебиеттер:
Д. Рахымбек. Оқушылардың логика методологиялық білімдерін жетілдіру.  Алматы. РКБ, 1998ж.
Б. Байжұманов. Оқушылардың психикалық даму ерекшеліктері. Бастаукыш мектеп, №12,  1998ж.
«Математика   пәні  бойынша  бастауыш  сынып  оқушыларының  логикалық  ойлау  және  есептеу
дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар жинағы» Құрастырған Л.Л.Глазырина Алматы 2009 ж

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ РЕФЛЕКСИВТІ ЕСЕП

Атырау облысы. Мақат ауданы. Мақат поселкесі
Х.Санбаев атындағы орта мектептің

Бастауыш сынып мұғалімі Сапарова Лаура Асылбековна
1-санатты мұғалім

Сыни   тұрғыдан  ойлау-Қазақстандағы  білім  беруді  дамыту  үшін  маңызды  болып  табылатын
қазіргі ең басты педагогикалық түсінік.Бұл модуль оқушылардың да,мұғалімдердің де сыни тұрғыдан
ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді. Cыни тұрғыдан ойлау Бағдарламаның
өн  бойында  екі  мағынада  қарастырылады  :оқушылардың  сыни  тұрғыдан  ойлауын  дамыту  және
мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауын дамыту.Бағдарлама өзара байланысты бұл үдерістің екеуін де
дамытуды қарастырады. Оқушыларға қатысты сыни тұрғыдан ойлау ақпарат пен идеяларды синтездеу
қабілеті ,ақпарат пен идеяның шынайылығы мен салыстырмалы түрде маңыздылығы туралы ойлана
білу қабілеті,өзінің оқуына қатысты  таңдау жасау және басқалардың идеяларына күмәнмен қарау
қабілеті  ретінде  түсіндіріледі.(21-бет,Бағдарлама)      Өзімнің  практикамды  бастауыш  сынып
оқушыларына жүргізіп, үшінші сыныптың оқушылары бұдан қандай нәтеже береді деген оймен іс-
тәжірибемді бастап кеттім. Алдымен оларды шеңбер бойымен жүргізіп, қолдарына қағаздар бердім.
Ол  суреттер  бойынша  оқушылар  топ-топқа  топтасып,  өз  орындарына  отырды.  Қолдарындағы
суреттерге қарап, оқушылар бүгінгі сабақтың табиғатқа байланысты екендігін өздері болжады. Одан
кейін бағалау бетшесімен таныстырдым. Мұнда олар күз мезгілінің байлықтары туралы білімдерін,
жасыл ағаштардың адам өміріндегі  маңызын,  қолданылуын,  сол арқылы өмірмен байланыстырып
қорыта алатындығы арқылы өз білімдерін сабақтың мақсатына сәйкестендіріп бағалай алатындығын
ұқты.  Сонымен сабағымызды ой шақырумен бастап кеттік.  Мұндағы сұрақтар оқушыларды сыни
ойлап, сындарлы пікірлер айтуына жағдай жасайтындай болды.

  Мысалы: Күздің суретіне қарай отырып, күзде болатын құбылыстарды атауы Абай атамыздың 
табиғатқа байланысты қандай лирикалық өлеңдерін білесіңдер? Абайдың «Күз» туралы өлең 
жолдарымен сабағымызды аштық. Өлең жолдары арқылы күздегі табиғаттағы өзгерістер, жан-
жануарлардың, құстардың күзгі тіршілігі туралы оқушылардан сұрай отырып, берген жауаптарын бір 
арнаға топтастырдық.

  Келесі сөз тіркесін топ тапсырмасы бойынша тақтада алманың, моншақтай, қып-қызыл 
сөздерінің тіркестерін анықтады.

  Бұдан кейін суретпен жұмыс ой толғаныс бойынша үш топқа тапсырмалар берілді. Бірінші топқа
әңгіме құрау, екінші топқа алма бағындағы еңбек түрі туралы әңгімелеу,үшінші топқа венн 
диограммасы бүгінгі оқыған мәтін мен Т.Жароковтың «Ауыл күзі» өлеңін салыстыра сипаттап берді.
  Келесі тапсырма «Бес жолды өлең» тақтада алманың суреті бейнеленген. Суреттер қою арқылы өлең
құрастыру. Әр топ сұрақтарға жауап беру арқылы бес жол өлең құрастырды. Әр тапсырма, әр жауап
мұғалім тарапынан мадақтау сөздерімен, шапалақтаумен оқушыларды ынталандырып отырды.
  Топ  басшылары  Ұлдана,  Бибізейнап,  Гүлназ  топ  мүшелерін  алдарындағы  бағалау  парағына
критерийлерге  сүйене  отырып  бағалады.  Сабақ  соңында  сабақта  не  ұнады,  не  ұнамады  сияқты
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оқушылардың  бүгінгі  сабаққа  деген  рефлексиясын  стикерлерге  жазып,  тақтаға  жабыстырумен
аяқталды. Үйге тапсырма өздері жақсы көретін жемістерінің суретін салу, сол туралы шағын әңгіме,
өлең жазып келулері  берілді.  Үшінші сыныпқа өткізілген жаңаша әдіске байланысты практикадан
менің  түсінгенім,  балалар  топтың  жұмыста  өздерін  ашып  көрсете  алды.  Бағалау  кезінде  топ
басшысының берген бағасына барлығы риза болды. Себебі, бағалау критерийі көп көмегін тигізді:
Оқушылардың  сабақтың  мақсатына  жетуіне  топ  болып  жұмыла  жасаған,  ой  қосқан  әрекеттері
көмектесті  деп ойлаймын, себебі  Александр мен Мерсер айтқандай,  диологтың пайдасын балалар
сезініп үлгерді және дәл солай рефлексия жазып өз пікірлерін білдірді.
Практика кезінде екінші сағабағымды 3сыныптан бастадым. Сынып оқушыларын алдымен үш түс 
бойынша қызыл-○, көк-○, жасыл-○ үш топқа бөліп алдым. Оқушылар сабақтың қалай өтетініне 
қызығушылық танытып, енді не істейміз, мен досыммен бірге отырсам бола ма деген сауалдар қоя 
бастады. Мен бәріміздің бір-бірімізбен тату болу керектігімізді түсіндірдім. Одан соң сынып ережесін
құрғыздым. Сол ереже бойынша жұмыс жасау қажеттігін де ескерттім. Өздері жасаған ереже оларға 
қызық көрініп, барлық оқушы өз ережесін айта бастады. Бәрі бірлесіп жасаған ережені құрып алып, 
тақтаға ілдік. Одан соң мен миға шабуыл стратегиясы бойынша оқушыларға күздің суретін көрсеттім!
Бұл қай мезгіл деп сұрақ қойдым. Оқушылар күз деп жауап берді. Әрі қарай күзде қандай табиғат 
өзгерістері болатынын туралы сұрадым. Балалар біреуі күн салқындайды, құстар жылы жаққа ұшады,
ағаштардың жапырақтары сарғаяды, адамдар жылы киінеді, жеміс-жидектер пісіп жетіледі деді. Осы 
аралықта мен жаңа тақырыпты аштым. Иә, балабар, бүгінгі жаңа сабағымыз «Күздің кереметі» деген 
тақырып, ерекше күз     кереметтерін суреттейтін Әдібай Табылдиевтің «Күздің кереметі» әңгімесімен
танысамыз. Авторға мәлімет бердім. Одан кейін мәтінді мәнерлеп оқыттым, оқушылармен бірлесе 
отырып, әңгімеге мазмұндық жоспар құрылды. Үш топқа тапсырма бойынша бағалау критерийлерін 
топтардың алдына үлестіріп түсіндірдім.
1-топқа. «Күз-байлық, молшылық» тақырыбына шағын әңгіме жазу.
2-топқа осы мәтінге бақшадағы жемістер жайлы сурет салу.
3-топқа «ребус шешу» (күз-мереке, күз-береке)
Әр топ берілген уақыт ішінде тапсырма бойынша ойларын оратға салып, бір-бірімен ақылдасып, 
суретін де сала бастады. Одан соң топ ішінен бір оқушы жасаған жұмыстарын ортаға шығып 
түсіндірді. Бұл тапсырма барысында мен оқушылардың жарыса ойларын ортаға салып жатқанын, бір-
біріне ынтамен қарап, бірлесіп жатқанын байқадым. Тіпті бұрын сабақта өзімен-өзі болып отыратын 
оқушылар мағұлматты анық білмесе де, өзгенің айтқанын құлақ түріп, суретін мен салып берейінші 
деген ұсыныстарын да айтып жатты. Сабақтың арасында сергіту сәтін ұйымдастырдым. «Ойлан-
топтас-талқыла» стратегиясы бойынша оқулықтан әр топқа мәтінді тауып оқыту. Бұл тапсырма 
арқылы мен оқушылардың мәнерлеп оқуын, жүйелі сөйлеуін жетілдіргім келді.
Одан кейінгі тапсырмам күз туралы мақал-мәтелдерді дәптерлеріне жаздырдым.

Соңында сурет бойынша күздің ерекшелігін әр топ қортындылап айтып берді: үй тапсырмасына
күздің суретін салып келуді ұсындым. Оқушылардың сабақтан алған әсерлерін тақтадағы плакатқа
стикермен  жазып,  жабыстыруын  сұрадым.  Оқушылар  жаңаша  өткізлген  бұл  сабақтың  бұрынғы
сабаққа қарағанда қызықтырақ екенін,  уақыттың аз болғанын,  жазып қалдырыпты.  Оқушылардың
сабақтағы ынтасынан мен жаңаша бастаманың алдағы уақытта жақсы әдіс боларына сендім.  

Үшінші сабағымның тақырыбы «Адам болам десеңіз» Ана тілі пәнінен өткізілген бұл сабақтың
мақсаты-өлеңнің идеясын ашу.Өлеңдегі үзінділерге ой түйін айта білуін,сын тұрғысынан ойлауын,тіл
байлықтарын  дамыту.Өлеңде  адамгершілікке,білімдікке,сүйіспеншілікке,талапшылдыққа  еңбекті
сүюге  тәрбиелеу,бір-бірін  тыңдауға  үйрету.Оқушылар  сабақтың  жүру  барысынан  хабарлы
болғандықтан,топқа  бөлінуге  көп  уақыт  кетпеді.Оқушылар  суреттер  арқылы  екі  топқа  бөлініп,өз
орындарына жайғасты.Сабаққа кіріспес бұрын оқушының көңіл-күйін байқау мақсатында әр түрлі
смайликтер бейнеленген парақшаға әр оқушыға сәйкесінше аттарын жаздырып алдым.Бұл арқылы
оқушының сабаққа ынтасын түсінуге ,сабақ барысында сол оқушыға қолайлы тапсырмамен қажетті
марапаттау қажеттігін түсіндім.Сондықтан бүгін бәріміз бірлесіп жақсы баға алу үшін топ болып тату
жұмыс жасауымыз керек екенін түсіндіріп айтып өттім.Одан соң сынып ережесін еске түсірдік.Бұл
өздері құрастырған ережені еске ұстап,сол бойынша жұмыс жасауларына себептігін тигізеді.Сабаққа
қатыспай  отырған  оқушыны  журналға  белгілеп  алдым  да,әрі  қарай  сабағыма  кірістім.Сабақтың
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жоспарын  Блум  таксономиясына  сай  құрып  көрдім.Алғашқы  «Білу»баспалдағында  жазушының
өміріне қатысты сандар берумен бастадым.Бұл тапсырмада берілген сандарға қатысты мәліметтерді
айтып өтеді.Өлеңнің  авторымен таныстыра  отырып,жаңа  сабақтың тақырыбын аштым.Осы жерде
видео  ролик  көрсетілді.Сабақтың  мақсатымен  таныстырып  өттім.  Одан  соң  сабақтағы  бағалау
көрсеткішін әр топқа тараттым.Әр топтың белсенді әр тапсырма бойынша өз тобының,өзге топтардың
бір  бағасын  және  мұғалімнің  топқа  берілген  бағаларын  бағалау  парақшасына  түртіп  алып
отырады.Бағалаудың  бұл  әдісі  оқушыға  сабақ  барысында  тапсырмалардан  алған  бағаларын
байқап,өздерін бағалауына,алға қарай ұмтылуына себептігін тигізеді деп ойладым.Келесі тапсырма
Абайдың қандай өлеңдерін білесіңдер?деген сұрақпен оқушыларды әр түрлі шығармаларымен және
өлеңдерімен таныстырып өттім.Жаңа сабағымыз «Адам болам десеңіз» өлеңін роликпен оқушыларға
таныстырдым.Сабақтың басында екі топқа бөлінуі бойынша ; бірінші топ «Ибраһим»(азан шақырып
қойған аты) екінші топ «Абай» (әжесінің қойған аты). Екі топқа Абайдың «Желсіз түнде жарық –ай»
өлеңін айтқыздым.Осы жерде рефлексивті оқытуға балалардың үйренгендері жайында сыни тұрғыдан
ойлауы жатады.Бұл олар көрсеткен сыни тұрғыдан ойлау тәртіптері мен дағдыларын зерттеуді ,жазып
алуды  және  бағалауды  талап  етеді.  Бұл  қабілеттер  мен  дағдылар  оқу  үдерісіндегі  белгілі  бір
дәлелдерді  талқылап,қарастыруды  қажет  ететін  тапсырмаларды  орындау  барысында  көрініс
береді.Бұл  арқылы  олар,мәселен  адамдардың  өмір  жолын  тілге  тиек  ете  отырып,қажеттіліктерді
танып-білуге  құрылған немесе  тарихтағы өзгерістер мен үздіксіз  ізденістер туралы біліп,адамның
әлеуметтік –экономикалық өміріне әсер ететін 
қоршаған орта мен технологияның арасындағы қарым-қатынастарымен танысу мүмкіндіктеріне ие 
болады.(53-бет,Мұғалімге арналған нұсқаулық)
Келесі тапсырма екі топқа өлеңдегі «Бес асыл қасиетті іріктейді» «Бес дұшпанды» топ болып бірлесіп
отырып жауап берді. Бұл тапсырманы орындап отырғанда оқушылардан байқағаным ,топтың әр 
мүшесі үзінді туралы өз ойларын ортаға салып,әркім өз пікірінің ескерілуін қалап,дауласқан 
дауыстары да шығып қалды.Келесі тапсырма «Қолдану» баспалдағындағы әр сөзге түсінік беру.Содан
соң «Сыңарын тап»ойыны(мақал-мәтелдер жалғасын табу) екі топқа да берілді.Екі топта жақсы 
орындап айтқандарға қол шапалақтау арқылы формативтік бағаланып отырды.Формативтік 
(қалыптастырушы)және жиынтық мақсат арасындағы айырмашылық 1960жылдардан бастап 
белгіленген,бірақ берілген екі терминнің мәні нақты анықталмаған.Іс жүзінде бір мәнге ие болатын 
бұдан анығырақ айырмашылық жіктеу және есеп беру үшін өткізілетін оқытуды бағалау және нақты 
мақсаты оқушылардың оқуына ықпал етуге арналған оқытудың бөлігі ретінде бағалауды қолдану 
болып табылатын оқыту үшін бағалау арасында жүргізіледі.(21-бет,бағдарлама)
«Талдау» баспалдағы,одан кейінгі тапсырма суретпен жұмыс «Ой толғау» әр топ өз ойларын постер
қорғау  арқылы  жазып  шығарды.Жинақтау  баспалдағында  «Тобықтай  түйін»  салыстыру
жасалды.Білім  мен  байлықты  салыстыру.Білім,Білім  сені  бағады.Білім  досыңды  көбейтеді.Білімді
ұрылардан  сақтаудың  қажеті  жоқ.Білімің  көп  болса,сені  құрметтейді.  Ал,Байлық»  Байлықты  сен
бағасың.Байлық дұшпаныңды көбейтеді.Дүниеңді ұрылардан күнде қорғайсың.Байлығың көп болса
қызғанады.Сабақ  аяғында  бүгінгі  топтардың  жұмысын  бағалау  үшін  алдарындағы  бағалау
парақшаларындағы бағалардың ортақ қорытынды бағасын айтып өтеді.Үй жұмысына өлеңді жаттап
алуды бердім.Одан соң көңіл-күйді білдіретін смайликтердің астына сабақтан алған әсерлерін жазып
қалдырады.Мен  оқушылардың  бойынан  қазіргі  жаңа  тәсілден  қызығушылығын,сабақтың
ұнағанын,бұрынғы  дәстүрлі  сабақтардан  өзгешелігі,тиімді  жақтары  болғанын  түсіндім.  Сыни
тұрғыдан ойлауды дамыту жобасының мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген құбылыс пен
заттарға, әрекет пен мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, көптеген пікірдің ішінен біреуін таңдауға саналы
шешім қабылдауға сабақтарда үйрету.Сыни тұрғыда ойлау – мұғалімнің бағыттауымен оқушының өз
бетімен білімді игеруге , бір- бірімен қарым – қатынас жасауға  тәрбиелейді. Ойлау да, оқу , жазу,
сөйлеу жене тыңдау сияқты іс – әрекет . Ол – белсенді , тұжырымдалған , күрделі шын ойды айтатын
құбылыс.«Сыни тұрғыдан ойлау қабілетін оқу мен жазу арқылы дамыту » бағдарламасымен оқытудан
оқушылардың  кестелер,  суреттер,  оқулық  дәптермен  жұмыс  істеу  іскерліктері  де  артады.Шығыс
даналығы былай дейді:  «Маған айтсаң,  ұмытып қалам,  көрсетсен есімде қалар.  Ал,  өзім істесем,
үйреніп алам».Сыни ойлату арқылы оқыту қазіргі таңда жиырма тоғыз мемлекетте қолданылады екен.
Осы бағдарламамен оқыту нәтижесінде оқушылардың өзін – өзі  бақылау,  бағалау,  сөйлеу,  тыңдау
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қабілеттерінің артатыны байқалды. Бұрын оқу үрдісінде мұғалім басты роль атқарған болса, қазір
оқушының  белсенділік  көрсететін  кезі  туды.  Сабақ  мұғалімінің  емес  ,  оқушының  іс-  әрекетімен
бағаланады. Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ барысында
оқушының ізденуі мен  зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын
арттыру  мақсатында  сыни  ойлаудың  маңызы  зор  деп  ойлаймын.  Сын  тұрғысынан  ойлау
бағдарламасындағы мұғалім үйрену процесінде оқушыларға серік болып бірге жұмыс жасап, оларға
сеніммен қарап өз ойын, ақылын көрсете сөйлеуге қолдау көрсетіп отырады. Яғни, мұғалім бүкіл
қайнаған  істің  ортасында  білім  алу  ісін  ұйымдастырушы  деуге  болады.
(http://www.vestnikkfu.info/journal/13/493/)     
Қашықтықтан оқыту кезеңінде мен өз сабақтарымда осы сын тұрғысынан ойлау әдісін қолдану 
арқылы байқағаным:

Дәстүрлі сабақтарда Жаңа тәсілді қолданғанда
Мұғалім сабақты түсіндіреді Топқа бөлініп ой қозғайды 
Оқушыға шығарма жазу 
ұсынылады

Мәтінмен өздері танысады

Оқушы мұғалімнің түсіндіруі 
бойынша тапсырманы 
орындайды

Шығарманың ең құнды 
мәселелерін анықтайды

Сабақтын мазмұнын айтып 
береді

Өзіндік ой-пікірін айтады

Бұл салыстыру кестесінен «сыни тұрғыдан ойлау» әдісін қолдану арқылы оқушыны 
шығармашылыққа баулуға болатынын байқадым.
  Курс кезінде білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдермен таныстым.Ғылыми зерттеу нәтижелері
сабақта  диалогтің  маңызды  роль  атқаратынын  көрсетті.Практика  кезінде  төртінші  сабағымда
оқушылар  өз  ойларын  топпен  ақылдасып,бір  шешімге  келгеннен  кейін  әр  топтан  бір  оқушыдан
шығып сұрақтарға жауап берді.Топпен жұмыс жасаудың тиімді екенін түсіндім.Себебі топта отырған
оқушылар бір-біріне көмектеседі,дарынды балалар нашар балаларға түсіндіреді.Выготскийдің білім
беру  моделі  оқушының  диалог  құру  нәтижесінде  білім  алады  деп  жорамалдайды.[нұсқаулық  38-
бет].Оқушыларды  сабақта  сөйлету  үшін,әңгімелесу  әдісін  пайдалана  отырып  оқушыларға  ашық
,жабық  сұрақтар,қайталама  сұрақтар  қойдым.Топ  басшылары  өз  тобын  бағалап
отырды.Сондықтан,оқушының білім деңгейін дамытуға әлеуметтік қолдау көрсетуде мұғалімнің рөлі
ерекше.Қазірдің өзінде сыныптағы оқушылардың бірлескен сұхбаты үлкен пайда келтіреді.
-оқушылардың өз ойларын ашық айтуға үйреніп келе жатқанын,
-бір-бірін тыңдауға үйреніп келе жатқанын,
-оқушылардың өз идеяларын дәлелдеуге үйрене бастағанын байқадым.
  Александер (2004) білім берудегі әңгімелесуді қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі 
емес,керсінше,идеялар екі жақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі 
алға жылжиды деп тұжырымдайды.[ нұсқаулық 39-бет  
  Әр тапсырма, әр жауап мұғалім тарапынан мадақтау сөздерімен, шапалақтаумен оқушыларды 
ынталандырып отырдым.
-Бұл әдісті қолдану арқылы оқушыларды жеке тұлға ретінде ала отырып, олардың іс – әрекет түрлерін
мақсатты қалыптастыру, өздік, дербес ізденуге баулимын. Әрбір оқушыны өз беттерімен көркем 
туындыны оқуға, талдауға, бағалауға жетелейміз.Оқушылардың өзіндік жұмысына мақсатты 
бағдарлар, айқын міндеттер қойғыза білуге үйретеміз.
Сонымен ана тілі сабағында проблемалық сабақтарды бөліп алу, талқылау , өзіндік қорытынды жасау,
өзін –өзі бағалау жұмыстары балаларды шығармашылыққа , жүйелі білімге жетелейді.
Мынадай қорытындыға келдім: 
1.Оқушы өмірге деген өз ойын білдіретін жазу стилін тапты.
2.Жаңа білім бойынша өз жобалары болжамдарын тыңдап талқылау.
3.Бір – бірімен ынтымақтастығы, пікірлерін айта білуі, қорғай білуі, айтса білуге дағдыланады.
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Сыни тұрғыдан ойлаудың негіздерін кішкентай балалармен жұмыс барысында,қажетті дағдыларды
дамыту мақсатында білім берудің ерте кезеңінен дамытуға болады.Бұл жолдағы ең оңтайлы тәсіл –
балалардың жеке  басының тәжірибесіндегі  дәлелдерге  мән  беруге  ынталандыру.Бізде  балалардың
қызығушылығын  оятып,олардың  сыни  тұрғыдан  ойлау  дағдыларын  дамыту  үшін  қолдануға
болатын,әлемнің  түрлі  бөліктеріндегі  және  тарихтың  түрлі  кезеңдеріндегі  тұрмыс  салты  туралы
мысалдар жеткілікті.
Сыни  тұрғыдан  ойлау  мәнмәтінді  есепке  ала  отырып,бақылау  мен  тыңдау  арқылы  дәлелдер
жинастыру  және  шешім  қабылдау  үшін  талапқа  сай  өлшемдерді  қолдану  сияқты  дағдыларды
дамытуды қарастырады.Сыни тұрғыдан ойлаудың бұл дағдылары төмендегідей сипатталады:
Бақылау
Талдау
Қорытынды
интерпретация
Сыныптағы  қарым-қатынасты  зерттеуді  көздеген  еңбектер  белгілі  бір  өзара  әрекеттестік
үлгілері,зерттеушілік әңгіме,дәйек  пен диалогтің мұғалімдер мен оқушыларды мағына мен білімді
игерудегі  бірлескен іс-әрекетке тартылуымен қатар,жоғары деңгейдегі  ойлау қабілеттері  өрістеуіне
және зияткерлік қырларының дамуына ықпалын тигізетіндігін көрсетті.[49-50бет нұсқаулық]
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы .Оқушыны сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының әдістерін 
сабақтарда қолданудың маңызы зор,тиімді.Сын тұрғысынан ойлау стратегияларын пайдалану 
негізінде оқытудың әр түрлі формаларын қолдана отырып оқушылардың бір-бірін тыңдай білуге,өз 
ойларын анық жеткізуге,өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіреді.Ізденіске баулып,естіп көріп 
білгенін түйіндеп,пайдалана білуге үйрету.
Сын тұрғысынан ойлаудың тиімді жақтары:
1.Оқушылардың өздігінен жан-жақты білім алуға жағдай жасалады.
2.Сабақ кезінде уақытты ұтымды пайдалану мүмкіншілігі молаяды.
3.Оқушылардың өзара пікір алмасуына мүмкіндік туғызылады.
4.Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілік қарым –қатынастар орнайды.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ҚЫМЫЗДЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ

Ғылыми жоба

Авторы: Мұратбай  Нұрбол 
Тақырыбы: Қымыздың емдік қасиеттері
Сыныбы: 2 
Мектебі: №203 орта мектеп 
Жетекшісі: Байкенжеева Ғалияш 

Жалағаш ауданы,Жаңадария ауылы №203 орта мектептің 2 – сынып оқушысы Мұратбай Нұрболдың 
“Қымыздың емдік  қасиеттері” атты ғылыми жобасы ізденімпаздықпен жазылған жұмысына жақсы 
баға беріледі. 

Жетекші пікірі
    Жаңадария ауылы №203 орта мектептің 2 – сынып оқушысы Мұратбай Нұрболдың “Қымыздың
емдік қасиеттері”атты тақырыпта жазылған жоба жұмысына жақсы деген баға берілді.
 Оқушының  кең  ауқымды  жазылған  аталмыш  тақырыптағы  еңбегі:біріншіден-қымыздың  емдік
қасиеттері  туралы  білім  беру,екіншіден  –  жылқы  қасиеттері  төрт  түліктің  бірі  екендігі  туралы
түсіндіру.
   Қымыздың жасалу жолын жетік меңгеріп, оның күрделі процесс екенін сезіне білуі керек.жұмыс
арқылы жан-жақты талдауға деген ұмтылысы байқалады.Сондықтан Мұратбай Нұрболдың ғылыми
жобасы жақсы деңгейде жазылған деп есептеймін.

Пікір 
   Бұл оқушының жұмысында қымыздың емдік қасиеттерін,ондағы адам денсаулығына
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пайдасы,жылқының сүтінен жасалытын сусын екенін және емдік қасиеті бар қымыз

дайындалытынын білді.  Мал шаруашылығындағы жылқының маңызды оқушы жан-жақты
қызығушылықпен,дайындығы байқалды. 

Аннотация 
    В данной работе учащегося рассмотрены качества кумыса.

 Кумыс – это молочная смесь,приготовленная из молока кобылы,окисленное своеобразным путем.
  У древних казахов он считался как лечебное средство, и как жаждоутоляющий напиток.

 Все эти важные свойства,присущие кумысу,ярко выражены в работе ученика.
Kymyz 

 We have a lot of traditional drinks and one of the is kymyz.
Kymyz is a sour mailk beverage made of  mare’s  milk.In new warm mare’s  milk add about few Persent of

sour milk bacillus ferment.
 In a little while,pour the blend in bowl and let stand in a cool place.
 We are proud of kymyz that we have this very nice drinkable thing. 

Жоба тақырыбы: “Қымыздың емдік қасиеттері” 
Жобаның  мақсаты:  Оқушыларға  қымыздың  емдік  қасиеттері  туралы  білім  беру.Қымыз  жылқы
сүтінен жасалатын сусын болғандықтан,жылқы туралы,оның ерекшеліктері және жылқы қасиеттері
төрт төлектің бірі екендігі туралы түсіндіру.
Міндеті:  Қымыз  шипалы  әрі  емдік  сусын  екендігін  түсініп,жылқы  малын  құрметтеп  қадірлеуі
қажет.Қымыздың жасалу жолын жетік меңгеріп,оның күрделі процесс екенін сезіне білуі керек.
Өзектілігі:Қазіргі уақытты ата – бабамыздан келе жатқан ауруға ем,шипалы сусын қымыздың тұтыну
азайып  барады  және  оның  қасиеттері,құнарлы  ас  екенін  қазіргі  жастарымыз  ұмыта  немесе  тәтті
сусындар орнына қымыз ішкен пайдалы екенін түсініп,оны дүкендерде  көптеп сатып,адамдардың
сұранысын қанағаттандыру болып табылады.
Болжам: Егер әр адам қымыз ішіп,спиртті ішімдік қолданбаса,онда ұрпағымыздың дені сау,салауатты
өмір салтын ұстанған азамат болып өсетін еді.

  
Дәрігермен сұхбат:

Қымыздың құрамындағы қоректік заттары(белок,май,қант)толық 95 пайыз қорытылады, себебі оның
құрамындағы  алькогол  мен  көмір  қышқылы  ішекқарын  жүйесінің  сіңіргіштік  қасиеттін
арттырады.Қымыздың науқастың тәбетін ашатын В,В-2,Р,С витаминдері көп болады.Сондай-ақ оның
антибиотиктік қасиеттері организмнің инфекцияға төтеп беру қабілетін күшейтеді.
Қымызбен емдегенде қанда гемоблабин,эритроцит көбейеді. Холестерин құрамы өз қалпына келеді,
тамырдың  соғуы  жылдамдап,қан  айналымы  көтеріледі.осыған  орай  жүрек,қантамыр  жүйесінің
жұмысы жақсарады. Қазақстанда қымызбен емдейтін орындар Көкшетау, Семей,Алматы облысында
ұйымдастырылған.
 Қымызбен  емдеу  ережесі:  Қымызды  алғашқы  кезде  тәулігіне  6-рет  100мл-ден(қатты  науқас
адамдарға 50мл),кейін 250мл дейін береді.организм қымыз ішуге үйренгенне кейін оның мөлшерін 2-
3 литрге дейін жеткізуге болады. Қымызды тамақ алдында 1-1,5 сағат бұрын ішу керек.Биенің жаңа
саулған сүтін де емдік ретінде пайдаланады.Бұл ем көбінесе ауру салдарынан әлсіреген,арықтаған,қан
азайған,туберкулез ауруына шалдыққан адамдарға қолданылады. 

Мазмұны:
 Халқымыздың ерекше қастерлеген және жанына жақын көрген қасиетті түлігінің бірі-жылқы.Халық
ұғымында  “қазақ,дала,жылқы”деген  сөздер  бір-бірімен  етене  жақын,тамырлас  та  тағдырдас
айтылады.Жалпы,көшпелі  тұрмыс кешкен халықтардың көне  заманнан бергі  ең  көп  өсірген малы
және төрт түліктің ішіндегі қастерлеп пір тұтатыны да – жылқы.Жылқы ең алдымен өте ерте кездерде
басталған  жаугершілік  талабына  сай  құнды  көлік  малы  ретінде  қолға  үйретілген.Өйткені  сол
замандарда жауды қуып жетуге немесе одан қашып құтылуға жылқыдан қолайлы мал болмаған.Тарих
деректері бойынша,Адам баласы жылқыны біздің жыл санауымызға дейінгі 3-4 мың жыл бұрын бас
білдірген.Жылқының ең алғашқы қолға үйретілген негізгі  Отаны,яғни,мәдени орталығы – Шығыс
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Еуропаның  далалы аймағы,Орталық Азия және Қазақстан алқабы деп саналады.Қолға үйретілген
жылқы  малының  арғы  тегі  жабайы  жылқылар-  тарпан  мен  керқұлан  деп  есептеледі.Бұл  жабайы
жылқылар – ертезаманда Еуропаның Оңтүстігіндегі  далалы аймақтарда мың-мыңдап,үйір-үйірімен
жайылып жүрген.
Қазіргі  кезде  дүниежүзіндегі  мақсатқа  сай  қолдан  сұрапталып  шығарылған  250  –  ден  астам
жылқының қолтұқымдары қолда өсіріледі.
Қазақстанның  арнайы  жылқы  өсіретін  зауыттары  мен  шаруашылықтарында  жылқының
қолтұқымдары – еліміздің табиғат жағдайларына бейімделген, ғасырлар бойы өсіріліп келе жатқан
қолтұқымдар.Қолтұқымның бірі-қазақы жылқы,ол негізінен көлік ретінде әрі еті мен сүті пайдалану
үшін де өсіріледі.Оның дене бітімі шымыр,ауа райының қатаң жағдайларына төзімді келеді.
Олар жыл бойы жайылады әрі  жем-шөп талғамайды,жалқұйрығы қою,жүні  қалың болады.Қазақы
жылқының негізгі тобын “жабын”деп атайды.Ол алыс жолға шыдамды,дене бітімі шомбыл,еті мол
әрі  мықты.Дене тұрқы ұзын, қарны жуан, аяқтары қысқа.Тез қоңданады,жұмысқа төзімді әрі  салт
мінуге де ыңғайлы,жүрісті келеді.Оны күш көлігі ретінде пайдалануға болады.Қалың қарда тебіндеп
жайылады әрі  қысқа аязға да шыдамды.Биелері  тәулігіне 18-20 литр сүт береді.Жабы жылқылары
Атырау,Оңтүстік Қазақстан,Жамбыл,Алматы облыстарында өсіріледі.
  Мұхаммед Хайдар Дулатидың (15-16ғ) еңбегінде қымыз қазақтардың татымды,дәмді тағамы ретінде
аталады. Қымыз-қазақ халқының ежелден бергі құнарлы асы,сусыны.
 Кең сахара, жапан түзді жайылған көшпелі елдің басты  күнкөрісі жылқы малы болды. Жылқы –
халықтың ішсе қымызы,жесе еті,кисе киімі.
 Халқымыздың тұрмысында жылқыға тікелей қатысы бар теңеу сөздер,даналық нақылдар,түрлі аңыз-
әңгімелер және мақал-мәтелдер өте көп тараған.
 Мысалы,  “Ат  –  ер  қанаты”,  “Жылқының  пірі  –  Қамбар  ата”,  “Тай-тайға  жеткізер,құнан  атқа
жеткізер,ат мұратқа жеткізер”.
 Қымыз – жылқы сүтін ашыту жолымен алынатын ашыған сүт бактериялары мен ашытқыдан пайда
болатын қышқылтым айырықша азық.Оны дайындауға екі түрлі  ашыту процесі жүреді.Сүттен сүт
қышқылы,спирттер шарапспиртті түпкі нәтижеге айналып,СО көмір қышқылы газы пайда болады. 
Ферменттің сүт қышқылы бактериялары мен кейбір ашытқылардан түзілген лактозаның әсерінен сүт 
қантты глюкоза мен галакозаға ыдырайды.Моносахариттер (глюкоза мен глюкоза сүт 
қышқылдарының) шараптық спирттің, көмірқышқылының және дәмі мен иісіне қатысы бар басқалай 
көптеген заттардың түзілуіне орай одан  әрі ыдырай түседі.
  Кез-келген сүт,судан,белоктардан,майлардан,углеводтардан, фосфариттерден,стериндерден,әр түрлі 
минерал қосындыларынан,органикалық тұздардан,ферменттерден,витаминдерден,фигменттерден(май
қышқыл жоқ),белоктан, азоты заттардан, микроэлементтерден құралатын биологиялық сұйық болады.
 Мысалы:Бие сүтінің 1 литрінде 890 г су,110 г құрғақ  қалдық.16 г май,61 г лактоза,
27 г белок және 5 г тұз болатынын дәлелдедік.
 Қымыз – биенің ашыған сүті.Қымызды ашытып, баптау – өте күрделі процесс.Қазақтар қымызды 
көбінесе жылқы терісінен жасалған сабада,место,торсықта немесе шетен шелектерде ашытылады. 
Қымызды ашыту қорын сол қымыздың өзінен жасайды.Күзде сабадағы,местегі немесе торсықтағы 
қымыз тұнған кезде ыдыс түбіне қымыздың қоюы жиналады.Міне,сол қоюын мата дорбаға 
құйып,салқын жерде келесі маусымға дейін сақтайды.Жаңа сауылған бір шелек Бие сүтіне бір ожау 
сақталған қордан салып, бір тәулік жылы жерге қою керек. Содан соң осы қор үнемі қымыз ашытуға 
пайдаланылады.  
Қымыздың алғашқы ашытқысын  қоры деп атайды.Оны бие сүтіне сүр қазының 
қабырғасын,жұлынды сүйегін не малта салып, бөлек ашытып алады.Содан кейін сабадағы осы қорды 
сарықпай биенің жылы сүтін саумалдап жаңартады.Жаңа сүт құйған сайын 20-30 минуттей пісіп,жаңа
сүтпен қорды араластырып,іртігін жазып,ашуын басып отырады. Көп сапыру арқылы қымызға таза 
ауа(оттек,азон.т.б)көп сіңіріледі.
 қымыз тәулігінде ашуы жетіп сапыруға жарайды.Дұрыс ашыған қымыз іртіктеніп,боршып 
көпірмейді,су жиектеніп тұнып, кілегейленіп шұбатылмайды,көкаяз кермек дәмі болмайды.Тіл 
үйірілткен ашымал дәм, сүр саумал майының иісімен қосылып, тек қымызға тән көкірек сарайыңды 
ашатын хош иісі аңқып тұрады.
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 Ашыту түрлерімен ашыған күндерінің санына, ыдысы мен қоспасына, тәулік уақыты мен 
мезгілдеріне қарай ашытылатын қымыз түрлері мен атаулары көп.
 Олар:Саумал-енді ғана Аши бастаған немесе қымызға биенің жаңа сауылған сүтін құйып, пісіріп 
жұмсартқан тұщы қымыз;
 Уыз қымыз-жаңа құлындаған биенің уызынан ашытылған қою қымыз;
 Бал қымыз-бал,қант секілді тәтті қосып жуасытқан қымыз;
 Құнан қымыз – үш тәулік ашытқан қымыз;
 Дөнен қымыз – төрт тәулік ашытқан қымыз;
 Бесті қымыз – бес тәулік ашытқан қымыз;
Алау қымыз – бесті қымыздан да күшті қымыз;
Жуас қымыз – баяу ашыған немесе саумал қосқан қымыз;
Қымыз  - нағыз Бие сүтінен ғана жасалады.
Қымыз шипалы сусын ретінде  өте заманнан белгі. 
Жылқы туралы сөз қозғағанда елең етпейтін қазақ жоқ. Жылқы малы 
12 – жылдың құрамына қасиетті 7-ші жыл болып енген.Мұның өзінде үлкен мән бар.Бұл жылда  
айтылатын бата тілектерде жылқы түлегінің қадір- қасиеті алдымен ауызға алынады. Мысалы: 
“азаматтарымыз аттан түспесін, қазандарымыз оттан түспесін”, “бұл қазаққа қанат болған жүйрік 
ат,бұл қазаққа жақсы ән мен күй мұрат”.
 Әсіресе,ақын – жыраулар, би – шешендер жылқы малы туралы жүрек тебіреністерін ерекше 
айшықты өрнектер арқылы жеткізген.
БАЛ           ҚҰНАН       ДӨНЕН 
УЫЗ           ҚЫМЫЗ       САУМАЛ 
БЕСТІ        АЛАУ            ЖУАС 

Қорытынды: Мен болашақта жастарымыздың дені сау болу үшін өз үлесімді аянбай қосар 
едім.Қымызды күнделікті тұрмыста пайдаланып,ережеге сай тұтыну үшін жылқы малын көптеп 
өсіретін шаруашылықтарға көп көңіл бөлер едім.
 Жылқы мінсе – көлік,ішсе-сусын,жесе – тамақ екенін естен шығармай,қымызды Отандық тауарлар
атынан  айналымға  шығартатын едім.Оның емдік  сусын екенін  мойындап және  оған  жоғары баға
берген Л.Толстой,А.С.Пушкин т.б болғандықтан оның әлемдік сұранысқа ие болатынына  сенемін.
Ал,одан еліміздің экономикасы көтерілетн еді.Қымызды қазіргі уақытта бізді көп алаңдатып отырған
қаназдық  ауруына  ем  ретінде  дәріханаларға  да  бөлінгенін  қадағалар  едім.  Еліміздегі  қымызбен
емдейтін орындар яғни орталықтарды әр қалаға ұйымдастырар едім.
 Үйретілген Сары алтындай Сары қымыз,
 Ауруға – ем сауға – қуат дәрі қымыз.
 Сапырған далам, қалам бәрі қымыз,
 Жайлаудың бүгін болды сәні – қымыз. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
Қазақ энциклопедиясы.
“Егеменді Қазақстан газеті”
    Академик Т.Шарманов. “Қымыздан артық дәм болмас”
3. Биология, география,химия.Доцент Р.Сәтімбекұлы “Жылқыдан асқан мал бар ма”
4. Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясын оқыту методикасы
5. Ж.Жабаев өлеңдері
6.Г.Есмағанбетова, “Қымыз,шұбат”. “Қайнар ”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«ҚЫЗЫЛ МИЯ-САҚТЫҢ, ЯҒНИ СКИФТІҢ АЛТЫН ТАМЫРЫ»

     №201 орта мектеп. Мектепішілік «Зерде»   ғылыми жобасы

Тақырыбы: «Қызыл мия-сақтың, яғни скифтің алтын тамыры» 
Секциясы:Дүниетану 2013-2014 оқу жылы
Жоба қорғаушы: Шайділда Мақсат  Сыныбы: 1«б»
Жетекшісі: Шалқымаева Ұлбосын
                          

 Жоспары:
1.Кіріспе.  Қызыл мия –шөптесін өсімдік  
2.Негізгі бөлім.
а)Қызыл мия-сақтың, яғни скифтің алтын тамыры
ә)Қызыл мия –дәрі
б)Қызыл мияны ысырыпсыз пайдалану мен  өңдеудің адам өміріндегі маңызы
Қорытынды. Қызыл мияны қорғау және өңдеу біздің негізгі міндетіміз
1.Кіріспе. Қызыл мия –шөптесін өсімдік.  
Мен жоба қорғаушы Шайділда Мақсат1«б» сыныбында оқимын.Жобамның тақырыбы «Қызыл мия-
сақтың, яғни скифтің алтын тамыры» деп аталады.Бұл тақырыпты зерттеуге алған себебім, 
ауылымызда қызыл мия тамырын өңдейтін зауыт салынып ашылғалы жатқанын үлкендерден 
естідім.Менің әкем мал бағумен айналысады.Малға мияны орып әкеліп береді,қысқа дайындаған 
шөптерінің ішінде де мия шөбі кездеседі.Оның кепкен түрін осы кезде мал қорадан көп көріп 
жүрмін.Сондықтан,мені қызыл мия тамырын өңдеуге байланысты әңгімелер  қызықтырып , зерттей 
бастадым.   
Қызыл мия өсімдігінің адам денсаулығына емдік шипасы мол дәрілік шөп екені баршаға мәлім. Біздің
дәуірімізге дейінгі 426-484 жылдары бұл дәрілік өсімдік жайлы ежелгі грек тарихшысы Геродоттың 
өзі қызыл мия тамырының мың сан дертке дауа екенін айтқан екен. Тіпті бұл шөптесін өсімдікті 
“Сақтың, яғни скифтердің алтын тамыры” деп әспеттепті. Ал қазіргі уақытта дамыған медицинада 
бұл көптеген дертке дауа екені дәлелденіп отыр екен.                                                                                    

2.Негізгі бөлім.
а)Қызыл мия -сақтың, яғни скифтің алтын тамыры
Қызыл мия – бұршақ тұқымдасына жататын көпжылдық шөптесін өсімдік. Қазақстанның шөл, 
шөлейтті, далалы аймақтарында өседі. Қазақстанда қызылмияның 5 түрі кездеседі екен.Әсіресе,олар 
Қызылорда облысының барлық аймақтарында кездеседі. Биіктігі 80 – 100 см-дей, тамыры жуан 
болады. Сабағы тік өседі, жапырақтары қандауыр тәрізді, қарама-қарсы орналасады. Гүлдері көк, 
күлгін түсті, селдір шашақ гүлшоғырына топтасқан. Тұқымы арқылы немесе вегетативті жолмен 
көбейеді. Маусым – шілдеде гүлдеп, шілде – тамыз айларында жеміс салады. Жемісі – қабықты 
бұршақ. Бұл өсімдік жылына бірнеше жүздеген ұрық салады. Тұқымы топырақта 2 – 3 жылға дейін 
тіршілігін жоймайды. Қызылмия және миятамыр деген түрлерінің тамырында гликозид, сахароза, 
эфир майы, органик. қышқылдар, минерал тұздары бар. Сондықтан оларды медицинада, темекі және 
тамақ өнеркәсібінде қолданады. Жапырағы, сабағы мал азығы ретінде пайдаланылады.                          
ә)Қызыл мия –дәрі
Айта берсек, бұл өсімдіктің адам ағзасына тигізер пайдасы орасан зор.Мияның тамыры дәрі,оны 
көктем мен күзде қазып алып,ұсақ,шашақ тамырларын қиып алып тастап,жуып-тазалап 
кептіреді.Шикідей немесе бал қосып жасалатын дәрілердің құрамына  қосады.Қолқа демікпесін 
емдеуде бұл тамырдың алатын орны өте үлкен. Дененің ыстығын басып, уытын қайтарады. 
Көкбауырды күшейтіп, әлдендіреді. Өкпені дымқылдандырып, жөтелді басады. Кеудені босатып, 
қақырық түсіруге көмектеседі, дәрілерді теңестіреді. Денедегі ыстықты басуға пайдаланады.                
1. Қолқа демікпесіне берілетін глициам дәрісі осы қызыл миядан жасалады. Түрлі тері ауруларына, 
аллергияға, асқазан жараларына, ішектердің созылмалы сырқаттарына тиімді дәрі ретінде белгілі. 
Нақтылап айтқанда, қолқаны тазалап, қақырық түсіруге, жөтелді бастыруға 30 г мия тамыры, 15 г 
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қылша, 15 г өгейшөп гүлі, 15 г қарағай бүршігі, барлығын қосып, жарты литр суға қайнатып, 40 
минут бұқтырады. Астан бұрын күніне үш рет ішеді. Бір қайнатқанды екі күннен асырмау керек. Бір 
емделу мерзімі 15-20 күн.
    2. Асқазан және он екі ішек жарасына 31 г ақ жүрек, 30 г балмен өңделген қызыл мия, 16 г тырнақ 
гүлді қосып араластырып, әр жолы 3,5 грамнан қайнаған сумен ішеді.
   3. Жұтқыншақ қабынып, өкпенің ыстығы көтерілсе, жөтел қысса шикі қызылмия, қоңырау гүл, 
ошағанның әрқайсынан 9 грамнан қосып, суға қайнатып ішеді.
  4. Адам көтеріліп, есі ауысып ауырғанда 31 г тамырдан, солыңқы бидай (дәні толық піспей бүрісіп 
қалған) 9 г, өңделген мия тамырынан 9 г, шылан ағашының 6 дана жемісі, сарана гүлінен 18 г, қарабас 
шөбінен 12 г, ерте заманда өлген жануарлардың тасқа айналған сүйегінен 9 г қосып, суға қайнатып, 
ішеді.
  5. Бұзылған тағамдардан уланған кезде: шикі қызыл мия мен бұршақтың әрқайсынан 31 грамды суға 
қайнатып, ішу керек.
  6. Қызыл мияны көз мөлшермен өлшеп, қалыптан асырып алуға болмайды. Ол шамадан асып кеткен
жағдайда дене ісінеді. Ет пен терінің арасында натрий қышқылы жиналады. Жоғарыда аталған 
өсімдіктерден басқамен қосуға да болмайды. Демек, әр дәріні өз мөлшерімен ыңғайына қарап 
қабылдағанда ғана тиімді болатынын ұмытпаған жөн.
 б)Қызыл мияны ысырыпсыз пайдалану мен  өңдеудің адам өміріндегі маңызы
  Аталмыш өсімдік біздің елімізде, оның ішінде көп бөлігі Қызылорда облысы аумағында өседі деп 
ауыз толтырып айтқанымызбен, оны әлі де өз пайдамызға жарата алмай, құрдымға жіберіп 
жатқанымыз қынжылтады. Осыдан бірнеше жыл бұрын, яғни “Батыс Европа-Батыс Қытай” 
халықаралық дәлізінің құрылысы басталған тұста Сыр жұртшылығы қызыл мияның құрдымға кетіп 
жатқанын айтып, бір шу көтерген болатын. Себебі сол уақыттарда иесіз жатқан ен дала құрылыс 
алаңына айналғанда техникалар сыр бойындағы санаулы ағаштарды аударып тастады. Оның арасында
өзі аз  әрі аса құнды саналатын қызыл мия өсімдігінің біраз бөлігі де келмеске кетті. Осы жәйтке орай 
аймағымызға іс-сапармен келген халық қалаулыларына тұрғылықты халық сауал тастап, табиғатты 
қорғауға қол ұшын созуды сұраған болатын. Бірақ аталмыш мәселеге орай қандай шешім жасалғаны 
бәрімізге беймәлім күйде қалып келе жатыр. 
 Алайда биыл қызыл мияға қырғидай тиюшілер шетелдік компаниялар ғана емес, өз арамызда да бой 
көрсетіп отыр. Өзен бойын жағалай қоныстанған халық жыл басынан бері қос-қос жүк көліктерімен 
келген соқталдай жігіттердің өзі құрдымның аз-ақ алдында тұрған қызыл мия өсімдігін тамырымен 
қопарып әкетіп жатқанын айтып дабыл қағуда. Өңір жұртшылығының сөзіне құлақ түрсек, бұл 
өсімдік медицина ғылымы жоғары қарқында дамыған көршілес Қытай сынды шет мемлекеттерде зор 
сұранысқа ие екен. Бағасы да аспандап тұрғанға ұқсайды. Сондықтан да оңай табысқа кенелуді 
көздеген кейбір бауырларымыз туған жеріміздің табиғатын аяусыз тонап, бар байлығымызды сыртқа 
тасумен әлек. 
 Өкініштісі сол, мұндай бассыздықты көре тұра көз жұма қарап отыр ма, әлде бұл жәйттен бейхабар 
ма, әйтеуір табиғат - ананың байлығын тонаушыларға «әй» дейтін әже, «қой» дейтін қожа табылмай 
отыр. Жергілікті атқарушы билік тарапынан қандай да бір шара көрілмей тұр. Ал контрабандалық 
жолмен қызыл миядан қып-қызыл табысқа кенелуді көздеушілер дәрілік өсімдікті «Камаз-камазбен» 
тасуын тоқтатпақ емес. Бұлай жалғаса берсе, табиғат-ана берген байлығымызды шет ел асырып, 
ертеңгі күні бармағымызды тістеп қалмасымызға кім кепіл. 
   Ендеше ,алтынға бергісіз байлығымызды шет елге тасуға жол бермеу үшін, біздің ауданымызда 
қызыл мияны игеретін арнайы өндіріс орны ашылмақшы .   Қызылорда облысы Жалағаш ауданында 
өңір басшысы Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен қызыл мия өсімдігінің тамырын өңдейтін 
зауыттың іргетасы  қаланды.                                                                             Зауытты «БИС-групп» 
ЖШС бірлескен кәсіпорны салып бастады.Қызыл мия тамырынан ерітінді дайындайтын 
кәсіпорынның құрылысы жыл соңына дейін аяқталып, іске қосылады деп күтілуде. Аймақтағы iрi 
жобалардың бiрi-бұл зауыттың жалпы көлемi 10 гектар жерге орналасқан. Зауыт үш бөлiктен тұрады. 
Жоба құны 1 887 миллион теңге тұрады. 
      Кәсіпорынның бас директоры Ділдахан Ахметовтің мәлімдеуінше, жоба еліміздің индустриялық-
инновациялық бағдарламасына енген және оның өнімдері 100 пайыз экспортқа бағытталатын болады.
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Мамандар зауыттан шығарылатын қызыл мия тамырының ерітіндісінен бөлек, 1200 түрлі 
медициналық препаратқа қажетті шикізат әзірлейтін болады. Әлемдік нарықта қызыл мия тамырына 
Германия, АҚШ, Түркия, Жапония елдері ерекше сұраныс танытып отыр. Зауыт толық қуатына 
шыққанда 320 адамды жұмыспен қамту жоспарлануда. 
    Облыс әкімі Қ.Көшербаев инвесторларға жобаның жүзеге асуына жергілікті билік тарапынан 
барынша қолдау жасалатынын мәлім етті. Ал Жалағаш ауданының әкімі СерікСермағанбетовке жоба 
толық іске асқанға дейін оны жіті бақылап, қолғабыс етуді тапсырды.
Қазақта «қасқалдақтың қанындай тапшы» деген сөз бар. Дәл сол секiлдi қызыл мия тамырынан 
сығып алынған шырын тамақ өнеркәсiбi, косметика, медицина саласында кеңiнен қолданылады. Ал 
өндiрiлген өнiмнiң қалдығын ауылшаруашылығы саласына мал азығы ретiнде жаратуға аса пайдалы 
саналады. Демек, қалдықсыз өнiм өндiрiп, Қытай, Ресей, Жапония секiлдi алпауыт елдермен 
әрiптестiк бағытта жұмыс жасайтын зауыттың келешегi зор. Әрине, жылына миллиардтаған салық 
түсiрiп, үш  жүзге жуық адамды жұмыспен қамтитын зауытты өз аумағында салуға барлық аудан 
басшылары құмартып едi. Алайда, зауыттың басшысы айтқандай, Жалағаш ауданының әкiмi бiрiншi 
кезекте барынша қолдау көрсетiп, әкiмгершiлiк кедергiлердi туындатпай, мәселенi жедел шешiп 
берген. Бүгiнде зауытқа ауданның 47 азаматы жұмысқа орналасты. Жоба бойынша зауыт 2015 
жылдың алғашқы тоқсанында пайдалануға берiледi. 

3.Қорытынды. Қызыл мияны қорғау және өңдеу біздің негізгі міндетіміз. 
Қызыл  мия  өңдейтін  зауыттың  іске  қосылуына  жергілікті  атқамінерлер  де  қал-қадірінше  қолдау
білдіріп отыр. Сондай-ақ кәсіпорын қызыл мия тамырын өңдеп қана қоймай, 2000 гектар жерге оның
өзегін  егіп,  күтіп-баптауды  да  қолға  алмақ.  Өндіріс  жылына  22  мың  тонна  қызыл  мия  тамырын
өңдейді. Қазір бұл облыста 80 мың гектар алқапта қызыл мия қоры бар екенін мамандар анықтап
отыр. Негізі, жаңа кәсіпорынды іске қосуға ықыластылар қызыл мия қоры елімізде бұдан да көбірек
екендігіне сенімді болар деп ойлаймыз. Өйткені бұршақ тұқымдасына жататын көпжылдық шөптесін
өсімдіктер  еліміздің  шөл,  шөлейтті  және  далалы  аймақтарында  бұрыннан  кездеседі.  Оның  кең
тараған  5  түрі  өседі.  Тіпті  зауыт  ашып  отырған  Қызылорда  облысының  барлық  аймақтарын  да
жерсінген және молынан кездеседі. Негізі, өсімтал, аса күй талғамайтын бұл өсімдік жылына бірнеше
жүздеген  ұрық  салады.  Топыраққа  түскен  тұқым  2-3  жылға  дейін  тіршілігін  жоймайды.  Қызыл
мияның  тамыры  бірнеше  ауруға  ем,  дертке  дауа  екендігі  әлдеқашан  дәлелденген.  Сондықтан  да
іргетасы енді қаланып жатқан кәсіпорынның болашағы зор болмақ. Арзымаған тиын-тебенге елімізде
өсетін пайдалы өсімдікті шекара асырудың орнына, жергілікті кәсіпорынның аяғынан тік тұруына ел
болып атсалыссақ,  ол  біріншіден,  жергілікті  халыққа  тұрақты жұмыс орны,  екіншіден,  бюджетке
түсетін қомақты қаражат, сосын ел экономикасының дамуына үлкен үлес болар еді. 
Қазып,  құртқан  оңай,  әрине.  Ал  тамырымен  жұлынған  соң  оның  орнына  келмесі  кәдік.
 Биологиялық тұрғыдан алып қарағанда, ол өсімдіктің қайта өсіп шығуы үшін жүздеген жыл қажет
болуы да  мүмкін.  Яғни  тамырынан  түк  қалмаған  соң  ол  қайта  өсіп  шықпайтыны айқын.  Қызыл
кітапқа  енгізіліп  отырған  қызылмияның  тамырын  өңдеу  үшін  ашылғалы  отырған  зауыттың
жұмысына сәттілік тілеп ,үлкен үміт күтемін және төмендегідей ұсыныс айтқым келеді:
1.Қызыл мияны ысырапсыз пайдалану үшін оның өсетін аймақтарын қорғауға алса;
2.Қызыл мияны егетін арнайы шаруашылықтар ашылса;
3.Мектеп оқулықтарына қызыл мия туралы мағлұматтар енгізілсе;

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. "Орал өңірі" газеті 2013 жыл
2. "Таным мен тағылым" журналы ,2012жыл
3. «Жалағаш жаршысы »газеті,11 желтоқсан 2013жыл.Серiк БЕРТАЕВ
    4.«Сыр елі энциклопедиясы»
5.«Қызылорда облысының өсімдіктер әлемі».оқу құралы .2013жыл
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«ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ БАС КИІМІ»

Жұмыстың тақырыбы: «Қазақтың ұлттық бас киімі»
Бағыты: Этномәдениеттану
Орындаушы: Карифуллаев Байтұрсын 4 в сынып оқушысы №  201 орта мектеп 
Жұмыстың жетекшісі: Шарипкулова Базаркул, бастауыш сынып мұғалімі, №  201 орта мектеп
Жұмыстың орындалған уақыты: 2014 жыл, ақпан

Шолу
Бұл  ғылыми  жұмыс  жазуды  4  –  сынып  оқушысы  Карифуллаев  Байтұрсын   бастады.  Байтұрсын
салмақты,  сабырлы,  мектепте  жақсы оқитын оқушылардың бірі.  Байтұрсынның бұл жобаны жазу
барысында қызығушылық танытып, қазақ халқының бас киімдерін жазуды таңдады. Таңдау себебі,
Байтұрсынға   ұлттық  бас  киімдер  қатты  ұнайтын  болды.  Қызығушылықпен  қазақ  халқының  бас
киімдерін жазып шықты. Жазу барысында жан – жақты дайындық үстінде болды. Байтұрсынның бұл
жұмысты жазу барысында көптеген ізденістер жасап аудандық, мектепішілік кітапханаларға барып
бірнеше мәліметтер әкеліп,  одан түйінді  ой  жинай білді.  Байтұрсынның  жұмысын мен мұғалімі
ретінде өте жақсы деп бағалаймын.  

№  201 орта мектептің 4 в сынып оқушысы Карифуллаев Байтұрсынның
«Қазақтың ұлттық бас киімдері»тақырыбындағы ғылыми жұмысына 

АННОТАЦИЯ
Ғылыми жұмысты жазу барысында оқушы қазақ халқының ұлттық бас киімдерін негізге ала отырып
жазған. Жазу барысында жалпы толық қамтылған. Онда ұлттық бас киімнің шығу тарихынан мәлімет
бере отырып, ерлер мен әйелдердің,  жас келіншектер мен қыздардың бас киімдерін негізге алған.
Сонымен  қатар  тымаққа  қатысты  әдет  –  ғұрыптар  қамтылып,  қазақ  халқының  көшпелі  тұрмыс
тіршілігі сөз етіледі. 
Бас киімге қатысты қауырсын тағу, ырымдар мен тыйымдар кеңінен қамтылды. Оқушы бұл жобаны
жазу барысында кеңінен дайындалғанын байқатты. 

                         Мазмұны:
Кіріспе. Қазақ жерін мекендеген ежелгі  көшпенді халықтардың киімдері.
Негізгі бөлім
Бас киімнің негізгі түрлері
а) Ерлердің бас киімдері;
б) Әйелдердің бас киімдері;
     2.2. Бас киімдердің халық ұғымында қолданылуы.
Тымаққа қатысты әдет ғұрып.
Бас киімге қатысты ырымдар мен тыйымдар.
Қорытынды.
ұсыныс, пікірлер. 

Қазақтың ұлттық киімдерінің тарихы ұлы  дала  көшпенділерінің  тарихымен  тығыз байланысты.
Бізге көшпенділер бірнеше мыңдаған жылдар бойы сақталған салт – дәстүрін, киім кию мәдениетін,
ғажайып өркениетін мұраға қалдырып кетті. Осы ата – бабаларымыздың өткен тарихы, олар жасап
кеткен дүниелер күні бүгінге дейін маңызын жоймай, мұрагер біздің қызығушылығымызды тудырып
отыр. Қазақ халқының киімі басқа ұлттардан өзгеше өзіндік қасиетке толы. Мұның басты себебі:
қазақ халқының табиғат төсінде өсіп, еркін ғұмыр кешуімен байланысты. Қазір өзіміз күнделікті киіп
жүрген бірқатар киім үлгілері сақ дәуірінен бастау алды.   
Жас ұрпаққа қазақ халқының ұлттық бас киімін танытып, жаңғырту. Ата – бабаларымыздың өткен 
тарихын, олар жасап кеткен дүниелерді бүгінгі жас ұрпаққа мұра ету. Бас киімдерге байланысты 
ырымдарды таныту, тәрбиелік мәнін ұғындыру.
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Бас киімнің негізгі түрлері
   Қазақта бас киімді ерлер де, әйелдер де киеді. Ерлер мен әйелдердің бас киімдері әртүрлілігімен
ерекшеленеді.  ХІХ  ғасыр  мен  ХХ  ғасырдың  бас  кезіндегі  қазақтың  ұлттық  киімдерін  зерттеген
Захарова мен Ходжаева ер  адамдардың бас киімдерін төмендегідей 6 түрлерге бөледі:
    · Дөңгелек, жеңіл, өзінсырып, кестелген матадан тіккен және қалпақ,
       тымақ астынан киетін кішігірім бас киім тақия;
    · Матадан тігілген кішкентай, етегі терімен көмкерілген бас киім- төбетей;
    · Киізден тігілген бас киім – қалпақ;
    · Қалың матадан тігілген башылық «Күлпәра»;
    · Тері қапталған жылы бас киім – бөрік;
    · Аң терісінен жасалып суықта киілетін бас киім – тымақ.
   Соның бірі, қазақ халқының ұлттық бас киімі тақияныңда түрлері көп: зерлі, үкілі, оқалы, сырма,
шошақ төбе, тікше, қатипа. т.б. түрге бөлінеді.  Етегі аласа төрт сай болып келетін, кестелі шошақ
тақиялар оңтүстікте  кездеседі. Тегеріш тақиялар орта жүзде көбірек  кездеседі. Ал  жалпақ төбелі,
биік, тостаған сияқты қаптама тақия кіші жүзге тән. Сондай-ақ, қазақ  жерінде қазақы, ноғайша оқалы
тақия, оқа шекке тақия, сырма тақия, тікше қатипа тақия, шошақ төбе тақия тәрізді тақия түрлері кең
таралған.
Еркектің баскиімі сан жағынан онша көп емес: қалпақ, бөрік, тымақ,  (жекей, құлақты, жаба салма,
қайырма, төрт, сегіз сайлы, дөңгелек төбелі, шошақ төбе) құлақшын,жалғабай (делбегей, басшылық,
далбай,  күлпара),  көпеш (құстаңдай,  қолкесте,  бізкесте  түрлері  бар),  жепелер,  тақия  (зерлі,  үкілі,
оқалы, сырма, шошақ төбе, тікше, қатипа және т.б.), қырпу (ішті бөрік). 
Тақия кішігірім сәтен, шұға барқыт сияқты маталардан әр түрлі тәсілмен (сыру, кестелеу) тігілген бас
киім. Оны қалыңдау, жұмсақ маталардан астар тігіп, астарына жүн немесе мақта салып жасайтын
түрлері де болған. Ерлерге арналған тақияның кестесі де болады. Тақияның 4 сай  немесе дөңгелек
тебел  етіп  тігеді.  Тақияны,  еркектер  үлкен  баскиімнің  астына  міндетті  түрде  бас  киім  ретінде
ұстанған. 
Тақияныңда түрлері көп: зерлі, үкілі, оқалы, сырма, шошақ төбе, тікше, қатипа т.б. түрге бөлінеді.
Етегі аласа төрт сай болып келетін, кестелі шошақ тақиялар оңтүстікте кездеседі. Тегеріш тақиялар
орта жүзде көбірек кездеседі. Ал жалпақ төбелі, биік, тостаған сияқты қаптама тақия кіші жүзге тән.
Сондай – ақ, қазақ жерінде қазақы, ноғайша оқалы тақия, оқа шекке тақия, сырма тақия, тікше қатипа
тақия,  шошақ төбе тақия тәрізді  тақия түрлері  кең тараған.  ХІХ ғасырдың 2 жартысында тігілген
тақиялардың төменгі жағы (етегі жиегі) кеңейіп келген 5-7 см, төбелері 4 бұрышты сайдан тұрған.
Сайлардың  пошымына  сәйкес  төбесі  үшкір,  конус  тәрізді  де  болған.  Төбелері  доғал,  жатыңқы
тақияларда қолданылған.  Қатты болу үшін етегі  мен төбелерінің тігісін жиілетіп жүргізген.  Сәнді
тақияларды  кестелеп  тіккен,  шеттері  мен  тігістерін  кантраст  мақта  қиындылары  мен  әдептеуде
қолданылған. Жібек пен алтын немесе күміс зергерлермен кестеленген барқыт тақияларды көбінесе
жігіттер киген. Ерлерге арналған тақияның кестесі де, кестелісі де, кестесізі де болады. Тақияның
орта жастағы, қарияларға арналған түрлері онша кестелеп әшекеленбейді. Тақиялар көбіне «Таңдай»,
«Ирек», «Қабырға» тігістерімен сырылады. Қазақстанда бұрындары құлынның терісі мен тулағынан
жасалған төбетейге түрі жақын келетін бас киімдер болған. Ерлер тақияның төбесіне шошақ ақ қиіз
қалпақ,  немесе  әр  түрлі  аң  терілерінің  жиектелген бөріктердің  ішінен киеді.  Тақияны Маңғыстау
өңірінде  «телпек»,  шығыс  өңірінің  қазақтары   «кепеш» деп  атайды.  Тақияның кейбір  түрлерінен
көршілерден ауысқан өзгерістерді  байқауға болады. Шынжан қазақтарының найман тайпасындағы
қызай руына  «Қызай тақия» деп аталатын тақия түрі де жиі ұшырасады. Оның керегесі көлбеу, төбесі
тегіс, жалпақ дөңгелендіре салынады. Балаларға арнап тігілген мұндай тақиялар барқыт, мақпал асыл
кездемелерден тігіліп, астарының арасына жұқа киіз немесе қатырма салып сырады. Төбесінің дәл
ортасынан  және  қабырғасының  төрт   жағынан  айналдыра  жұп  өрнекті  қошқар  мүйіз,  құс  қанат
формалары ою бастырып, жер жіппен кестелейді. Етегінің жиегіне зермен біргелкі тіс ирек түсіреді.
Қалпақ – киізден немесе қалың матадан тігілген, биік төбелі ерлер бас киімі. Оны күз бен көктемде,
салқын  таулы  өңірлерде  жаз  айларында  таңертеңгі  және  кешкі  мезгілдерде  киеді.  Төбесі  шошақ
биіктеу,  етегі  кең  келген бұл бас киім күннің сәулесін,  су өткізбейді,  желге қақтырмайды,  жауын
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шашында пана,  сәнді  де  сәулетті  киім.  Оны ақ  киізден немесе  қалың матадан тігеді.  Қойдың ақ
жүнінен,  ақ  қозының күзен  жүнінен,  төбесіне  ешкінің  ақ  түбітін  қосып басқан  шымыр ақ  жұқа
киізден тігеді. Ол негізі екі бөліктен құралады. Олардың қалпақтың төбесіне және кейде (қайырмасы)
деп аталады.
Тымақ – биік төбелі, маңдайы, екі құлағы бар, желке, жотаны жауып тұратын артқы етектен тұратын,
аңның, малдың терісінен тігілген қысқы бас киім. Суықтан,  бораннан, қорғайтындай мол пішінді.
Сыртын берік және қымбат маталармен тыстайды. Оның іші тері, сырты шағи, пүліш, барқыт, дүрия,
т.б. матамен тысталады. Тымақтың құлағы мен етегінің төбемен жалғасқан жері милық деп атайды.
Екі құлақтың сырт жағынан бастыра матадан жалпақ екі бау тағылады. Етегі төбеге қайырып қою
үшін тымақтың артқы жағына тобылғыдан немесе арша сияқты берік ағаштан тиек жасап қадайды.
Оны құрысқақ дейді.

«Ескілік киімі» деген өлеңінде данышпан Абай былай суреттеген:
                Күләпара бастырған, пұшпақ мысақ,
                Ішкі бауын өткізген тегіс құлақ,
               Тобылғыдан кесіп ап, жіппен қадап,
                Артық белге қыстырған, бар құрысқақ. 
В.Л. Плотниковтың 1859-1862 жылдардағы жазған қазақ киімдерінің ішінде бөрік пен тымақтың 15
түрлі үлгісі мен атаулары бар. Олар: жаба салма, қайырма, төртсай, дөңгелек төбе, шошақ төбе, жекей
тымақ. Кейбір түрлері қазір де ел арасында кездесіп қалады.
Жаба салма тымақ – негізінен түлкі терісінен сенсеңнен тігіледі, құлағы мол, милығы кең, төбесі
аласа болады.
Қайырма тымақ – түлкі немесе қозы терісінен тігіледі, оны мандай төбесіне қарай үлкен қайырмалы
келіп,  жұрындары  жалпақ  болады.  4-8  сай  тымақтар  –  төбелері  төрт,  сегіз  бөліктерден  немесе
киіздерден құралады.,
Дөңгелек төбел тымақ – төбесі иықсыз, милықты, жатаған келеді.
Шошақ төбе тымақ – төбесі иықсыз, үшкірлене биік етіп сырылады. Түлкі терісі, пұшпағы және
қозының елтірісінен тігілген үш құлақ тымақтардың маңдай екі құлағы, артқы құлағы, төрт төбеден
құралады. Оны қай жастың адамы да кие беруге болады. Жібек түрлерімен тысталады, тысы иесінің
жас  ерекшелігіне  сай таңдалып алынады.  Үш құлақ  тымақты алдын ала  дайындалған бөлек үлгі
бойынша бөлекше әдемі сәнін келтіріп тігеді.
Жекей тымақ –жазбен күзде киетін, әрі сәнді жеңіл етіп тігілетін елтірі тымақтың түрі.  «Жекей»
сәнді деген мағынаны білдіреді. Оның сыртын дүрия, шағи сияқты бағалы маталармен тыстап, кейде
оның артқы етегін көтере түсіріп, кейде алдыңғы біржақ құлағын шекеге түсіріп киеді. 
Бөрік – ерлер мен қыздар киетін бас киім. Бұрын жігіттер мен ересек адамдар бас киімсіз жүрмеген,
көбіне бөрік киген.
Басына жарасымды кәмшат бөрік,- деген халық жырларына арқау болған бөрік туралы деректерден
байқайтынымыз оның бөрікті ерлерге де, қыздар да кигені мен қазақта «Бөріктің намысы бір» деуден
оның көбіне ерлерге тән бас киім екендігін көрсетеді.
     Әйелдердің бас киімдері:  Қыздардың тақиясы қызыл, күлгін, жасыл, тағы да басқа түсті шұға,
барқыт, мауыты сияқты кездемелерден өңді маталардан қабатталып сырылып тігіледі. Тақия төбесі,
әлбетте, төрт сай немесе дөңгелек келеді.  «Таңдай», «ирек», «қабырға» тігістермен сырылып, жібек,
алтын, күміс, зер жіптермен кестеленіп, моншақ асыл тастармен безендіріледі. Түрлі- түсті моншақ-
маржан,  алтын,  күміс  теңгелер  және  асыл  тастармен  безендіріледі.  Үкінің  үлпілдек  қауырсынын
әсемдік үшін тақияның төбесіне қадайды. Үкілі  қадалған тақия қазақ қыздарының ерекше ұнатып
киетін  бас  киімі  болған.  Қыздардың киетін  тақиялары жібек,  зер  жіптермен тігіліп,  Маңғыстауда
«телпек», Шығыс Қазақстанда «кепеш» деп аталады.
Сәукеле  –  қазақ  әйелдерінің  дәстүрлі  киімдері  аса  бай,  керемет  сәнді  бас  киімдер  ішіндегі  ең
әшекейлі, әрі күрделі, ұзатылған қыз киетін аса қымбатбағалы ғұрыптық бас киім. Сәукелені Орта
Азия мен Қазақстанды мекендеген үшкір тымақты сақтар- тиграхаудтардың бас киіміне ұқсатады.
Сәукеленің биіктігі шамамен бір жарым, екі қарыстай болады. Сәукеленің негізін жұқа ақ киізден
сырып тігеді де, сыртын қызыл шұғамен тыстап, қымбат бағалы аң терісімен әдептейді: алтын, күміс
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әшекейлер, моншақтар тағады; жоғары қарай жіңішке-ре түскен төбесіне үкі тірсекке түсетін асыл
тасты, оқалы лента тігіп, бергегіне бетті көлегелейтін желек бекітеді. 
Сәукеленің негізгі  бөліктері  – тәж, төбе,  құлақ бау және артқы бау.  Сәукеленің төбесі  қиықтанып
келеді.  Оның  төбесінде  тәж  деп  аталатын  жартылай  дөңгелек  айдары  болады.  Сәукеленің  екі
самайдан түсіп тұратын інжу, маржаннан жасалған шашақталған төгілме моншақ, салпыншақ шекелік
немесе  жақтама  аталады.  Ол  барған  жерінің  ұрпағын  көбейтсін,  өсіп-  өнсін  деген  игі  тілекпен
жасалады. Екі жақ самай тұсына бетке жеткізе шолпы тәріздендіріп бірнеше қатар маржан тізілген
салпыншақтарды сәукеленің  бетмоншағы деп атайды.  («Бетмоншағы түсіп (үзіліп)  тұр» дегендегі
бетмоншақ).  Сәукеле бастан қисайып немесе түсіп  кетпеу үшін тамақтан өткізетін  бау  тағылады.
Сәукеленің  арнайы  күмістен  жасалған  төбелдірігі,  маңдайшасы,  екі  жағында  тізілген  маржанның
салпыншақ пен жақтауы және белге дейін түсіп тұратын артқы құлағы болады. Сәукеленің төбесіне
жібектен  желек  салынып,  оған  үкі  (қарқара)  қадалады.  Ту  сыртынан  жерге  жететіндей  ақ  желең
немесе жібек жаулығы тағылады.
Кимешек – қастерлі, ел арасынан үзілмей келе жатқан әйел адамның бас киімі. Кимешек ақ бұлдан
тігіліп, жиегін астарлайды. Кимешектің иекті айнала маңдайды жауып тұратын екі жағын «шықшыт»
дейді. Кимешекті жас ерекшелігіне сәйкес әшекелейді. Елде әйелдердің кимешегінің әшекейі аздау,
ою-  кестесі  жеңіл  болады,  сары,  ақ  жіппен  сырылады.  Жас  әйелдердікі  қызыл,  жасылмен
әшекейленеді.  Кимешектің  алдын  «жақ»  деп  айтады.  Оны  қол  кестесімен  кестелейді.  Кимешек-
шылауышты  жас  келіншектер,  орта  жастағы  әйелдер,  кемпірлер  тартып  киеді.   «Кимешек  кию,
шылауыш тарту» деген сөздер арқылы бұл бас киім айқындалады. Кимешекті басқа сәйкестендіріп
пішіп тігеді.  Кимешектің адамның арқасына түсер жері  ұзыншақ келеді.  Мұны  «құйрықша» деп
атайды. Адамның белінен төмен түсіп, шашты жауып тұратындықтан осылай аталғанға ұқсайды.
Кимешек кеуде, иық, жонды жауып тұратын тұйық болады. Тек адамның бет- әлпеті шығып тұратын
жері  «Ойық»  болады.  Ойықтың  екі  жағы,  кеудеге  келер  тұсы  кестеленіп  әшекейленеді.  Жылтыр
жіптермен бастырылып, сырыла тігіледі. Ойықтың жиегін өңді жіппен «шалып» тігеді. Мұны «алқым
шалу»  деп  атайды.  Алқым  шалудан  кейінгі   «жадағай»  тігісті  «су»  деп  атайды.  Судан  кейін
«қиықшалап»  тігеді.  Қиықшадан  кейін  су  «жүргізіп»,  «құман  бау»  деп  аталатын әшекей  тігіспен
тігеді. Құман баудан соң «Күрең кесте» деп аталатын ою- өрнек салынып тігіледі.  Күрең кестеден
кейін  «сағат  бау» тігісі  жүргізіледі.  Сағат  бау  кей жерде  «ағақ бау» деп те  аталады.  Кимешектің
кеудедегі  бөлігінің  ұшына  күміс  теңгелер  тағылады.  Бұл  кимешекке  сән  береді,  әрі  төмен  қарай
басып, жазып тұрғанға әсері болады. Кимешектің бір мәні әйел адамдардың шашын шаң тозаңнан
сақтап,  додырап  шықпауына  септігін  тигізеді.  Бұл  да  діни  наным-  сенімнен  туындап,  мұсылман
әйелдерінің  шашын жасыруларына  көмегі  тиеді,  Кимешектің  Қазақстанда  бұрама  жаулық,  иекше
атаулары кездеседі.
Жаулық  - әр ру, елде түрліше аталған; оңтүстік, орталық, шығыс Қазақстанда оны көбінесе (матаның
көлеміне байланысты) шаршы, Жетісу, Алтай өңірлерінде шылауыш, ал оңтүстік Қазақстанда күндік
деп аталады. Рудың өзіне тән ерекшеліктері болған; Маңғыстауда матаны қабат ұзын тіліктен тігілген
бұрама жаулық кисе, Семейде ұшбырышты, шеттері тым созыңқы орамал тәрізді етіп ұшбұрыш түрі
болған. Арқа жерінде жоғары және төмен деп аталатын қос жаулық тартқан. Шылауыштың шетіне
қол  кестемен  қызыл,  жасыл,  сары,  шолақ  және  жалғасқан  қысқа  оюларды  салады.  Маржан
түйреуішпен тағып, төбесіне шашақ төгіліп, кестеленген төбелдірік салады. 
Бұрынғы Торғай облысы аумағындағы жас келіншектер ХХ ғасырдың басында сұлама немесе суәкеле
жаулық  киген,  бұл  жерде  оның екінші  атауы  тегін  берілмеген,  себебі  оның шығу  тегі  сәукелеге
байланысты.  Оның негізін  бірнеше қабат  қағаз  немесе  картоннан жасалған қатты каркас  құраған
(бұрынғы  тәрізді  киізден  болса  керек).  Түрі  жоғарыдан  қиылған  конус  сияқты,  биіктігі  жарты
метрдей,  қапталған матасының артқы шеті  емін- еркін арқаға түсіп кетеді.  ХІХ ғасырдың бірінші
жартысында  мұндай  бас  киім  Бөкей  ордасында  да  тараған,  яғни  жалпы Қазақстанның Солтүстік
батысына  тән  киім  үлгісі.  Оның төменгі  жағына  оқалы кесте  тігіп,  моншақтар  қадаған,  ал  жан-
жағына күміс әшекейлер бекіткен.  Отра жастағы әйелдер оны кеңірек әрі  төменірек тігіп,  әшекей
тақпай киген. Қартамыс әйелдер үстіңгі жаулықты каркассыз бұрайтын болған. ХІХ ғасырда әйелдер
үшін міндетті киім түрі болған жаулық Орта Азия халықтарына да кеңінен тараған.
Қасаба – тұрпаты дөңгелек, желкесіне қарай ойыңқылау келген, дөңгелек тақияға ұқсас етіп пішіледі
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де,  артқы  жағына  немесе  желкесіне  қарай  бірте-  бірте  ойыңқы  түскен  құлмасына  болады,  ұшы
әйелдің арқасына қарай төгіліп жатады. Айдыны зерлі жіптермен кестеленіп, қиылысқан жерін алтын
жолақпен  жауып,  зерлі  әшекеймен  безендіреді.  Құламасына  шашақтар  тағылады.  Шашақтың көп
тағылуын «ұрпағы көбейсін» деген игі тілекпен түсіндіруге болады. Қасабаның маңдай тұсына түрлі
асыл  тастармен  тізілген  дөңгелек  табақшалармен  бекітілген  қыстырма  ілінген.  Ал  самай  тұсына
ұзынырақ күміс қоңыраушалармен ұшталған 5-6 тізбек салпыншақ қыстырған. Көне түркі (қыпшақ)
бас киімнің негізгі  элементтерін бойына сіңірген қасаба атауы «алтын зерлі» деген мағына береді
дейді этнограф Ө. Жәнібеков. Қасаба көбіне төре, сұлтандардың қыздары киетін бас киім саналған.
Қазақта  сирек  те  болса  кездесетін  бас  киімінің  ерекше  түрі  –  қарқара.  Ш.  Уәлиханов еңбегінде:
«қыздардың  басында  төбесіне  құс  қауырсыны  қадалған  сұлтан  киетін  бас  киім  болыпты»  дейді
(Шығармалар жинағы. І том 326 б.). Қарқара кигенде әйелдер жаулықтың бір ұшын желке тұсына
келтіре сәл шығарып кояды да, қалған бөлігін кимешектің сыртынан айналдырады, шашын көрсетпей
жауып тұрарлықтай етіп орайды. Жаулықтың ұзындығына байланысты қарқараның биіктігі де әртүрлі
болады. 
Қазақ  халқының  қолынан  міне,  осындай  сан  түрлі  киім  үлгілері  жасалып  шыққан.  Әсіресе,  ұл
өңірінде әйел затына арналған киімдердің ерекше рөлі  болғаны анық. Себебі,  әйел затына ерекше
құрметпен қарай дәстүрлі  мәденитіміздің ерекше көрінісі  екені  күмәнсіз.  Халқымыз қыз баланың
әсемдігін денесін жалаңаштау арқылы емес, мың құлпырған бояуы қанық, келісті де көрікті киімдері
арқылы көрсетуді жөн көрген.  

Тымаққа қатысты әдет- ғұрыптар
Тымақ – қасиетті  баскиім.  Оны айырбастауға болмайды, аяқ тигізбейді.  Жақсы кісілердің тымағы
атадан балаға мұра есебінде қалып отырған. 
Ел арасында:  «Шала туып, тымаққа салып өсірген», - деген сөздер жиі естіледі. Халықта әдетте шала
туған  сәбиді  осылай  өсіретін  ғұрып  бар.  Оның  себебі  шала  туған  сәби  ұстауға,  бесікке  салуға
келмейді, тымақ жылы, әрі бөлуге, ұстауға ыңғайлы болады. Шала туған сәбидің неше күні кем болса,
сонша күн керегенің әр басына ілініп қойылатындықтан, күн кереге бас арқылы есептеледі. Мысалы:
қырық  күн  кем  болса,  керегенің  қырқыншы  басына  бала  тымақтан  алынып,  әдетте  жаңа  туған
баланың рәсімі жасала бастайды. Егер бала қыста туса, онда  үй қабырғасына шеге қағылып ілінеді.
Бұл да тымақтың қадыры мен қасиетін бейнелейтін көріністердің бірі деп түсіну керек.
Біреуге бас ұрғанда аяғына тымағын тастайтын әдет бар. «Тымақ ұры» немесе «Тымақ тастап кешірім
сұрау» бітімге шақырудың ең үлкен көрінісі немесе айыпкер жағының беделді адамдары мен жасы
үлкен,  жөн  білетін  ақсақалдарының  құныкердің  ауылындағыларының  алдына  барып  «Құдай
кешсекеш!  Білместік,  оқыс  кездейсоқтық  іс  болды,  кешір!»  деп  өтінген  кезде  ортаға  ең  үлкен
ақсақалдың баскиімін тастап сөзге, мәмілеге шақырады. Қызды алып қашу үрдісінде қыз жағының
«аяғына жығыла» барған кездейсоқ құдалар да бас киімін жерге, алдына тастайтындығ тағы бар.

Бас киімге қатысты ырымдар мен тыйымдар.
Жоғарғы сакларды әлемдегі рухтар мен ата- бабалар аруағы мен (шекараласатын) бөлікті киім- бас
киім үйдің құты мен берекесі, Басқа қонған бақтың (тұрағы) деп есептеледі. Сондықтан да бас киімге
қатысты ырым- тиымдар кешені сол құтпен берекені сақтауға, баянды етуге бағытталады. Айталық,
олардың қатарына бас киімді тарту етпеу, ауыстырып кимеу, қабаттамау сияқтыларды атауға болады.
Бас киімді кез келген жерге тастай салуға болмайды, биікке іліп қою керек. Әсіресе астыға басып
отыруға болмайды. «Себебі бастан бақ таяды, бас ауруына тап болады. Бас айналып, тіл байланып,
иман  қашады.»  деген  наным  бар.  Адамның  басынан  қадырді,  ақылынан  қасиетті  ештеңе  жоқ.
Сонымен бірге бас киімді тебуге, лақтыруға, теріс киюге болмайды. Жақсылықтың барлығы адамның
маңдайына жазылады, сондықтан бас киімнің орны ерекше. Ер адам әйел адамның киімін кимейді,
жаулығын салмайды. Себебі еркектігі сөнеді, рухы жасиды.

Қорытынды
Қорыта айтатын болсам бұл жұмысты жазу барысында маған ұлттық бас киімдер ұнаған болатын.
Сол себептен мен ғылыми жұмысымды бастаған едім. Ғылыми жұмысымда қазақ халқының бас киімі
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жайлы жаздым.
Ұлы  дала  көшпенділерінің  тарихымен  тығыз  байланысты.  Бізге  көшпенділер  бірнеше  мыңдаған
жылдар бойы сақталған салт- дәстүрін, киім кию мәдениетінің, ғажайып өркениетін мұраға қалдырып
кетті.  Осы  ата-  бабаларымыздың  өткен  тарихы,  олар  жасап  кеткен  дүниелер  күні  бүгінге  дейін
маңызын  жоймай,  мұрагер  біздің  қызығушылығымызды  тудырып  отыр.  Осы  мақсатта  менің
төмендегідей ұсынысым бар:
Жас ұрпаққа қазақ халқының бас киімін танытуда кеңінен зерттеу жүргізілсе.
Болашақта  тарихымызды,  әдет-  ғұрпымызды  ұмытпас  үшін  жаңа  үлгідегі  киімдерге  осы  негізде
өзгерістер енгізілсе.
Қазақ ұлттық бас киім түрлерінің жасалу жолдары, пішіндері,  тігуге қолданылатын заттар туралы
мәліметтер көптеп шығарылса.
Оқушылар  қазақтың  ұлттық  бас  киімдері  туралы  білім  ала  отырып,  одан  туындайтын  киіммен
байланысты қазақ халқының дәстүрлі ырымдары мен тыйымдарына, салттарына құрметпен қарайды,
өз Отанын сүйетін елжанды, патриот азамат болып өседі.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ҒЫЛЫМИ ЖОБА 

ЭКОЛОГИЯНЫҢ ЖАНУАРЛАР АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ
(БАУЫР ҚҰРТЫ ) 

Қызылорда облысы. Жалағаш ауданы.  Жаңадария ауылы
№203 орта мектеп  Автор:    Сқақ Айбану

Тақырыбы:        Экологияның жануарлар ағзасына әсері (бауыр құрты )
 Жетекшісі: Смаева Индира

Орындалған жылы:  2012-2013 оқу жылы 
        
Жалағаш ауданы Жаңадария ауылы № 203 орта мектептің 9-сынып оқушысы Шоқан Айданың 
«Экологияның жануарлар ағзасына  әсері(бауыр құрты)» атты жоба жұмысына оң баға берілді. 
                              
 Жетекші пікірі:  Жаңадария ауылы № 203 орта мектептің 8-сынып оқушысы Сқақ Айбанудың 
«Экологияның жануарлар ағзасына әсері (бауыр құрты ) »  ғылыми жоба жұмысында оқушы өте
жақсы зертеп ізденген. Оқушықоршаған ортаның жануар ағзасына тигізетін әсерін, оларда  
пайда болатын ауру түрлерінің (бауыр құрты)пайда болу себептерін , оның таралу жолдарын 
зерттеді.  Келешекте осындай жұқпалы аурулардың алдын алу шараларын түсінді. Тәуелсіз 
еліміздің болашағы өзім деп сенетін оқушы келешекте мемлекетіміздің  жақсы азаматы болады 
деп сенемін. 

   Аннотация 
Жобаның мақсаты: Тәуелсіз еліміздің болашақта өзіміз өмір сүретін ортада қоршаған орта 
экологиясының адам және жануар ағзасына кері әсер етет факторларды болдырмау. Соған өзіндік 
үлесімді қосу. Қызылорда облысында жануарлар ауруының жиілеп кетуі жайында зерттеліп 
жазылған. Сонымен қатар қазіргі таңда мал ауруларын болдырмау шараларының жетістіктері 
толық баяндалады. 
Мен «Болашақтың» бәсекеге қабілетті халықтың қалыптасуына бағытталған аса маңызды бұл 
жобамның, аса маңызды жобалардың біріне айналатынына сенемін және болашаққа деген сеніммен
өз үлесімді қосамын. 
Зерттеу жұмысының болжамы: Мал шарушылығын өркендету, жануар ауруларының алдын алу. 
Күтілетін нәтиже: Қоғамға пайдалы еңбек ету, осы жобамды дамыту. 
Ұсыныс пікірім: Өзіміздің облысымызда жоғарғы білімді мал дәрігерлік мамандарды даярлайтын 
оқу орындары ашылса 
Мазмұны 
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 І . Кіріспе 
    «Әлеуметтік экологиялық жаңғырту- Қазақстан дамуының басты бағыты» 
ІІ. Негізгі бөлім: 
  1. Мал шаруашылығындағы даму жолдары және малда кездесетін ауру түрлері (бауыр құрты)  
  2.Малда кездесетін аурудың алдын алу, оған пайдаланатын дәрі дәрмектер. 
  3. Тәуелсіз еліміздің болашағы- білімді ұрпақ.  
ІІІ . Қорытынды. 

 Кіріспе Жаңа  мыңжылдықтың  табалдырығын адамзат өркениеті орасан экологиялық 
проблемалармен бірге аттады. Экономикалық дамудың жаңа белесіне көтерілген көптеген 
мемлекеттер,  бүгінде аса күрделі экологиялық қиындықтарға ұшырап, оларды түбегейлі шешудің 
шараларын қарастыруда. 
Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің територясында қоршаған ортаға экологиялық қауіп төндіріп отырған
аймақтар  пайда  болуда.  Соның  ішінде  қазіргі  таңда  жануарлар  ағзасына  әсер  етіп  отырған
экологияның  кері  әсері  жануарда  түрлі  ауруларды  тудырып  жатыр.  Сонымен  қатар  адамзаттың
экологияға  кері  әсері,  антропогендік  және  техногендік  ықпалдарының  ұзақ  жылдар  бойы  тигізіп
келген әсері  деп тұжырым жасауымызға  болады.  ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басында
адамзаттың шаруашылық әрекеттері  мен өндірістік  қатынастарының ғылыми-  техникалық жаңару
биігіне  көтерілуі-экономикалық  реформалардың  ерекше  сипат  алуына  (модернизациялануы  мен
интергациялануына) түрткі болады.
Менің  ойымша  экологиялық  білім  дегенім-  адамзат  перзентінің  қоршаған  ортаға  тигізетін
антропологиялық ықпалдарының себеп салдарын терең ұғынуға, оқып тануға бағытталған теориялық
ой –пікірлер жиынтығы болса сол экологияның жануар ағзасына кері әсерін келтіруде бүкіл әлемде
экологиялық  апаттар  ұлғая  түсуде.  «табиғат  –қоғам  -адам»  жүйесіндегі  қарым  қатынастардың
шиеленісуі  экологиялық  тіршілікке  қауіп  төндіріп  отыр.1991  жылғы  «   Қ.Р  2004-2005  жылдарға
арналған  экологиялық  қауіпсіздік  тұжырымдамасында  атап  көрсетілген.»Жылдың  таңдауы
экологиялық ұсыныс оның мақсаты –қоршаған ортаның ахуал-жағдайын жқсарту бойынша ұтымды
ұсыныс,мал шаруашылығындағы экологиялық мәселелерге назар аудару. 
Халқымыздың денсаулығымен қоса,пайдаланылып отырған мал өнімдерінің талапқа сай болуы. Ауру
малдың  адам  ағзасына  кері  әсер  тигізетіні  белгілі.  Қазақстан  Республикасының  қоршаған  орта
қорғау,экологиялық проблемалардың туындауына жол бермеу негізгі міндет. 
Ауа,су,жер ресурыстары,жер қойнауы, өсімдіктер мен жан-жануарлар қорғау,өндіріс қалдықтарын 
тиімді қарап оның кері әсерлерін болдырмау. Адамзат пен жан-жануарлардың өсімдіктердің бір-
бірімен тығыз байланыстылығы тіпті бұларды ажыратуға келмейді.Себебі күнделікті тұтынып 
отырған азық-түлігіміз, ет өнімдеріміз айналып келгенде таза әрі құнарлы болуы тиіс. Мал 
шаруашылығы үшін аса қатерлі деп саналатын зиянды ағзалардың таралуы жзануарлардың ауруына 
әкеп соқтырады. Агроценозбен фитоценозда зиянды ағзалармен  пайдалы жәндіктер, аң мен құстар, 
өсімдік мүшелерінде және топырақта неше түрлі микроағзалар, дөңгелек құрттар тіршілік етеді. 
Өңделген шабындықтармен жайылымдарда мал бағылады,жиналған өсімдік өнімі малдың жем- 
шөбіне пайдаланылады Пестицидтердің табиғатта таралуы өсімдіктерден басталып қоршаған 
ортаның ауасымен қатар, топырақ пен суға шайылып, жан-жануарларға кеп тіреледі. 

ІІ негізгі бөлім 
1. Қазіргі кезде мал шаруашылығы алға қойылып отырған міндеттеррдің бірі. Мал  санын көбейту, 
оның сапасы жоғары  болу. 
Мал шаруашылығы: 2011 жылдан АӨК – те мүйізді ірі қара мал етін өндіру бойынша экспорттық 
әлеуметті дамыту жөнінен  кең ауқымды жоба жүзеге асырыла бастады. 
Асыл тұқымды мал өсіруді халықаралық талаптарға сәйкес келтіруі тиіс заң қабылданды. 
 17,7 мың бордақы- орынға арналған бордақылау алаңдары құрлысы қаржыландырылды. 
Ет бағытындағы 13,5 мың бас мүйізді ірі қара мал әкелінді. 
2011 жылы агроқұрылымдарда мал саны мұнша % - ға ұлғайды: 
Мүйізді ірі қара мал 8 % - ға. Соның ішінде мен тұрып жатырған Жаңадария елді мекенінде 4% -ға  
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өсті. Қой мен ешкі 5%- ға. 
Жылқы 12%- ға. 
Малдың инвазиялық аурулары- эволюциялық даму барысында жануар денесінде паразиттік 
тіршілік етуге бейімделген бір клеткалы организмдер мен құрттар тудыратын аурулар. Бұл 
аурулардың 2 тобы бар: Бірінші тобы- гельминтоздар. Оларды трематота  (сорғыш құрт), цестода 
(таспа құрт), ниматода (жұмыр құрт) кластарына жататын құрттар тудырады. Мал арасында 
фасциолез, дикроцелиоз, ішек цестоздары, таспа құрт (бауыр құрт) дернәсілдері тудыратын аурулар 
жиі кездеседі.  Сиырдың, қой- ешкінің, түйенің жіті және созылмалы ауруы- фасциолез 
республиканың барлық өңірінде таралған. Аурудан арылу үшін ит пен мплды алдын ала құрттан 
арылтады ( дегельминтизация), батпақтарды құрғатып, жайылымдарды, суаттарды, олардың маңын 
тазартады. Дикроцелиоз – малдың бауыры мен өт жолдарын зақымдайтын созылмалы ауру. 
Республиканың барлық өңірінде, әсіресе Оңтүстік пен Оңтүстік -Шығысында жиі кездеседі. Оны 
тудыратын дикроцелия құрты. Малға гексихол, гексохлор- параксилол, гетолин беріп 
(дегельминтизация  жасап) , құрттан арылтуға болады. Таспа құрт (бауыр құрт) дернәсілдері 
тудыратын аурулар – эхинококкоз, ценуроз, цистицеркоз кезінде малдың бауыры, миы, өкпесі, сірі 
қабықтары зақымданады. 
 Ішек цестодоздарын (мониезиоз,тизаниезиоз,т.б) тудыратын құрттар да аралық (кейбір кенелер) және
тұрақты иелердің қой, сиыр) арқылы өсіп, дамиды. Қоздырғыш малдың аш ішегін зақымдап, ішін 
өткізеді, ауру асқынса мал өледі. Емдеу, және аурудан сақтан уүшін малға тотияйын мен ас тұзының 
қоспасы, фенасал т.б дәрілер ішкізіледі. Малдың инвазиялық ауруларының екінші тобы –тейлерия, 
пироплазма, қан паразиттері(бабезия), кокцидия (ішек қабырғасында тіршілік ететін бір клеткалы 
жануарлар), саркоциста (бұлшық етте болатын паразиттер ). Мал токсоплазмозынан, саркоспоридиоз, 
безнойтиоз, қотыр,ауруларының эпизотоотологиясы мен патогонезін зерттеп, анықтау әдістерін табу 
ісі республикада жүйелі жолға қойылған. 
Эхинококкоз ауруын эхинококк құрты тудырады, аурудың негізгі көзі болып ит, мысық тектес 
жануарлар табылады. Себебі, осы аталған жануарлардың ішегінде бауыр (эхинококк) құрты өсіп 
жетіледі және нәжісімен қоршаған ортаға түсіп, ластайды.
Құртпен ластанған шөпті жеп, суды ішкен үй жануары ауырады. Малды сойған кезде жарамсыз 
бауыр, өкпесін итке тастаймыз, осылай құрт жолы шеңбердегі айналымдағыдай болады. 
Бұл ауру бау-бақшада жұмыс істеп, малға қарағаннан соң, жеке бас тазалығын сақтамаған жағдайда 
адамға да жұғуы мүмкін. Адамның ішіне түскен құрт қан арқылы өкпе, бауыр тағы басқа органдарды 
зақымдайды. Құрт түскен жеріндегі органды жегідей жеп өсе береді де, аурудың белгілерін білдіреді. 
Егер құрт бауырда өссе, оң жақ бүйірі ауырып, өкпеге түссе адам жөтеліп, қан құсып, ауа жетіспей 
ауыруы мүмкін. Құрт түскен сайын органды зақымдап, адам өміріне қауіп төндіреді. Эхинококкоз 
ауруын тек хирургиялық жолмен емдейді, ал дәлелді диагноз кешенді тексерулерден соң қойылады.
Бұл аурудың алдын алу және ауруды болдырмау мақсатында келесі қағидаларды есте сақтау қажет:
1. Үйде мал сойған жағдайда, мал дәрігерін шақырып анықтама алу қажет.
2. Сойылған малдың жарамсыз органын байқасаңыз, иттерге тастамай, жағып жіберу қажет.
3. Иттер мен мысықтарды мал дәрігерінің есебіне тіркеп, куәлік алу қажет.
4. Иттерді арнайы орынға тиянақты байлап ұстап, әр үш ай сайын құртқа қарсы дәрілермен емдеу.
5. Үй жануарларын күтіп-қарап болған соң, әрине, қолды сабындап жуған жөн. 
6. Көкөністермен жеміс-жидектерді тазалап, ағынды сумен шайып жіберу қажет. 
Жылауық құрт. 
Жылауық құрты — адам мен мал ағзаларында құрт ұрықтарының түсуінен туындайтын ауру. 
Этиология. Жылауық кұрты өл-шемі 2 мм-см. Құрт өсіп-өнуі үшін, аң мен үй жануарларының ішіне 
түсуі керек. 
Эпидемиология. Ол көбінесе аңдар мен үй малдарынан, ит пен мысықтан жұғады. Бұл құрттар ит пен
қасқырдың ащы ішегінде өсіп-өнеді де, солардың дәреті арқылы суды, шөпті, жерді ластайды. Аң 
терісін, ит пен мысықты ұстағанда жылауықтың құрты қолға жабысады. Қолды жумай тамақ ішкенде,
ластанған өзендердің суын қайнатпай ішкенде құрт адамның асқазанына барып түседі. 
Патогенез. Асқазанға түскен құрттың ұрығы сыртқы қабығынан айырылып, ішек қатпарларына енеді. 
Содан қан тамырларына түсіп бауыр, өкпе, ми және басқа ағзаларға ұялайды. Бірте-бірте ұялаған 
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жерінде жылауық құрты өнеді, өседі. Олар бір ұялы, көпұялы болып бөлінеді. Жылауық қалтасы 
бірте-бірте өсіп, аурудың белгісі біліне бастайды, құрт орналасқан органдардың қызметі бұзылады. 

Жылауық құрттың белгілeрі, өрбуі 
Жылауықтың өрбуін екі кезеңге бөлуге болады. 1.Жасырын өрбуі. Науқастың аздаған қызуы көтерілуі
мүмкін, субфебрилитет, қан аздық, лоқсып, тамаққа тәбеті төмендеп, асқазан түбі ауырып, ауырлық
сезіледі. Кейбір науқаста бас ауырып, жөтеліп, ентігіп, кеудесі шаншиды, әлсіздік сезінеді. Жылауық
құртының ұрықтары ағзада айлап, жылдап, көп белгі бермей жата беруі де мүмкін. Ал, кейде басқа
дерттердің белгілері сияқты көрінеді, басқа дәрігерлерде емделіп жүреді. 2. Жылауық құртының ауыр
түрі. 1.Бауырдағы жылауық асқынғанда, а.) Жылауық қалтасының жарылуы, б.) Сар-ғаю, өт жолын
жапқандықтан, в.) Жылауықтың іріңдеуі. 2.Өкпедегі жылауық асқынғанда а.) өкпедегі іріндік, іріңді
плевра, б.) өкпеден қан кету. Бауырда көлемдері әртүрлі, іші мөлдір суға толған жылауық құрт ісіктері
пайда болады. Адамның іші өтеді, асқазан, бауыр тұсы сыздап ауырады. Оң жақ қабырға астынан
сыртқа қарай томпиған ісікті байқауға болады. Жылауық асқынып жарылғанда науқастың жағдайы
нашарлайды.  Жылауық қалтасы өт  жолын жапқанда науқас  сарғайып кетеді.  Бауырдағы жылауық
іріңдегенде  ағзаның  түгелдей  улану  қаупі  басталады.  Өкпедегі  жылауық  асқынғанда  тыныс
жолдарының, өкпенің, плевраның іріңдеп қабынуы болады. Өкпедегі тамырды сорып, жегідей жеп,
өкпеден қан кеткенде өте ауыр жағдайға соқтырады. 
Егер жылауық мида орналасса, наукастың басы ауырып, көзі нашарлап, бойын әлсіздік басады. 
Аурудың алдын алу. Жылауық құрты бұрын ауыл адамдарында, әсіресе балаларда ұшырасатын еді. 
Қазіргі таңда ластанған орта, жекеменшік мал шаруашылығы, қалаға еркін, тексерусіз түрлі 
ауылшаруашылық өнімдері үздіксіз ағылудың әсері, қалада ит пен мысықты ұстаушылар көбейген 
жағдайда, шала піскен еттен жылауық құртының жұғу қаупі күшейеді. Ауруды болдырмаудың жалғыз
кепілі — тазалық. Бала далада ойнап келгенде және ересектер жұмыстан келген де қолды сабындап 
жууы керек, жеміс-жидек, көкөністі пайдаланарда сақтық шараларын орындауы керек 
2) Аурудың  алдын алу үшін жануарларда қазіргі  кезде  ветеринарлық дәрі-  дәрмектердің көптеп
пайдаланылуында.  Менің  жобамның тақырыбына сай жануарлардың бауырында болатын құрттың
болдырмау  шараларын қарастыру мақсатында,  ауыл мал дәрігерімен кездестім.  Ондағы мақсатым
жануар бауырындағы құрттың өрбуі,  жылдың қай мезгілінде күшейеді.  Қазір бізде пайдаланылып
жүрген  дәрі  «Альбен»   бір  таблеткасының  құрамында  360  мг  альбендозолға  көмекші  дәрілер
болады.Бұл дәріні салмағы жоғары ірі қара малдарға, қой мен ешкіге тіпті құстарғада пайдалануға
болады. 
Альбенді пайдалану ережесі жоғары салмақты ірі қара малдарға жылқы мен сиырға салмағы 50 кг –на
1 таблеткадан пайдаланады. 
Қой мен ешкіге 70 кг-на 1 таблеткадан  ал құстарға 35 кг-на 1 таблеткадан 2 күн қатарынан береді.Бұл
дәріні пайдалану мезгілдері көктем және күз айларында.Буаз малдарға пайдаланылмайды.Бұл дәріні 
бергеннен кейін 14 күннен кейін қайта,  береді ал ірі қара малдарға 7 күннен кейін беріледі. Дәріні 
бергенннен кейін сауын сиырлардың сүтін 2-3 күнге дейін ішуге болмайды.Қазіргі кезде жануар 
бауыр құртына пайдаланып жүрген дәрілер. 
Адамдар үшін: ойда жоқта бауырыңыз сыздап сыр беріп сырқаттанып қалсаңыз инновациялық 
Артишок сығындысының бір қабықшасын қабылдасаңыз жеткілікті ол бауырды қорғауға арналған. 
Холесенол артешок адамның бауыр ауруына пайдаланылатын дәрі. 
Бұл дәрі – тағамдардағы химиялық субстанциялардан болатын ыдыраудан  бауырды  барынша тез 
тазартады әсіресе жазда бұл дәрінің көмегі ерекше.Бағамдап қабылдау тиімділікті арттырып, бауырды
қалыпты ырғақта болуын реттейді. 

                                                             Қорытынды 
Эхинококк ауруының қалай, қайдан пайда болады?-деген сұраққа мынадай жауап беремін. 
Соңғы жылдары эхинококк ауруы адамдар мен жануарлар арсында өсіп отыр. Эхинококкоз  ауруын
эхинококк құрты тудырады, аурудың негізгі көзі болып ит, мысық тектес жануарлар болып табылады.
Себебі, олардың ішегінде  бауыр(эхинококк) құрты өсіп жетіледі  және нәжісімен қоршаған ортаға
түсіп, ластайды. Құртпен ластанған шөпті жеп суды ішкен үй жануары ауырады. Малды сойған кезде
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жарамсыз бауыр, өкпесін итке тастаймыз осылай құрт жолы шеңберімен айналып жүреді. Бұл ауру
бау-бақшада жұмыс істеп, малға қарағаннан соң жеке бас тазалығын сақтамаған жағдайда адамғада
жұғады. Адамның ішіне түскен соң құрт қан арқылы өкпе, бауыр т.б органдарды зақымдайды. Құрт
түскен  жерінднгі  органдарды жегідей  жеп  өсе  береді  де,  аурудың белгілерін  білдіреді.  Егер  құрт
бауырда өссе, оң жақ бүйірі аурып, өкпеге түссе жөтеліп қан құсып ауа жетпей ауырады. Құрт өскен
сайын   жануардың  тіршілігін  тоқтатады.  Эхиникоккоз  ауруын  (адамда)тек  хирургиялық  жолмен
емдейді.     Эхинококктың қауіптілігі – құрт жатқан қабық жарылып кетсе, оның уы ішкі ағзаларға
тарап асқынады ал егер эхинококк жарылып кетсе мал өледі,ал адам  өмірін сақтап қалу үшін күрделі
операция жасалады.     Эхинококктың алдын алу шараларын білу абзал. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
 1.   Высокоэффективные лекорственные средства для продуктивных животных. 
 2.   «Егеменді қазақстан» газеті  №13-14(27085) 2012 жыл 
 3.    Қазақ энциклопедиясы  6 
4.   « Экологиялық білім биологияда»- Материалдар жинағы  Б.Ділманов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
БАЛ АРАСЫНЫҢ АДАМҒА ПАЙДАСЫ

Умирсерикова Аружан Жомартқызы. 9 «Б» сынып оқушысы
Жамбыл атындағы облыстық №7 мамандырылған мектеп интернаты,

Жетекшісі: Бекбауова Айнаш Толеухановна

Бізді қоршаған табиғат небір тылсым сырларға толы. Тек сәл ғана назар тоқтатып, зер салсаңыз,
солай екендігіне көзіңіз оп-оңай жетеді. Ол үшін тек қана ірі жаратылған піл, түйе, мамонт сияқты
тіршілік иелерін мысалға келтірудің тіпті де қажеті шамалы. Мысалы, араны алайықшы. Кәдімгі жаз
шықса,  ызыңдап маңайымыздан шықпайтын,  гүлден-гүлге қонып,  сіз  бен біз  үшін бал  жинайтын
ара...  Оның өмір  сүру  қалыбы тылсым сырларға  толы.  Солардың кейбірі  жайлы жеке  сөз  қозғап
көрсек...

Сіз өміріңізде тым болмаса бір рет араның ұясын қолыңызға ұстап көрдіңіз бе?! Көрмесеңіз
солай  етуге  кеңес  береміз.  Әрине,  бал  аралары  айнала  ұшып,  құжынап,  бал  құйып  жатқан
«қызметтегі» ұяны емес. Күзге салым босап қалатын немесе дүкендерде балымен қоса сатылатын
осынау араның мекенін қолыңызға ұстап бір сәт бағамдаңызшы. Небір кереметті көрер едіңіз. Мен
бұл кереметті қалай сезіндім?

Көрші үйдегі сарай боғатына салынған ара ұясы күзге салым жерде домалап жатқан еді. Алты
ай қыс қар мен жаңбырдың астында мыжылған әлгі ұя келер жазда сол маңда әлі домалап жатты.
Ойын балалары қызық көріп, ләңгі іспетті тепкілесті.  Соған да төтеп берген ескі ұяны олар, тіпті
болмаған соң, қолдан бұтарлаған болатын. Осы көрініске қарап тұрып: «өздері жейде түймесіндей
кіп-кішкене ғана бола тұра аралар осындай мықты үйді қалай соғады екен?» деп ойға қалған едім.

Аралар тобы бал жинау үшін әуелі ұясын сайлайды екен. Ғалымдардың айтуынша, мұндай қара
жұмыспен тек қана жұмысшы аралар айналысатын көрінеді. Ал бал жинаумен айналысатындары -
басқалар.  Зер  салып қарасаңыз,  бал  құйылатын ұя  клеткаларының алты бұрышты екендігін  және
әрбір  қабырғасы  мен  бұрыштарының  өлшемі  бір  бірімен  керемет  үйлесімділікпен  дәл  келетінін
байқайсыз.  Бейне  бір  түзу,  сызық  бойына  сызғышпен  өлшей  отырып,  әдейі  орналастырғандай
дәлдікпен жасалған.

Осы жерде «Ол неге үш, төрт я болмаса жеті, сегіз бұрыш емес, дәл алты бұрыш?» деген сауал
туындауы  мүмкін.  Ғалымдардың  дәлелдеуінше,  тегіс  кеңістікте  ұя  тор-клеткаларын  бір  бірімен
үйлесімді  жалғастықпен,  арасында  қуыс  қалдырмастан  әрі  дөңгелете  орналастыру  ісінде  алты
бұрышты геометриялық кескіннен артық қолайлы «сәулет» өнері мүмкін емес көрінеді. Қолыңызға
қалам алып, өзіңіз де жайлап сызып қарасаңыз,  алты бұрыштың әрбір қабырғасының келесі  алты
бұрыштық  кескіндемеге  жалғасуға  өз-өзінен  сұранып  тұрғанын  байқайсыз.  Яғни  алғашқы  алты
бұрыш пен келесі алты бұрыш арасында ине шаншар жер қалмайды екен.
Ғалым  Ибн  әл-Қайымның  «Шипа»  атты  еңбегінде  дәлелдеуінше,  осындай  үлкен  шеберлікпен
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салынатын ара «үйінің» тағы бір артықшылығы бар көрінеді.  Атап айтқанда, бал арасын еш қуыс
қалдырмастан толтыруға тек алты бұрышты ыдыс қана ыңғайлы. Үш, төрт бұрыштыға да бал құюға
болады.  Алайда  оның  бұрыштары  аса  кең  болмағандықтан,  бал  жарықтық  оны  толық  толтыра
алмайтынға ұқсайды.
Заманауи жабдықтармен жарақтанған қазіргі құрылысшылардың өзі осындай алты қанат үйлерді бір
біріне жапсарластыра, сантиметрлік аса дәлдікпен сала алар ма еді?
Жұмысшы бал арасының гүлді өсімдіктердің шырынынан өңдеп шығаратын өнімі – қоймалжың, тәтті
сұйықты  бал  деп  атайды.  Және  де  бал  арасынан  фармацевтика,  электротехника,  авиация
өнеркәсіптерінде  пайдаланылатын органикалық зат  –  балауыз  алынады.  Аралардан прополис  (ара
желімі),  ара  уы,  гүл  тозаңы,  биологиялық  белсенді  заттары  бар  және  емдік  әсері  өте  күшті  сүт
дайындалады. Бал арасының тіршілігін бақылау адамды табиғатты жақсырақ білуге, байқағыштыққа,
еңбексүйгіштікке баулиды. 
Ара – ара патшасы, еркек ара, жұмысшы ара деп үшке бөлінеді. Жұмысшы араның дене тұрқы 
кішілеу, өңі қара, басы, кеудесі және жонында сұрғылт сары нүктелері болады. Басы үш бұрыштылау 
келеді. Басында үш жай, екі күрделі көзі болады. Аузы үлкен, бал жинауға қолайлы, кеуде жағы үш 
буынды, ор-та буыны үлкен келеді. Екі жұп жарғақ қанаты бар. Үш жұп аяғының тозаң жинайтын 
себеті болады. Қарын жағы дөңгеленген конус тәрізді, сауыр жағында қара сары түсті 1-4-ке дейін 
келген қара белдеулер бар. Құйрығында үшкілдеу безі және шанышқы инесі болады.
Бауыр жағында төрт түп балауыз пластинкасының ішіндегі балауыз безі балауыз бөліп шығарады. 
Ара патшасының денесі ұзын, қанаты қысқа, көбею органы ерекше жетілген. Еркек ара жұмысшы сәл
үлкен, құйрық жағы жұмыр болады. У безі және шанышқы инесі болмайды. Ара патшасы мен еркек
араның ауыз қуысы кішкене келеді.  Аяғында гүл тозаңдарын жинайтын тозаң себеті,  сондай – ақ
балауыз шығаратын балауыз безі болады. 
Ара топтасып тіршілік етеді. Ара үйірі бір ғана ара патшасы мен бірнеше жүздеген еркек арадан және
он  мың-даған  жұмысшы  аралардан  құралады.  Ара  патшасының  бірден  бір  міндеті  –  жұмысшы
араларға  гүл  тозаңын  және  бал  жинату,  балауыз  шығар-ту,  ұя  салдыру,  балапан  құрт-тарды,  ара
патшасын,  еркек араны бағу,  ұяны тазалау  сондай –  ақ,  қорғау  міндетін  атқарады.  Еркек  араның
бірден – бір міндеті – ара патшасымен шағылысу. Араның бөліп шығаратын балауызы, улы сұйық-
тығы, балы дәрілікке жасалады. 
Жинау мен өңдеу – жаз және күз айларында омарта ішіне жиналған балды алу әдістері  бойынша
сауып алады. Дәрілікке жасалатын балды отқа жылытып, сұйылған сүзгіден өткізіп әзірлей-ді. Бал ақ
және сарғылт түсті  болады. Жаз,  күз мезгілдері  тұнық өсімдік майы тектес сұйықтау болып, қыс
мезгілінде қоюланып, шекер өңдес іріткі кристаллға айналады. Балы – тәтті, дәмді, усыз болады. 
Негізінен,  ара  балы бір  шырынды және  көп  шырынды болып бөлінеді.  Бір  шырынды бал  –  тек
өсімдіктердің бір түрінен ғана жиналған шырын. Оны өсімдіктердің түріне қарай – қара-құмық балы,
жөке ағашының балы деп, неше түрлі атайды. 
Көп  шырынды  бал  -  өсімдіктердің  бірнеше  түрінен  жиналған  шырын.  Оны  табиғи  бал  беретін
өңірлерге байланысты дала балы, тау балы, бақ балы деп ерекшелейді. 
Өмірде табиғи балды ажырату оңай емес. Қантты бал араны қант шырынымен қо-ректендіру арқылы
алынады.  Сатушылар оны табиғи балға  араластырып сатады.  Бұл орайда  табиғи,  жасанды балды
ажыратуға ешқандай анализ көмектеспейді.  Жасанды балдың құрамында қант,  қант крахмалы, ұн,
желім, гипс болады. Оның кейбірін үй жағ-дайында анықтауға мүмкіндік бар. Ол үшін бір стақан
қайнаған су  аласыз да  оған балды араластырасыз (Бір  стақан  суға  жарты стақан бал).  Сол кезде
тұнбаның  төменгі  жағында  немесе  бетінде  механикалық  қалдықтар  шыға  келеді.  Ол  –  балдың
құрамында крахмал-дың бар екендігінің айғағы. 
Гүлдейтін  қанша  ма  өсім-діктер  бар  болса,  сонша  ма  балдың  түрлері  бар.  Біз  енді  солардың
бастыларын атап айтсақ.
Түйебұршақ (донник) балы бірінші сортты балға жатады. Ақ немесе ашық – янтарь түсті болып
келетін хош иісі бар балдың бұл түрі глюкоза-ға бай. Түйебұршақ балы ішек ауруларына пайдалы.
Шайқурай (кипрей) балы мөлдір жасыл сары түсті сұйық бал. Балдың бұл түрін әлсіздікке, жараны 
қайтаруға пайдаланылады.
Жөке (липа) балы жақсы сортқа жатады. Сары жасыл түсті балдың бактерияға қар-сы қасиеті бар. 
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Жөке балының тамақ ауруларына пайдасы мол. Сондай-ақ, тыныштандыратын, ұйқыны жақсартатын 
қасиеті бар.
Шабындық (луговой) балы бірінші сортты балға жатады. Сары қоңыр немесе алтын түсті балды 
шабындықта-ғы түрлі гүлдерден алады. Бұл бал арқылы тыныс алу, жүйке, жүрек және ас қорыту 
жүйесін емдеуге болады.
Таңқурай (малина) балы ақ түсті болады. Жоғары сорт-қа жататын балдың бұл түрі суық тигенде 
тұмаудың алдын алу үшін пайдаланылады.
Қарақұмық (гречишный) балы қою қызыл немесе қоңыр түсті болады. Жоғары сортқа жататын бұл
балдың ерекше иісі бар. Қарақұмық балы темірге, магний, мысқа бай бол-ғандықтан, түрлі қан 
ауруларын емдеуге пайдаланылады. Жүйке жүйесіне де қарақұмық балы бірден-бір ем. Сондай-ақ, 
тері ауруларын да балдың осы түрімен емдеуге болады. 
 Ара балының басты ем болатын аурулары мен оны емге қолдану тәсілдері мынандай:
1. Қол-аяқ жансызданған-да, сары ара ұясының үлкені-нен бір дана, кішілеуінен 3-4 данасын, жалқы 
өскен усарымсақпен қосып, жаншып ауру жерге таңады. 
2. Тері қышымасына: ара ұясын(өңделген) спиртке 7 күншылап, 8 күннен бастап қышы-маға бірнеше 
рет жағады.
3. Емшек безі ісінгенде ара ұясын отқа өртеп 6 грамын суға қайнатып, самасын тұн-дырып, суынан 
күніне 2-3 рет ішеді.
4. Ыстық, суықтан тіс қақ-сағанда: өңделген ара ұясын, суға бұқтырып, суымен ауызды шайқайды. 
Өңделген ара ұясынан кішкене мөлшерде алып, қақсаған тіске басады. 
5. Ара ұясынан бір дана, қырықаяқтан 2 дана, ашутастан тиісті мөлшерде алып талқандағаннан кейін 
ара ұясы-ның ішіне салып артынан отқа біраз қыздырып, кендір майына араластырып тез арада 
жараға жағады.
6. Балалар кіндігі сыртқа шығып кеткенде ара ұясын өртеп, күлін кіндікке таңады.
7. Дизентерияға: ара ұясын кептіріп ұнтақтаған соң 0,3 гр-нан күніне 2-3 рет ішеді. Жасалу және ішу 
мөлшері 2-4 гр. Құрамында балауыз, ағаш майы тектес зат және ұшқыш майы бар.
8. Үйреншікті іш қатуға балдан 60 гр. қара күнжұт дәнінен 15 гр. Балды жылытып, араластырып, 
қайнаған сумен екіге бөліп күніне 2 рет ішеді.
9. Асқазанның он екі елі ішек жарасына балдан 60 гр. шикі қызыл мия тамырынан 9 гр.мандарин 
қабығынан 6 гр-ды суға лайықты мөлшерде жоғарыдағы дәрілерді қосып, қайнатып самасын сүзіп, 
бір күнде үш рет ішеді. 
10. Улы жәндіктер шаққанда, шиқан, сыздауық шыққан-да, балдан, ұзын сарымсақтан тиісті 
мөлшерде алып, жаншып, балға араластырып жа-раға таңса, жараның аузын шығарады. Сыздап 
ауырғанды басады, қабынуын қайтарады.
11. Ауызға ауыздық, қотыр шыққанда, қас бояу жапырағы, бал екеуін қосып жаншып, әзірлеген дәріні
ауызға салып сорады. Сонымен бірге қотыр-ға жағады. 
12. Отқа, қайнаған суға күй-ген жеңіл күйікке, жараның бетін физиологиялық тұзды сумен тазалап 
жуып, артынан жараға бал жағады.
13. Тістің түбін бекемдеп, тісті ағартуға бал мен уксусты қосып тісті 3-4 рет жуса, тістің түбі 
бекемделеді, тіс аппақ болады.
14. Құлақ ауруларына: сиыр сүтіне, омырау сүтіне, ешкі сүтіне, бұлар болмағанда жұмыртқаның 
ағына балды араластырып жылытып, құлаққа тамызса, әртүрлі құлақ ауруларын жазады.
15. Құтырған ит қапқанда, улы жәндіктер шаққанда, апиыннан уланғанда, зірәні қайнатып, 
қайнатпасына бал қо-сып ішкізсе, уытты қайтарады, ауырғанды басады. 
16. Қан қысымы өрлегенде зығырдан 50 гр. балдан 60 гр-ды 220 гр. қайнаған суға қо-сып күніне екі 
рет ішсе қан қысымын төмендетеді.
17. Мәйітті бір мезгіл сақ-тауға тура келсе бүтін денесін балменен тегіс сылап қойса мәйіт тиісті 
уақытқа дейін бұ-зылмайды.Шипалық емге қажет мөлшері 10-20 гр-нан аспауы керек. Балдың 
құрамында глюкоза, фруктоза, сахароза, өсімдік желімдері, белок, фермент, балауыз, бояу заты, хош 
иісті заттар, минералды тұздар және А, Д, Е витаминдері бар. 
18. Ұйқысыздықтан құтылу үшін жасалатын әртүрлі ем бар. Солардың ішіндегі ең тиімдісі – бал жеу. 
Жатар алдында 1 шай қасық балды 1 стақан жылы суға араластырып ішсе, жүйкеге жайлы әсер етіп, 
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тез ұйықтауға көмектеседі. Моншада емен жапырақтарымен шабыну да жақсы ұйықтауға септігін 
тигізеді. Таза ауада көбірек жүру, күнделікті бір уа-қытта дағдылану да өз кезегінде ұйқының 
тұрақтылығына ықпал етеді. Ұйқысыздық әртүрлі жағдайларға байланысты болады. Қан аздықтан 
болатын ұйқы-сыздыққа ыстық су құйған жы-лытқышты аяққа басу керек. Бір жағдайларға мазасыз-
данғаннан ұйқыңыз қашса, жатар алдында жылы сүт ішуге болады. Ал қан қысымы жоғары 
адамдарға ұйқысыздық пен бас ауруларынан арылу үшін арнаулы жастықтар бар. 
19. Суық тигенде, тұмаурат-қан кезде балды ыстық сүтке, немесе лимонның шырынына 
қосып, науқастан әбден айық-қанша ішкен дұрыс. Ол үшін бір стақан ыстық сүтке бір шай қасық 
қосып ішеді. Ал, сүт жақпайтын адам бүтін бір лимонның шырынына 100 гр. бал қосып, әбден 
езілгенше араластырып, сұйылған соң пайдалануына болады. Оны ішкенде екі-үш күндей жылы үйде 
жатқаны жөн. Өйткені, бал адамды терлетеді, ал терлеген кезде тез суық тиеді. Оңдайда адам жөтеле 
береді. Жөтелді басу үшін пияздың сөліне бал, сары май, не қойдың майын қосып ішкен дұрыс. 
Немесе, бір литр суға ұнтақтал-ған 500 гр. пиязды, 400 грамм қантты және 50 грамм балды қосып, 
әлсіз отқа үш сағаттай қайнатып, суыған соң шыны шөлмекке құйып, аузын мық-тап бекітіп қояды. 
Оны суық тиіп, қатты жөтелген адам күніне ас қасықпен төрт-алты рет ішуі керек. Онымен қызарып 
ауырған тамақты шайқау да пайдалы. Сондай – ақ, шәй-некте қайнап тұрған суға бір ас қасық бал 
қосып, ауыз бен мұрынды булау тамақтың қы-зарғанын басады.
20. Асқазан, ішек науқасына шалдыққан, не қышқылы аса көбейіп, керісінше, өте азайып кеткен 
адамдардың да балды ем ретінде пайдаланғаны жөн. Әсіресе, асқазанында жарасы бар науқас 
тамақтың алдында бір жарым, екі сағат бұ-рын, немесе тамақтан үш сағат кейін үзбей бал жеп 
отырса, ауруы бәсеңсіп, жүрек айнуы мен асқазанның қыжылдауы басылады, әрі бал қанның 
құрамындағы гемоглобинді (қызыл түйіршік) көбейтеді. Қышқылы аз адамдар бір ас қасық балды 
тамақты ішер алдында ғана жесе, ол ас қорытатын шырынның көбірек бөлінуіне әсер етеді. Ал, қыш-
қылы көп адамдар тамақтан 1,5-2 сағат бұрын пайдаланса, асқазан қышқылын азайтады. 
21. Жөтелді басу үшін пи-яздың сөліне бал, сары май, не қойдың майын қосып ішкен дұрыс. Сондай-
ақ, 1 литр суға ұнтақталған 500 грамм пияз, 400 грамм қант және 50 грамм балды қосып, баяу жанған 
отта үш сағаттай қайнатып, суыған соң, шыны ыдысқа құй-ып, аузын мықтап бекітіп қояды. Оны 
суық тиіп, қатты жөтелген адам ас қасықпен кү-ніне бес – алты рет ішуі керек. 
22. Балды, әсіресе, бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір 
мөлшерде ақ ірімшікке (творог), сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың 
(редька) ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, үш – төрт сағаттан соң дайын болған шырынды өт 
жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шәй қасықпен күніне 2 – 3 рет беру керек. 
Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм, тас жиналудан сақтайды. 
       Сондай-ақ, бір стақан сәл жылытылған минерал суына бір ас қасық бал қосып, оны аш қарынға 
ішіп, бір жарым, не екі сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда 
бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, бауырдың жеңілденуіне әсер етеді.
23. Балықтың майына қосылған бал асқынған жара-қатты оңай жазады. Аузы уылған адам бал жесе 
тез айы-ғатыны белгілі. Бал күйген жерге де пайдалы. Күйікке балды күніне екі рет жағып отыру 
керек. Жараға жағатын дәріні 60 грамм балға бір шәй қасық балық майын қосып, жақсылап 
араластырып жасайды. 
24. Балды үккіштен өткізіл-ген сәбізден қосып, банкіге салып біраз уақыт қойса, әб-ден еріп, сәбіздің 
шырынына қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны, әсіресе, бауыры, өт жолы 
ауыратындар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин
деп аталатын дәру-менді зат жақсы сақталады. Балды лимонға қосып сақта-са, бүйрегі, бауыры, өт 
жолы ауыратындарға өте пайдалы.
Өкпе ауруына шалдыққан кісі күніне 100-150 грамм бал жеп отыруы керек. Оны қой-дың іш майына 
ерітіп, ішуге болады. Сондай-ақ, 6 грамм жолжелкен жапырағына 200 грамм су және 30 грамм балды 
араластырып, қайнатып, оны күніне ас қасықпен үш рет ішсе, бронхит, плеврит, өкпе ауруларына 
шипалы. 
25. Бал жүрек ауруы бар адамға да таптырмайтын ем. Оны белгілі бір мөлшерде анардың (гранат) 
шырынына қосып та ішеді. Қатарынан бір-екі ай үзбей ішкен ауру адамның жағдайы әжептәуір 
жақсарады.Кеудесі жиі қысылып, жүрек соғуы нашарлаған адамға да бал жақсы көмектесе-
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ді.Қатарынан бір-екі ай үз-бей күніне 50-140 грамға дейін бал жеген адамның жағдайы ежептәуір 
жақса-рады.
26. Бал мен шоколадтың салмақ тастауға да өзіндік пайдасы бар. Қоңыр шоколадтың какаосының 
құра-мында майды ыдырататын элементтер болса, бал жа-ғып жасалған массаждың қан айналымын 
жақсартатын қасиеті бар. Әр ағзаның қалыпты қызмет атқаруына үлкен септігін тигізеді.
Балдың құрамы мен қуаты:
Ара  балының химиялық құрамы шырын жинаған  өсім-діктердің  түріне,  ол  өскен  топыраққа,  сол
жердің ауа-райының жағдайына және балдың түрлеріне тығыз байланысты.
Гүл балының құрамында 12-13 пайыз су, 0,4 пайыз белок, 0,3 пайыз күл, көмір сутегі, глюкоза, жүзім
қанты, сахороза, мальтоза, т.б. бар. Және де В3, В5, А, С, Н, Е, К дәрумендері, минералды тұздар,
ферменттер, сон-дай-ақ, химиялық элементтер (калий, кальций, фосфор, хлор, күкірт, натрий, темір,
марганец, мыс, т.б.) кездеседі. Бұлардан басқа алма, жүзім, қымыздық тә-різді қышқылдар да болады
Ара балының сапасын, негізінен, хош иісі, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдығы, қоректік, жабысқақтық
қасиет-тері арқылы анықтайды. Ара балының қуаты жоғары. Оның 1 келісі 3150 кал қуат береді. Ара
балы  адам  ағзасын  дәрумендермен,  белокпен,  ферменттермен  тағы  да  басқа  тіршілікке  қажетті
заттармен байытып, қамта-масыз етеді.  Балды құрғақ,  жақсы желдетілген бөлмеде 5 градустан 10
градусқа дейінгі температурада сақтайды.
Жазда жәндік шаққаннан бәріміздің де мазамыз кетеді. Алайда, араның шаққандағы уы – ем. Мұны
ғылым тілінде «апитерапия» деп атайды. Латын тілінен аударғанда «apis» – «ара» деген екен. Ара –
емдік  фаунада  көшбасшылардың бірі.  Ол  –  уымен  емдейтін  жәндік.  Ара  уының  таңғажайыбы –
физиологиялық процестердің мықты катализатор болуы. Бір тамшы уының құрамында ақуыз, тиісті
20 амин қышқылының 18-і, бейорганикалық қышқылдар, Менделев кестесінің түгелге жуығы және
көптеген дәрумендер бар. Ал оның қаншама шақырым жерді жүріп өтіп, сан алуан гүлдерден теретін
балы көп ауруға шипа екені белгілі.
 – Көптеген таза өнімдердің өндірісіне тікелей қатысатын жер шарындағы жалғыз жәндік – осы ара.
Олар  жиналған  әртүрлі  өнімдерді  зиянды  заттардан  тазартады.  Араларды  жергілікті  жердің
экологиялық  жағдайын  жақсартуға  да  қолданады.  Топырақтың  құнарлылығын  қалпына  келтіре
алатын  да  қасиетке  ие.  Қалай  дейсіз  ғой.  Аралар  барлық  өсімдіктерді  аралап  жүріп,  олардың
тозаңдану процесін жақсартады.  Аралар ұшқан жерде шөп бітік әрі  тығыз шығады. Әртүрлі дала
өсімдіктерінің арасы тығыз болса,  түбіне күзге қарай шірінді  қабат жиналады. Ол көктемге дейін
топырақ құрамына сіңіп, құнарлылығын арттырады. Мұндай жерде шөптің, бау-бақшаның, егіннің де
бітік шығатынын көріп жүрміз.
                                                 Пайдаланған әдебиеттер:

 И.Д.Митяев, Р.В.Ященко, В.Л.Казенас  «Ғажайып омыртқасыздар» Қазақстан  Қызыл кітабы 
беттерінен, Алматы 2006 ж        

 Стив Паркер және Брайан Уильямс « Сұрақ және жауап» Энциклопедия Алматыкітап баспасы 
2009ж 

 Құрастырушылар: А.Ү.Сужикова, Ф.С. Лекерова, М.Қ. Солтанғазина «Менің алғашқы 
Энциклопедиям» Алматыкітап 2009 ж 

 Құрастырушы А.А.Иващенко «Қазақстанның қорықтары мен ұлттық бақтары» Алматыкітап 
2006 ж

 Әбшенов Л.Ү, Заирова Б « Адам экологиясы, денсаулығы және өмірлік дағдылары» 
(Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал) Алматы 2010 ж
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БӨЛМЕ ФИТОЭКОЛОГИЯСЫ

Мукажанова Наргиза Нұрланқызы. 9 сынып оқушысы
Жамбыл атындағы облыстық

мамандандырылған мектеп-интернаты,
Жетекшісі: Бекбауова Айнаш Толеухановна

Ғасырлар  бойы  адамдар  табиғатта  өмір  сүріп,  оның  туындысы  ретінде  дамып  келеді.  Адам
баласы салауатты өмір сүру үшін денсаулығын сақтаудың түрлі жолдарын іздестіре отырып, аурудың
алдын алу үшін күресуде. Денсаулықтың кепілі – табиғаттың тазалығы мен азық – түліктің сапасына
тәуелді екендігін ертеден білді. Халық даналары адам баласының аурулары қоршаған табиғи ортаның
әсерінен болатынын біліп, одан қорғану үшін түрлі дәрі-дәрмек ойлап тапты. Жұқпалы аурулардың
таралу  жолдарын  іздестіріп,  емдеу  тәсілдерін  зерттеді.  Дәрігерлер  жұқпалы  аурулардың  ауа,  су,
топырақ арқылы таралатынын байқап, зерттеулер жүргізе бастады.  Адамдардың тұратын мекенінде
тазалық сақталуына, азық – түлік құрамына көңіл аударып, олардың әсеріне медициналық тұрғыдан
сипаттама бере бастады. Адам экологиясының зерттеу нысаны – адам мен оның денсаулығы. Халық
табиғатпен тығыз байланыста өмір сүреді.  Өсімдіктердің сан алуан құпияларын ашып, оны өзінің
денсаулығы үшін пайдалануда.

Өзектілігі. Адам баласы тәуліктің көп бөлігін жабық кенселерде өткізеді. (үй, жұмыс орны). Бұл
дәл шаң  бөлшектерінің  демалыс жұмыс орындарында  жиналған жері,  шаң өсімдік  жапырағының
тақтасында,  бөлме жиһаздарында  жиналып,  тыныс жолдарының жұмысын бұзады.  Шаңмен  бірге
көптеген микроорганизмдер, патогенді микрофлора түрлері де кіреді. Сондықтан жабық бөлменің ауа
тазалығын қорғау, адамдардың денсаулығын сақтауда және аурулардың алдын алу үшін өте қажет.
Мәселе: Фитонцидтер – латын-грек сөзі: «Фито» - грекше «өсімдік», «цидо» - латынша «өлтіремін»
деген  мағынаны  білдіреді.  Олар,  бактериялардың  дамуын  бәсеңдетіп,  қарапайым
микросаңырауқұлақтарды жоятынын дәлелдеу.
Мақсаты: Микроорганизмдерді зерттеуде, сапалық санақ әдісін қолданып, белсенді ұшқыш заттары
бар бөлме өсімдіктерін анықтау.
Міндеті: 1. Микроорганизмдерді зерттеуде, сапалық санақ әдісін игеру.
2. Мектептің бөлме өсімдіктерінің ішіндегі фитонцидті белсенділерін анықтау.
3. Бөлме өсімдіктеріне талдау жасап, тізім құрастыру.
Гипотеза: Біз биологиялық белсенді ұшқыш заттардың әсерін зерттеу арқылы, фитонцидтердің бөлме
микрофлорасын күрт төмендететінін анықтадық..
Зерттеу объектісі: Бөлме өсімдіктері мен микроорганизмдер.
Зерттеу заты: Фитонцидтердің әсері. Ауадағы микроорганизмнің сандық құрамы.                  
Күтілген нәтиже: Бөлме өсімдіктерінің ішінде фитонцидтік белсенділігі жоғары өсімдіктерді 
анықтау.
1.1 Жабық бөлменің ауасы және ластану көздері.
Бөлме ауасының ластануының негізгі себебі адамдардың көп уақыт бөлмеде болып, уақытында 
желдетпеуі. Екінші себебі бөлменің антисанитарлық жағдайы. Үшінші, қоршаған ортанын 
антисанитарлық жағдайы(мысалы; аула, көше т.б.). Төртінші, ғимараттың санитарлы-гигиеналық 
жағдайы мен орналасқан жері. 
Жабық бөлмеде адамның ұзақ уақыт болуы, шамадан тыс шоғырлануы кезінде адамның өзі ауаны 
ластаушы болып табылады. Біздің ағзамызда шоғырланатын СО2 газы, ауаның сапасына кері әсер 
етеді. Ағзадан бөлінетін ауа 4,1 % көмірқышқылынан тұрады, ол қоршаған ауа концентрациясынан 
150 есе көп. Көмірқышқылымен паралель әр түрлі иісті газ және бу тәріздес заттар жинақталады. Ол 
жағымсыз иісті бөлменің «тұрғын ауасы» (жилой воздух) деп атайды. Осындай бөлмеде ұзақ 
уақыттан соң адам өзін әлсіз сезіне бастайды (бас ауруы, жұмысқа деген қабілеттін төмендеуі, 
тәбеттің болмауы).
Қоршаған ортаның ластануы үйдің терезе, есік, желкөзі арқылы өтеді.
Елді мекендердің санитарлық жағдайын жақсартуда: көшелерді көгалдандыру, асфальт төсеу, су – 
канализация құбырлар жүйесін кеңейту кенінен қолдануда. 
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Бірақ осы шаралармен қатар, экологиялық салауатсыздық қатарласып жүр. Тоқтала кетсек, қоқыс 
қалдықтарын уақытында тазаламау, көк желектің болмауы. Ластанудың себептері екен, [5,6]
Жабық бөлменің ауасының сының ластануының соңғы себебі –ғимараттың санитарлы гигиеналық 
жағдайының қанағатсыздығы, құрылыс жұмыстарының, қабырға мен төбенің әрленуі, жылу жүйесі 
мен желдету нормасының , бұзылуы, ғимараттың орналасу жері.
Қоғамдық орындарда, ауа тазалығын қорғауда, санитарлы – гигиеналық сұранысқа сай, жылу мен 
желдету жүйелерінің маңызы зор. Жылу жүйесі ауаны зиянды газдар мен шаңдар мен ластамау керек.
Ауаны ластайтын басты факторлардың бірі – микрофлора. Атмосферадағы микробтардың ішінде 
патогендік түрлері аз. Себебі; күн реакциясы мен ауа массалары оларға кері әсер береді.
Ал жабық орында жағдай басқа. Қозғалыссыз жағдайдағы ауа, микрофлорасының көбеюіне өте 
қолайлы жағдай туғызады. Бөлмедегі шаң мен сұйықтық тамшылары, ауру тудыратын инфекциялық 
аурулардың таралуына көмектеседі.
Бөлме ауасында әр түрлі микробтар кездескенде ауа арқылы, тұмау, ангина, қызылша, скарлатина, 
шешек, т.б. инфекция таралатыны белгілі болды.
Инфекциялық аурулардың таралуының екі жолы бар: шаң – тозаң және тамшы арқылы. Бөлмені 
сыпыру кезінде микробтар, шаңмен бірге қайтадан ауаға көтеріледі. Төсек – орындар мен бөлме 
шанында апталап, айлап микроорганизмдер вируленттігі мен өмірбелсенділігін сақтай береді.
Профессор А.И.Шафирдің зерттеуі бойынша койлектен 1 минутта 100-ден аса шаң тозаң бөлінеді 
екен. Оның жартысы микроорганизмдерден тұрады.
Осы зерттеулерден, көптеген қоғамдық жерлерде киім – ауаның ластаушысы екені анықталды. 
Сондықтан микроорганизмдермен күресу деген сөз, себебі микробтар тек шаң – тозаңдарда болады 
екен.[2,4]
1.2Бөлме ауасының микрофлорасы.
Бөлме ауасының микрофлорасы сапалы және сандық құрамы бойынша ерекшеленеді. Ауадағы 
бактериялардың болуы келесі факторға байланысты: бөлменің санитарлы гигиеналық жағдайы, 
адамдардың саны мен белсенділігі, желдету деңгейі, маусымға, жыл мезгілдеріне, инсалляцияға. Осы 
көрсеткіштердің өзгеруі ауаның жалпы бактериялармен көбеюіне әсер етеді.(микроорганизмдердің 
1см³ ауадағы қатынасы).Топырақ бөлшектері бар су мен ауаға таралады,тіршілік бөліндісінен, 
жөтелген адамнан сілекей тамшылары мен сөйлесу кезінде, қоректік заттары бар ортада, 
микроорганизмдер ауада ұзақ уақыт тіршілік ете алады. Нәтижесінде атмосфералық ауа тәрізді бөлме 
ауасы да микроорганизмдер көптүрлілігі мен ерекшеленеді. Өте жиі стафилакокк пен стрептакокк 
кездеседі. Мұрын – жұтқыншақ флорасы өкілдерінен басқа, ауада кейде вирустар, туберкулез 
микробактерияларын кездестіруге болады.
Бөлме ауасында көп таралған стафилакоктар. Олардың төзімділік қасиеті, бөлмеде көп сақталуын 
және ауаға периодты түрде бөлінуіне себеп. 
Жабық бөлме шаңындағы «сandida» туысына жататын зең саңырауқұлақтарына зерттеу кезінде 
анықталды, 1г бөлме шаңында «сandida» жазда саны - 2000-ға тарта, қыста – 3000 жетеді. Жол 
маңында жазда ашытқы зең саңырауқұлақ тәрізділердің саны 1000 артады.Адамның ашытқы флорасы
мен оның мекен ортасы пигменттік емес түрлерімен берілген. Ауадағы зең саңырауқұлақтарының 
споралары болатын маусымдық ауытқулар айқын білінбейді. 
Ауадағы зең саңырауқұлақтарының спораларының маусымдық ауытқуы табиғатта тіршілігін сақтаған
споралардың табиғи циркуляциясына байланысты. Бұл байланыс жылдың жылы кезеңінде білінеді, 
себебі бөлме мен атмосфера арасындағы ауа айналымы максималды болады. Төмен санитарлы – 
техникалық сипаты бар ауада, 1м³:1500-60000 микробтар санитарлы – техникалық сипаты жоғары 
ауада, 1м³:5000-6000 микроорганизмдер кездеседі. 
Осы уақытқа дейін бөлменің санитарлы жағдайы туралы – жалпы бактерияның себу көрсеткіші мен α
және β гемолитикалық стрептококтардың жалпы саны арқылы айтылады. Санитарлы көрсеткіш 
микроорганизмдер ретінде баска бактерия түрлерін қолдану, қазіргі уақытта ғылыми дәлелденбеді.
Ауа арқылы ірін коккалары (стафилококк, стрептококк, пневмококк, менингококк),туберкулездің 
қоздырғышы,дифтерия, күйдіргі, оба, әр-түрлі вирустар (тұмау, қызылша, эпидемиялық паротит, 
энцефалит) т.б. таралады. Аэрогенді инфекциялар үлкен қауіп төндіреді. Олар тез таралады, кең 
аумақтағы адамдарды таңғалдырады. 
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Сондықтан гигиена ғылымдарының атмосфералық ауа мен бөлме ауасын зерттеудегі қызығушылығы 
да түсінікті. 
1980 жылдардан бастап бактериалдық аэрозоль және инфекцияның ауада таралуы туралы жаңа білім 
пайда болды. Көптеген аэрозольдар дегеніміз – коллоидті бөлшектер, ол ауа мен шаншылған қатты 
бөлшек немесе сұйық тамшылары. Сипаттамасына байланысты аэрозольдар бірнеше фазаларға 
бөлінеді:
Ірі ядролы фаза (α=0,1мм көп), ұсақ ядролы фаза (α=0,1мм кем), бактериялды шаң фазасы.
Бактериялардың аэрозольді жолмен таралынуы ауада тіршілігін сақтау мен сыртқы орта 
факторларына төзімді болуына байланысты.
Өте қауіпті микроорганизмдер ұсақ бөлшекті (100мм дейін), олар өкпе альвеолаларына, тыныс алу 
мүшелерінің қорғанысын бұзып өтіп кетеді. 
1.3 Өсімдіктердің микроорганизмдерге әсері.
Өсімдік - өмір бойы адамның серіктесі. Бактерия мен антисептиктерді білмей ежелгі адамдар 
микрофлораға қарсылық көрсететін өсімдіктерді анықтай білген. Тұрмыста, халық медицинасында 
өсімдіктерді қолдану, адамдардың ғасырлық дәрежесінің айқын дәлелі. Өсімдіктердің – олардың 
ұлпаларының немесе ұшқыш фракцияларының қарапайымдар мен микроағзаларды қыратын 
қабілетін көптеген ғалымдар атап өткен. 
Фитонцид –латын-грек сөзі: «Фито»-грекше «өсімдік», «цидо»-латынша «өлтіремін» деген мағынаны 
білдіреді. Олар, бактериялардың дамуын бәсеңдетіп, қарапайым микросаңырауқұлақтарды жояды. 
Онымен қоса өсімдіктің қорғанысы, қазір адамның өмірінде кең қолданысқа енді. Өсімдіктің барлық 
түрлері мен сорттары, фитонцидтік қасиетке ие. Бұл құбылыс, барлық өсімдік әлеміне тән. Ұшқыш 
фитонцидтер өсімдіктің жер үсті мүшелері арқылы атмосфераға, жер асты мүшелері арқылы – 
топыраққа, су өсімдіктері – суға бөлінеді.
Фитонцидтік құбылысты 1929 жылы Б.П.Токин ашты. Әр-түрлі өсімдіктердің фитонцидтері, құрамы 
мен әсері бойынша ерекшеленеді. Бір өсімдіктердің бактериостаттық қасиеті бар 
(микроорганизмдердің көбеюі мен дамуын тежейді, бірақ жоймайды),үшіншілері бактериялардың 
көбеюі мен өсуін стимулдайды.
Өсімдіктің қорғаныш қасиеті,фитонцидтік ерекшеліктеріне байланысты. Бір гектар жапырақты орман
жаз айында 1 күнде 2 кг ұшқыш фитонцидті, қылқан жапырақты орман -5 кг, арша-30 кг, 
микроорганизмдерге кері әсер тигізетін ұшқыш заттар бөледі.
Бөлме өсімдіктері де фитонцидтер бөледі. Ауаны микроорганизмдерден тазартады.Себебі, бөлме 
өсімдіктері дегеніміз – экзотикалық түрлердің интродукциялануы.Мысалы: циперус-59%, хризантема 
– 66% микрофлораны төмендетеді. 
2.1 Зерттелетін бөлме өсімдіктерінің сипаттамасы.
Зерттеу объектісі ретінде 4 бөлме өсімдігі алынды: 
1.Ақгүлді традесканция – Традесканция белоцветочная.(tradescantia albifloca), Отаны – Америка. 
Традесканция туысқанының 90-ға жуық түрі бар. Традесканция тропикалық Америкадан келген. XVII
ғасырда өмір сүрген ботаник Д.Традесканттың фамилиясымен аталды. Өте нәзік болсада күй 
талғамай өсе береді. Жапырағынан хлорофилл дәндері жақсы көрінеді. Сазды батпақты жерден 
шыққандықтан, суды жақсы көреді.
Ақгүлді традесканция, жапырағы ақшыл – жасыл, пішіні сопақша жылтыр.Жапырақ тақтасы орташа 
пішінді, мөлшері 5-6см. Жарық сүйгіш өсімдік, бірақ тікелей күн көзінде қалдыруға болмайды.(Күйік 
пайда болады). Ал көлеңкелі жерде жапырақтары реңін жоғалтады. Көктемнен күзге дейін мол суару 
керек. Қыста суаруды қысқартады. (сурет №1)
2.Батпақты аққанат – Белокрыльник болотный. (zanfedeschia alfhiopica) Ароид тұқымдасына 
жатады. Отаны-Африка. Өсімдік бөлмені тек гүлдеу кезінде ғана емес, улы өсімдік, Солтүстік 
Америка Еуропа мен Азияның батпақты жерді немесе су жағасында өседі.Қолайлы жағдайда бөлме 
температурасы 15-17 С. Тіке түсетін күн сәулесін қаламайды, бірақ жарық жерде орнығуы керек.Жаз 
айларында далада ұстаған жөн. Топырағы ылғалды болуы керек. (сурет №2) 
3.Жағалы бегония – Бегония воротничковая (begonia manicata).Отаны – Оңтүстік Америка, Азия, 
Африка, Малай архипилагының аралдары. Қазір селекция әдісімен 2000-ға жуық бақшалық түрлері 
алынды. Бегония. Африка мен Американың субтропикалық ормандарында өсетін көп жылдық өсімдік
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Бегонияны XVIIғасырда натуралист Шарль Плюмье Антиль аралдарына жасаған экспедициясында 
ашты. Сан – Домингоның губернаторы Мишель Бегонның (1630-1710ж) құрметіне аталды. Көп түрлі 
сукулиентті шөптер, бұталар. Жапырақтары жай және күрделі, ұсақ және ірі әдемі реңді, ашық –
қызыл мамықтары бар. Қыста гүлдейді, 5-ке жуық гулшоғыры бар. (сурет №3).
4.Қазтамақ – Герань. Қазтамақ тұқымдасы — қос жарнақты өсімдіктердің бір тұқымдасы. Көпшілігі
көп жылдық шөптесін өсімдіктер, ішінара бұта немесе шала бұта түрінде де кездеседі, Қазтамақ 
тұқымдасының негізінде қоңыржай аймақта таралған 10 туысқа жататын 800-дей түрі белгілі, ал 
Қазақстанда қазтамақ, құтаншөп және биберштейния (қоқтын) туыстарына бірігетін 21 түрі бар.
Қазтамақ тұқымдасының сабағы қалың түкті, жиегі тілімденген жапырақтары кезектесіп 
немесе қарама-қарсы орналасады. Гүлдері қос-жынысты көпшілігінде оларды қос қабатты гүлсерігі 
қоршап жатады. Тостағаншасы 4-5 түбі біріккен тостағанша жапырақшасынан тұрады. Күлтесі 
қызыл, көкшіл, күлгін түсті. Аталығы әдетте 10, кейде 5, аналығы біреу. Жемісі - бес тұқымды. 
Қазтамақ тұқымдасының кейбір түрі парфюмерияда және медицинада қолданылады, араларында 
арам шөп түрінде өсетіндері де кездеседі, әсемдік үшін де өсіріледі. (сурет №4) 
2.2 Зерттеу әдістері.
Жұмыс барысында кохтың седиментациялық әдісі қолданылып, ауаның ОМК (общее микробные 
количество) мен фитонцидтердің әсері де анықталды.
Седиментацияланған - ең қарапайым кәрі әдіс, қарапайымға және қол жетерлікке кең таралған әдіс. 
Кохом Р. ұсынған әдіс және ауырлық күштері әрекет астында шағын организмдердің қабілеттілігінде 
болады және ықпал жасау астында ауа қозғалыстары бірге кішкентай бөлшектермен шаң және 
аэрозоль тамшыларымен жеуге жарамды орта бетіне шөгу.(Петри ашық шыныаяқтары). 
Шынаяқтарды горизантальдық беттерге сұрыптау нүктелерінде орналастырады. Шыныаяқтарды 
жалпы обсемененностисі 5-10 минутқа мясо-пептонный агармен ашық қалдырады. Санитарлы-
көрнекті микробтардың табуылуына арналған Гарро ортасын немесе Туржецконы қолданылады.
(стрептококктардың табылуына арналған).
10-15 мин ішінде ашық шыныаяқтарды санитарлық-көрнекті шағын организмдердің анықтамаларын 
қалдырады. Шынаяқтарды тәуліктерге термостатқа жабады. 
3.1 Қоректік ортаға зерттеу объектілерін себу.
Құралдар мен материалдар: Петри чашкаларына құйылған МПА (мясо-пептонный агар) бөлме 
өсімдіктері (Ақгүлді традесканция, батпақты аққанат, жағалы бегония, қазатамақ ), қайшы, маркер, 
химиялық кесе, үккіш таяқ.
Зерттеу барысында ауа микрофлорасының сапалық анализі жасалды. (1м³ ауадағы микроағзалардың 
саны).
Алдын – ала аудандық СЭС бөлімінде стерильденген Петри чашкаларына қоректік зат МПА (мясо- 
пептонный агар) құйылды.Осы петри табақшаларын: 
№1-жаңа ғимарат
№2-№4,5,6,7 үлкен фойеде (сурет-5-6)
№3-жоғары сыныптың біріне (оқушы саны көп) қойып, 5-10мин ашық күйінде ұстадық. 
Традесканция, герань, бегония, белокрыльник жапырақтарын қиып, ұсаттық (т=1гр) (сурет-7-8). 
Химиялық фарфорлы кеседе үккіш таяқтың көмегімен:
№4, №5, №6, №7 петри чашкаларының қақпағына гераньның, традесканцияның, белокрыльниктің, 
бегонияның, қоймалжын массасын тегістеп (сурет-9), жағып, қақпағын, жоғары қаратып жауып, 40 
мин ұстап, +25 С жылы жерге – СЭС термостаттына қойылды (сурет-10).
Ал,№1,2,3 Петри табақшаларын уақыты өткен соң, қақпағын жауып, СЭС-қа тапсырдық.. 
№1,2,3-тәжірибелеріндежаңа ғимарат, жоғары сыныптардың, фойенің жалпы микрофлора саны жеке -
жеке анықталды.
3.2 Микроорганизмдердің колонияларын санау.
Петри табақшаларында пайда болған колонияларды микроскоп арқылы астына қара түсті қағаз салса, 
жақсы көрінеді (сурет №11-14). Табақша төңкеріліп тұрады түбіне колонияларды маркермен 
белгілейді. Санау кезінде келесі ережені ұстанады. 
а) егер 100-ге жуық колония болса барлығын санайды. 
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ә) 200-500 болса, 1/3 бөлігін табақшаның (қарындашпен секторларға бөледі) есептеледі.
СЭСжасаған анализ қорытындысы.
Табақшалардың 
диаметрі

Табақшаның ауданы 1м³ ауадағы 
микроорганизмдердің саны

9см 63см² 80

Бөлме өсімдіктерінің фитонцидтік белсенділігі.
Тәжірибе типі Өскен колониялар саны 

(дара саны)
Ауаның 1м³ 
микроорганизмдердің саны

Традесканция 24 1920
Герань 46 3680
Калла 52 4160
Бегония 20 1600

Микрофлора саны
Колония 1м³ Таблица №

Фойе 98 4840 №1
Бастауыш 106 8480 №2
Жоғарғы сынып 121 9680 №3

Нәтижені талдау. Бөлме өсімдіктерінің колонияларын санау кезінде, петри табақшаларында пайда 
болған колонияларды микроскоп арқылы, астына қара түсті қағаз салып, табақшаны төңкеріп 
түбіндегі колонияларды маркермен белгіледім. 
№1 Петри табақшасындағы гераньның колония саны 46 болды. Колонияның түсі ақ және сары түсті 
болды. Ал шеттері кедір бұдыр болды.
№2 Петри табақшасындағы традесканцияның колония саны 24. Колонияның саны 52 қаныққан сары 
түсті. Шеттері тегіс.
№3 Петри табақшасындағы калланың колонияның саны 52. Колонияның түсі қаныққан сары түсті. 
Шеттері кедір бұдыр.
№4 Петри табақшасындағы бегонияның колония саны 20. Колонияның түсі ақ және сары түсті. Бірақ 
ақ түсі басымырақ. Ал шеттері тегіс.
3.3 Мектептегі өсімдіктердің тізімі мен фитоэкологиялық карта жасау.
Мектепте 14 бөлме өсімдіктерінің түрлері бар.

• Қош иісті пелоргония
• Ақгүлді традесканция 
• Батпақты аққанат
• Жағалы бегония
• Ферро кактусы
• Бөрітарақ 
• Кассандра
• Каланхе
• Каштан талшын
• Хлорофитум
• Алоэ
• Қырықжапырақ
• Шегіргүл
• Плюш

Әдебиеттердегі мәліметтер мен СЭС қорытындысына сүйене отырып, мектептің фитоэкологиялық 
картасын жасадым (кесте №1).
«Фитоэкологиялық карта» дегеніміз, табиғаттың негізгі факторлары мен өсімдік жамылғысының 
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байланысын анықтайды.(Кюхлер 1971 ж)
Биоәртүрліктің геоботаникалық ақпаратты ұйымдастыруда әр түрлі масштабтағы фитоэкологиялық 
карта. Негізгі Құрам болып табылады. (Ильина 1999).
Ендеше мекемелермен кәсіпорындар орындардың басты қызметі – бөлме өсімдіктерінің дұрыс 
жинақтау арқылы фитоэкологиялық негізде, ғимараттардың фитоэкологиялық негізде картографиясын
жасау.
Нәтижені талдау. №1,2,3 Петри табақшалары микроорганикалық (бақылау сызығы) №4,5,6,7 
табақшаларын салыстырып, микрофлора қаншалықты кемігені дәлелденді.
№ 1,2,3 Петри табақшаларының микрофлора саны 7840, 8480,9680. Ең лас ауа жоғағыры сыныпта 
екені анықталды. №1 Петри табақшасының микрофлора санының (яғни фойеде) аздығының себебі, 
өйткені ол жер әр дайым хлоркамен жуылып отырады. Ал №2 Петри табақшасының , яғни бастауыш 
сыныптарындағы микрофлора саны 8480, ал ол №3 жоғарғы сынып микрофлора санына қарағанда 
төмен көрсеткішті көрсетті. Себебі, бастауыш сынып оқушылары сынып жетекшілерінің қаруы 
бойынша жүреді.Қоңырауда бастауыш сынып оқушылары сыныпта көп отырмайды. Ал жоғарғы 
сыныпта микрофлора саны №1, №2 Петри табақша сандарына қарағанда көп. Өйткені, жоғарғы 
сыныптарда әр пәнен әр түрлі пән мұғалімдері болады. Сонымен қатар оқушыларда сыныпта көп 
жүріс болады. 
2. № 4,5,6,7 Табақшаның мәліметтерін салыстырып, микрофлора санының төменделуі байқалды. 
3. Мәліметтерге сүйене отырып, мектептің фитоэкологиялық картасы жасалып, мектеп ерекшелігін 
ескеріп, фитобелсенді түрлерді орналастыру, ретін ұсындық. Ал фойеде традесканция мен бегония 
түрлерін өсіруге болады. Бұл өсімдіктер тек фитонцидтік қасиеті жағынан ғана емес, биологиялық 
тұрғыдан да қолайлы деп есептеледі.( Топырақтың күйін талдамайды, суық желдерге әсер етпейді).
4. Микроорганизмдердің саны зерттеу өсімдіктерінің әсерінен азаятынына көз жеткіздік. 
5. Фитонцидтік қабілеті жоғары өсімдіктер: герань және калла. 
Қорытынды. Ізденіс жұмыстары кезінде бөлме өсімдіктерін тек сәнділік үшін, деген көзқарасты 
жойып, бұл объектілерін жан – жақты түсіну, биология, экология пәндерінде кеңінен пайдалануға 
мүмкіндік берді. Зертханалық жұмыс барысында, СЭС-ң мамандарынан тәжірибе алып, ғылыми 
әдебиеттермен жұмыс істеудің әдіс – тәсілдері қамтылды. Келешекте ауа экологиясы тақырыбында 
зерттеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлаймыз.
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ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР – ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ

Канибетова Елена Валерьевна. 9”Б”сынып
Ж.Жабаев атындағы облыстық 

мамандырылған мектеп-интернаты
Жетекшісі:  Бекбауова Айнаш Толеухановна

Бүгінгі таңда Қазақстанда күн тәртібінде тұрған әлеуметтік маңызы зор мәселенің бірі – ұлттың
денсаулығы.  Елбасымыз  Н.  Назарбаевтың  «Қазақстан  2030»  стратениялық  бағдарламасында
денсаулықты нығайту үшін салауатты өмір салтын насихаттап, дұрыс тамақтануымызға , тазалық пен
санитарлық шараларын сақтауымызға бағытталған ақпараттық іс-шаралар жүргізілуі керек,-деп атап
көрсеткен. Өркениетті елдерде халық денсаулығы –мемлекеттің басты құндылығы болып саналады.
Ал  денсаулықты  сақтау-дұрыс  тамақтанудан  басталады.Дүниежүзілік  денсаулық ұйымы жүргізген
зерттеулер  адамзат  өлімінің  60  пайызы  тағамды  дұрыс  пайдаланбаудан  туындайтынын  атап
көрсетті.Денсаулыққа қатер төндіретін 10 фактордың жетеуі тамақтануға байланысты./6, 16бет/  Адам
жаны мен тәнінің саулығы сауатты тамақтанумен  қатар өмір сүріп отырған ортаның экологиясына
тікелей байланысты екені анық. Екінің бірі - анемия, екінің бірі -зоб, аллергия. Бұрын құрт ауруы
туралы қөп айтушы едік, енді ел ішінде сарып, іш қату, қан қысымы тағы басқа кеселдер бой көтере
бастады. Аталған мәселелердің, әсіресе, еліміздің жергілікті тұрғындарының арасында кеңінен етек
алуы ұлтын сүйетін әрбір саналы азаматтың қай-қайсысында бей-жай қалдырмасы анық. Ауру анадан
туылған дімкәс сәби өсе келе түрлі сырқатқа ұшырамасына кім кепіл? Келешегіміз деп үміт артып
отырған  жастарымыздың  денсаулығы  сын  көтермейді  ,олардың  бойында  ұлтжандылық  пен
намыстың, имандылық, адамгершілік сияқты қасиеттердің жойылып бара жатқаны жасырын емес.
Мұндай халге душар болуымызға не себеп? Бұдан шығатын жол қайсы? 

Зерттеу жұмысының мақсаты: Жаңа технологиялармен дәнді дақылдарымызды  өңдеу оның
құрамындағы минералды заттар мен  дәрумендердің  азаюына себеп екенін көрсету және ұмытылып
бара жатқан ұлттық тағамдарымыздың аурудың  алдын алудағы маңызын ашу.
 Зерттеу жұмысының  міндеті: 
      -  Ұлттық тағамдарымыз туралы әдебиеттермен, ақпараттық құралдармен жұмыс жасау
      -  Көне көз қариялардан емдік ашытпалардың жасалу технологиясын білу 
      -  Ашытылған тағамдардың тағамдық құнын көтеру жұмысты жазу әдісі   
Зерттеу жұмысының ғылыми болжамы: Тамақ өнеркәсәбіндегі азық-түлік дақылдарын өндірістік
жолмен  өңдеуінің  кейбір  келеңсіздіктерін  көрсету  және  ұмытылып  бара  жатқан  ұлттық
тағамдарымызды қайта жаңғырту.
Зерттеу жұмысының әдістемесі: 
Ғылыми әдебиеттерге, ақпараттық құралдарға шолу жасау;
Аудандық, ауылдық денсаулық орталыктарынан  мәлімет алу
Зерттеудің жаңалығы мен дербестік нәтижесі: 
Азық-түлік дақылдарын өндірістік жолмен өңдеу (ақтау, аршу, ұнтақтау)  қажетті пайдалы заттарды
жойып жіберіп отырғанына дәлелдер келтірілді;
Ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарымыздың  құрамы мен жасалу жолы көрсетілді.
Зерттеудің теориялық және практикалық мәні:
-  Ақпараттық құралдарға, ғылыми әдебиеттерге сүйене отырып, азық-түлік  дақылдарын   өндірістік
жолмен  өңдеуден  ұтылатын  тұстарымызды  көрсету  және  ұмытылып  бара  жатқан  ұлттық
тағамдарымыздың емдік қасиетін ашу жұмысымыздың теориялық мәні

 Ұлттық  тағамдарымызды   тұрмыстық  жағдайда  жасаудың  оңтайлылығы  жұмысымыздың
практикалық мәні болап табылады.


Аурудың  бәрі  –  дұрыс  тамақтанбаудан.  Елбасымыз  Жолдауында  халықтың  денсаулық

жағдайын  бақылаудың  ұлттық  бағдарламалары  кешенін  енгізу,  аурудың  алдын  алуға  шындап
кірісуіміз керек. Бірінші кезекте, олар балалар, жас-өспірімдер, бала туу жасындағы әйелдер  деп атап
көрсетті.Кез–келген  елдің  болашағы оның  ден-саулығына  байланысты  екендігі  даусыз.Денсаулық-
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қоғамдық байлық..Олай болса әр адам өзінің денсаулығын сақтауды азаматтық парызы деп түсінуі
тиіс.

Өзіммен  қатарлас  құрбы-құрдастарымның  арасында   көп  кездесетін  әрі  халық  онша  мән
бермейтін  аурудың  бірі  қаназдық  (анемия).  Міне,  осы  тұрғыдан  біз  ертеректе  өмір  сүрген  ата-
әжелеріміздің қаназдық ауруымен аз ауруының себебін анықтап, аурудың алдын алудың қарапайым
жолдарын насихат-тауды мақсат еттік. Халқымыздың тамақтануы мен түрлі ауруларға шалдығуының
арасында  бай-ланыс  бары  анық..  Ал  қаназдық  (анемия)  ауруы-  алаштың  бір  қатері.  Анемиямен
ауыратындардың  көбі  қазақтар.  Көбі  -әйелдер.  Бізде  іс  жүзінде  әрбір  үшінші  әйелде,  ал  кейбір
өңірлерде әр екі бо-лашақ ананың біреуінде қан жетіспейді.Содан барып нәресте ана сүтінен ерте
айырылады./6,16 бет/  Қаназдықтың не екендігін түсіну үшін қан жөнінде сөз қозғау керек. Ересек
адамда  5  литр  қан  болады.  Оның  55%  плазмадан,  ал  45%  қан  клеткаларынан  эритроцит  пен
лейкоциттен  және  қан  пластинкасынан  тұрады.  Қаназдық  ауруының  пайда  болуы  бірнеше
жағдайларға байланысты. Бірінші жағдай – жілік майында эритроциттердің аз жасалып шығарылуы.
Оның себебі  эритро-циттер  түзілу  үшін  қоректік  заттар,  дәрумендер,  темір  жетіспеуі  және  жілік
майында  түрлі  улы  қосылыстардың  әсер  етуі.  Екінші  жағдай  –  эритроциттер  құрамында
гемоглобиннің аз болуы.  Гемоглобинде темір атомының аз болуы және В12 дәруменінің жетіспеуі,
оттегінің гемоглобинге қосылуын нашарлатады. Үшінші жағдай – адам көп қан жоғалтқанда және
безгек  ауруымен  ауырғанда  қаназдық  ауруы  пайда  болады.  Қаназдық  деп  эритроциттер  санының
азайып оның құрамындағы гемоглобиннің төмендеуін айтады.
              Бұл сырқаттың алғашқы белгілері:

 Жалпы әлсіздік, кішкене ақыл-ой және денеге салмақ түсу барысында тез шаршау.
 Ентігу, жүректің жиі соғысы.
 Құлақтың шулауы,көздің қарауытуы.
 Бастың ауруы,ұйқысыздық.
 Тіл,ерін,шырышты қабақ, тырнақтың бозаруы.
 Дәмнің, тәбеттің болмауы.
 Ауыр түрінде аяқ, бет ісініп,жүрек соғысы жиілейді,демігу пайда болады.

Өткен ғасырдың басында тамақ өнеркәсібінің оқымыстылары адам баласы сан ғасырлар бойы
пайдаланып  келген  азық-түлік  құрамындағы  талшықтарды,  кебектерді  зиянды  деп,  минералдық
элеметтерді  қажетсіз  деп  санаған  болатын.  Сол  жылдары  құрылған  тамақ  өнеркәсәбі  азық-түлік
дақылдарын  өндірістік  жолмен  өңдейміз  (ақтаймыз,  аршимыз,  ұнтақтаймыз)  деп  бізге  қажетті
пайдалы заттардың 80% жойып жіберіп отырғанын өздері де білмеді, осындай сорақылықтың кесірі
осы күнге дейін жалғасуда. Олар бізге тек белок, май және көмірсутегі болса жеткілікті деп санайтын.
Соңғы жылдары оқымыстыларымыздың дәрумен мен минаралсыз өмір сүруге болмайтынына көздері
жетті. Тамақтану гигиенасы бойынша алғашқы кезде 20 шақты ғана микроэлемент жеткілікті десе,
соңғы уақытта олардың саны 70-тен асып барады. Ағзаның қажет-тілігін тек біз тұтынып жүрген ақ
ұнмен, картоппен, күрішпен қанағаттандыруға болмайды. Ағза-мызды қажетті барлық элементтермен
қамтамасыз ету үшін 100-ден аса дақыл мен жабайы өсімдікті пайдалануымыз қажет екен.Ғылыми
деректерге сүйенсек қара бидайда ,арпада белок 10-12%    болса, олардан жасалған нандарда 5-8%
ғана. Көмірсулар бидайда 50-60% болса, оның нанында 33-45% қалады.Жаңа технологиямен бидайды
ұнға  айналдыру  кезінде  құрамындағы  пайдалы  заттың  80%  шаң  болып  ұшып  немесе  кебегінде
қалатыны дәлелденген.Қазіргі  технология  бойынша бидайды суға  жуып,  оны катоктармен қысып,
ортасындағы ұлпасын ұн етіп береді. Барлық  дәрумен мен пайдалы минералдар, оның ұрығы мен
қабығында  мол  екені  белгілі.  Сөйтіп  бұл  технология  бойынша  оның  барлық  нәрін  кебегінде
қалдырып,  малға  беріп  жүрміз.  Бұрын  тас  диірменге  қанша  бидай  тартсақ,  сонша  мөлшерде  ұн
алатынбыз. Қазір 30-35% кебекке кетуде. Зиян шегіп отырғанымыз – міне осы тұс. Өйткені ағзада қан
түзілуі үшін  оған қажетті пайдалы заттардан өзіміз қолдан айырылып, аурудың сан түріне душар
болудамыз.  Қан  аздыққа  шалдығудың  басты  себебі  оның  құрамына  қажетті  дәрумендер  мен
минералдардың  жеткілікті  мөлшерде  жетпеуінде.  Әсіресе  пайда-зиянын  білмей,  бидайдың  орта
бөлігінен алынған «манная» ботқасын сәбилерге береміз.  Мұның бәрі  баланы әлсіретіп келешекте
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оның денсаулығына кері әсер ететінін біле бермейміз.  Ірі тартылған ұн тек қуат көзі ғана емес,
адам ағзасындағы көптеген аурудың жолын кесетін қасиетке де ие.  Әсіресе, иммунитет жүйесін
күшейтіп,  сырқатпен  күресу  қабілетін  артырып,  денсаулықты  нығайтады.  Қан  қысымын
реттеуге ықпал етеді.  Ал ұн құрамында пайдалы заттар  жетпегендіктен,оны басқамен ауыстыруға
болмайды. Сондықтан бір қатар елде ірі тартылған ұнға сұраныстың артуы түсінікті. Қан қысымын
көтеретін холестерин де бұл жағдайда азаяды. Енді тұрмысымызда  көп пайдаланатын дақылдарға
келейік   (№1 кесте)./5/
Дәнді   дақылдардағы   микроэлеметтер   және  витаминдер құрамы
                                                                                                                                  №1 кесте
Оо
т
Р/с

Астық  және
бұршақ дақылдары

Микроэлементтер мен витаминдер құрамы мг  %

Са К Mg Р В1 В2 В3/РР/

1 Үрмебұршақ 150 1100 103 480 0,50 0,18 0,10
2 Аршылмаған

асбұршақ
115 873 107 329 0,81 0,15 2,20

3 Аршылған асб-қ  99 246 127 298 0,46 0,16 3,30
4 Қонақ жүгері 93 453 150 353 0,33 0,13 4,88
5 Арпа жармасы 83 672 80 390 0,50 0,21 1,80
6 Жасымақ 59 424 120 366 0,44 0,20 1,30
7 Қара бидай 35 245 47 158 0,18 0,08 0,67
8 Кәдімгі нан 62 325 114 368 0,37 0,10 4,94
9 Ұн наны 19 97 13 68 0,11 0,03 0,98
10 Макарон 19 123 16 87 0,17 0,04 1,21
11 Кебек 150 1260 448 950 0,75 0,26 10,50
12 Жүгері   34  340  104  301  0,38  0,14  2,10

13 Тары  жармасы   27  211   83  233  0,42  0,04  1,55

Кестеде  көрініп  тұрғандай,  біздің  халықтың  күнделікті  тұтынатын  азық-түлігі  (  күріш,
тары,макарон  ,  өңделген  жарма  ,  ақ  ұн)  олардан  пісірілген  нан  тағамдарында  қажетті  заттардың
аздығынан, кестенің соңында қалған.

Мысалы, Кәдімгі нанда  кальций 62 мг ғана болса, кебекте 150 мг, яғни 3 есе көп. Калий ұнда
325 мг болса, кебекте 1260 мг, демек, 10 есе көп. Сол сияқты магний ұнда 114 мг , кебекте 448 мг, яғни
5  есе  көп.  Сондай-  ақ  басқа  да  биологиялық  белсенді  элементтердің  кебекте  көп  екені  ,  ал
өнеркәсіптік жолмен дайындалған ақ ұнымызда, жармаларымызда адам ағзасының барлық мүшелерін
физиологиялық  жағынан  азда  болса  қанағаттандыру  үшін  қажетті  дәрумендер  мен
микроэлементтердің аз екені көрініп тұр. 

Біздің кейбір мамандарымыздың кебекте ешнәрсе жоқ екені қашаннан белгілі деуі үлкен қателік.
Шетел ғалымдарынң дәлелдеуі  бойынша, жүрек- қан тамырлары, қан қысымы кеселдерінің алдын
алу үшін күніне 30 грамм кебек жеу керек екен. Ол үшін 2-3 ас қасық кебекті ыдысқа салып, оған
қайнаған су құйып 10-15 минут бұқтырып, содан кейін сүзіп, күнделікті пайдаланатын ботқаға қосып
жеген дұрыс/5/. Сол сияқты қол ашытқымен 10-20 кебек қосып , нан пісіріп жесең дәмі өзгеріп сала
береді.  Пайдасынан  зияны  қөп  макарон,  вермишель,  ақталған  күріштен  гөрі  кебек  қосып,  кеспе
жасаған дұрыс. Бұл әрі арзан, әрі денсаулыққа пайдалы. 
Егер күнделікті тұтынатын тағамдарымызда витаминдер мен минералдар жетіспесе, адам ағзасында
зат алмасу нашарлайды, нәтижесінде дене мүшелерінің өсіп дамуына кері әсерін тигізеді. Мысалы,
микроэлементтер  калий,  магний,  кобальт жүректің  жұмысын  жақсартып,  қан  қысымын
төмендетеді.  Кальций нанда жетіспесе,  сүйектің нашар жетілуі,  темір жетіспеуі  – кемтар баланың
дүниеге келуіне,  мырыштың аздығы бала бойының қысқалығына, жүйке жүйесінің дамуына кері
әсер етеді. №2 кестеге назар аударсақ../5/
Бидай, асбұршақ  құрамындағы  микроэлементер      
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                                                                                                                 № 2кесте
Р/с Микроэлемент-тер

құрамы                     мг
%

 Қара бидай     Бидай   Асбұршақ
 Астық Кәдімгі

  нан     
Астық 1  сорт  ұн

батоны
Аршыл-
мағаны

 1 Темір 5,38 3,60 5,415 1,86 9,40
 2 Йод 0,009 0,005 0,0078 0,0036 0,005
 3 Кобальт 0,007  - 0,0055 0,0016 0,0131
 4 Марганец 2,77 1,76 3,76 0,86 1,75
 5 Мыс 0,46 0,26 0,47 0,174 0,75
 6 Молибден 0,018 0,008 0,0236 0,00136 0,0842
 7 Селен 0,0258  - 0,0291  - 0,0131
 8 Фтор 0,067 0,035 0,070 0,0023  -
 9 Хром 0,007 0,005 0,0055 0,0031 0,009
10 Цирконий  -  - 0,0245  - 0,0112

 Бидай ұнынан жасалған мақтаулы батонымызда темір 3 есе, йод 2 есе, кобальт 3 есе, марганец 5 есе,
мыс 2,5 есе, молибден 23 есе, фтор 3 есе, хром 1,5 есе, цирконий 3,5 есе азайған.  Халқымыздың
қасіреті болған қаназдықтың болуына басты себеп: бидай дәнінде темір 5,4 мг болса, ұнда – 1,86
мг, йод дәнінде 0,0078 болса, ұнда 0,0038 ғаға қалған, аса қауіпті ісікті болдырмайтын селен ұнда
мүлдем жоқ. Ауыл тұрғындарының күнделікті тамағында ақ нанды көп пайдаланатынын ескерсек,
болашақ  ұрпақтың  денсаулығын  ойлаудың  өзі  қорқынышты.  Қазіргі  таңдағы  18  жасқа  толған
азаматтарымыздың Отан алдындағы борышын өтеуге жарамай жатқаны яғни біреуінің бойы қысқа,
екіншісінің салмағы жетпейді, үшіншісінің денсаулығы жарамайтындығы бізді ойлантуы тиіс.
Ғылыми  зерттеулерде  дәрумендердің  ағзада  әрқайсысы  өз  алдына  бөлек  қызмет  көрсете
алмайтындығын  тек  бір-бірімен  тізбекті  байланыстағана  әсер  ететінін  дәлелдеген.  Ағзада  «В»
витамині  жеткілікті  болғанымен  «С»  витамині  жетіспесе  оның пайдалы әсерін  төмен-детеді,  «Р»
витамині  «С»  витаминінің  әсерін  күшейтеді,  магнийсіз  -кальций  сіңбейді. Олай  болса  көп
пайдаланатын  астық  дақылдары  мен  жармаларды  сіңіру  үшін  биокатализаторлар-ферменттер,
белсенді элементтер, витаминдер қажет-ақ. Олар жеткіліксіз болса, қант пен крахмалдан алған бос
қуаттың пайдасы аз. Дұрыс тамақтана білмеудің салдарынан қазіргі таңда ұлтымыздың негізгі бөлігі
биологиялық аштықта өмір сүріп жатыр. 

Ұлттық тағамдар – ұлт денсаулығының кепілі
Ол кезде ана мен бала өлімі сирек еді.  Қаназдық (анемия) деген мүлдем жоқтын. Тіпті Ұлы Отан
соғысы жылдарында да ондай ауру болмаған (әжемнің айтқандарынан). 
Өткен ғасырдың 60-шы жылдарына дейін ауыл тұрғындары бидайды қол диірменге тартып ірі ұнын
тамаққа  пайдаланып  келгені  белгілі.  Тарихи  деректерге  сүйенсек,  қазақ  халқының  дастархан
мәзірінде  сөк,  талқан,  қымыз,  қымыран,  ашыған  көже,  шұбат,  айран,  сүзбе,  құрт,  боза  ата  –
бабаларымыздың  сүйікті  асы  болатын.  Бүгінде  бұл  тағамдардың  бірі  сирек  көрінсе,  көбісі
қойылмайды  да.  Қазақ  халқының  тағамдары  негізінен  ашытылып  дайындалған.  Ал  ашытылған
көжелерімізде ферменттер көп болады да астық тез қорытылып, оңай сіңірілуін қамтамасыз етеді.
Ашытылған  тағам  құрамында  пайдалы  заттардың  мол  екенін  ескерсек,  түрлі  дәннен  ашытылып
жасалған  көже  мен  ашытпаның,  сондай-ақ  талқанның  қаншалықты  пайдалы  екенін  айтудың  өзі
артық.. Ферменттері көп ашытылған тағамдар мен ашытпалардың, ана сүтінің көбеюіне де әсері зор
екенін  қазірде  көзі-қарақты  қарияларымыздан  жиі  естиміз.  Ашытылған  тағамды  ішкендердің
бүйрегінде тас,  тұз болмайды. Ата-бабаларымызда бүйрек, бауыр, өт, несеп жолдары, қатерлі  ісік,
қаназдық кеселдерінің сирек кездесуі де ұлттық тағамдарымыздың пайдасы болған.
Бүгінгі медицинада әлсіреген бала мен анаға өндірілген бидай өскінін ботқаға қосып береді. Бидай,
тары  дәндерінен  ашытып  істеген  тағамдардың  асқазанның  жоғарғы  қышқылдығын  қалпына
келтіретін,  ауру  туғызатын  микроағзаларды  жоятын,  қаназдықты  емдейтін,  несеп  жолдарын
тазартатын қасиеттері көптеген ғылыми әдебиеттерде жазылып жүр.
Төп – тарының шикі, піскен сөгінен, талқанынан, күріштен әзірленетін дәмді тағам. Қазанға су 
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құйылып, тұз салынып пісіріледі де үстіне шыжық, май қосып әкелінеді.
Бөртпе – күріштен, піскен сөктен сүтке қайнатып, дайын болған соң ортасына май салып әкеледі.
Быламық – ұннан, тал-қаннан, бидай жармасынан жасалатын тағам. Ұнды, жарманы қазанға аздап 
қуырып алып, қойдың шыжғырылған іш майын қосып, үстіне су құйып, үздіксіз араластырып 
жасайды. Көбінесе қарттарға, сәбиге береді. 
Ботқа – дәнді дақылды суға қайнатып жасайды. Олар: күріш, бидай, жүгері, қарақұмық, лобия, тары, 
ноқат т.б. Бір немесе бірнеше дән түрлерінің қою қайнатпасынан әзірлейді. 
Құрткөже – суық суға ұн қосып араластырып, басқа ыдыста қайнаған суға тұз, күріш салып, екі 
сұйықты араластырып қайнатады, оған езілген құртты құяды. Ыстықтай ыдысқа құйып, үстіне сары 
май салып ішеді.
Боза- бидай мен тарыны өндіріп, тарыдан ботқа жасап, ескі бозамен ашытып жасайды
Сүт көже – сүтке сөк немесе күріш қосып қайнатып жасайды.
Ашыған көже – құрамында су, ұн, тұз, сүт бар сусын. Жылдың төрт мезгілінде де жасап ішуге 
болады.Әсіресе,күн ыстықта шөлдеп үйге келгенде, салқын ашыған көже ішсең, шөлің басылады. 
Көпіршік – сиыр сүтіне қымыз қосып қайнатқанда бетіне шығады.
Ақірім – сүр еттің сорпасына айран не қымыз қосып араластырып жасайды, сусын ретінде ішеді.
        Адам жаны мен тәнінің саулығы дұрыс және сауатты тамақтануға, тікелей байланысты екені 
анық. Ауыл қазағының қалай тамақтанып отырғанын қазіргі әлеуметтік ахуал айғақтап береді. 
Экологиямыздың да оңып тұрғаны шамалы. Қазіргі таңда жастарды былай қойғанда жасы 40-50 ге 
келген аналарымыздың өзі ұлттық тағамдардан жеріп, қуаты мен нәрі жоқ еуропалық тәтті-лерге 
әуес.Ашытылып жасалатын пайдалы көжелеріміздің орнына өздерімен бірге балаларына да пепси-
кола, кока-кола т.б химиялық бояулар мен қоспалар қосылған сусындар береді.Ал оның ертеңі не 
болмақ? Қазіргі ұрпаққа да, келешекке де жақсылық әкелмейтіні анық. Жасы отызға жетпей 
аузындағы тісінен айырылу, екі адамның бірінің денсаулығының қалыпты болмауы осының дәлелі. 
Биологиялық тойып тамақ ішу, жағдайымыз қанша жақсарып келеді дегенмен көп қазақтың 
әлеуметтік жағдайы көтермейді. Сондықтан біз, өзімізде өсірілетін дәнді дақылдардан жасалынатын 
ұлттық тағамдарымызды қайта қолға алу керек екенін айтқымыз келеді. Бұл әрі оңай, әрі арзан.           

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Бекбосынов Б.  «Қаназдықпен күресу және емдеу шаралары»  Алматы, 1998 жыл
2   Попровский  А., М. А. Самсонов   «Азық –түлік өнімдерінің  құрамы» Москва.1987 жыл 
3.Скурихин  И. М., Шатерников  В.А «Дұрыс тамақтана білесіз бе?» «Қайнар»  Алматы,1992 ж
4. Ұлттық қасіретке ұнның қаншалықты қатысы бар?    Жас алаш .  № 40. 3 сәуір . 2003 жыл
5. Біз нені жеп, нені жемеуді білеміз бе?    Жас алаш. №130. 30 ақпан. 2004 жыл
6. Шарманов айтқан шындықтар   Денсаулық журналы № 10 Алматы , 2010жыл

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УРОК –ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУ А. С. ПУШКИНА

Сарсенбиева Айнагүл Энгельсовна
СОШ имени Гали Бегалиева

Западно -Казахстанская область
Казталовский район. с. Кушанкуль.

Цель урока:  Закрепление изученного по творчеству А.С.Пушкина.  Привить интерес к русской 
литературе.
Форма урока:  урок-игра   Наглядность:   портрет поэта, книги, интерактивная доска.
Ход урока: Слово учителя: Здравствуйте ребята. Мы с вами изучили биографию и творчество 
А.С.Пушкина. И сегодня подведем итоги. С творчеством А.С.Пушкина мы знакомы уже с детства. 
Знаете его сказки, стихи. И сегодня мы хотим больше узнать о поэте. Его жизни, творчестве. 
Эпиграфом нашей игры мы взяли слова самого поэта:
«Я лире посвятил, души прекрасные порывы»
       Игра состоит из четырех геймов.

298



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы
1 гейм «Дальше, дальше, дальше…»
  За одну минуту нужно ответить на вопросы.
2 гейм « Заморочки из бочки»
    Вынимаете из мешочка бочки с номерами и определяете вопрос. А так же здесь есть номер «Ты 
мне, я тебе» , где вы задаете друг другу вопросы.
3 гейм Темная лошадка» 
    Вопрос от нашего гостя.
4 гейм «Гонка за лидером»
     Каждая команда по очереди отвечает на вопросы. Напоминаю, каждый правильный ответ один 
балл.
Итак, начинаем. Команды просим тянуть жребии и определить какой команде начинать игру.
1 гейм «Дальше, дальше, дальше…»
1. Где и когда родился А.С.Пушкин?
2.Как зовут няню Пушкина? 
3.Где учился поэт? 
4.Какой язык во времена Пушкина считался Светским? 
5. За какое стихотворение Пушкина сослали в ссылку? 
6.Назовите главных героев поэмы «Цыгане» 
7.Как называлось имение Пушкиных? 
8.Любимое время года Пушкина
9.Кому посвящено стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение»? 
10. «У Лукоморья дуб зеленый.
        Златая цепь на дубе том,
        И днем, и ночью кот ученый
       Все ходит по цепи кругом…»
Откуда этот отрывок? 
11. В каком году было Декабристское восстание
12.Что написал поэт друзьям-декабристам? 
13.Что такое Анчар? 
14.Сколько раз Пушкин был в Болдино?
15.Кем был Самсон Вырин? 
16. Кто впервые перевел Пушкина на казахский язык? 
17.Назовите сказки Пушкина 
18.Кем оказался вожатый? 
19.Как зовут капитанскую дочку? 
20.Куда ехал Петр Гринев? 
2 гейм «Заморочки в мешочке»
1. Почему в XIX веке Москва напоминала большую деревню?
2.Почему русские аристократы пренебрегали русским языком? И на каком языке они говорили?
3.Когда и зачем приехал А.С.Пушкин в Уральск?
4. «Ты мне, я тебе»
Ваши вопросы к соперникам.
5.Какие повести входят « В повести Белкина»?
6.Прочитайте одно стихотворение наизусть.
7.За что Онегин и Ленский стрелялись на дуэли?
8.Какой случай помог избежать Петру Гриневу казни?
9.Кто впервые перевел Пушкина на казахский язык?
10.Какой казахский эпос перевел на русский язык поэт?
3 гейм  «Тёмная лошадка»
     Угадайте, наш гость тоже любит Пушкина. Учила и меня. Привила любовь к русскому языку.
Правильно эта наша любимая Роза Джанибековна. Она приготовила для вас вопросы.
4 гейм. «Гонка за лидером»
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1.Офицерское звание Пушкина при царском дворе
2.Где и когда Пушкин впервые встретился с А.П.Керн?
3. С кем стрелялся Пушкин на дуэли?
4.Кто такой пиит?
5.Назовите имя и фамилию коменданта Белогорской крепости.
6.Чиновником какого ранга был Самсон Вырин?
7.Как назывался первый путевой лист?
8.Как называется перевод письма Татьяны на казахский язык?
9.Назовите несколько поэм Пушкина.
10.Сколько детей было в семье Пушкиных? Назовите имена.
Подведение итогов игры. Определить победителя.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЮ-ӨРНЕК  ӨНЕРІ

                
Шығыс Қазақстан облысы, Ұржар ауданы,

Жоғарғы Егінсу  ауылы  «Егінсу орта мектеп – бақша» КММ
7 сынып оқушысы Бақанғали Ұлпан, оқу озаты

                         
Қазақ  халқы өзінің  ұзақ   даму  тарихында    бірсыпыра  елдермен  араласып, әр   кезеңде  түрлі

қарым-қатынаста  болғандығы  мәлім.Сондықтан  қазақ   халқының негізін құрайтын  ою - өрнектерді
көршілес  елдердің   қолөнерінен   де кездестіруге болады. Қазақ  ою-өрнегін алғаш зерттеген қазақ
ғалымы Төлеу  Бәсенов.  Ол   қазақ   мәдениетінің  мәдени шежіресі  болып табылатын ою-өрнекті
түбегейлі   зерттеп   көптеген   құнды  пікірлер  қалдырды. Қазақ  оюларының  араб, иран  оюларынан
басты  айырмашылығы - ою - өрнектің    әрбір  элементі дара тұрады.Төлеу Бәсенов негізінен ел
арасынан жиналған қолөнер туындыларын алъбом  етіп  шығарып, әсемдік тектес  ою - өрнектердің
даму тарихын  және  оншақты ою нұсқасын қалдырды. Бүгінгі  әшекейлеудің  басты  құралы   ретінде,
біз  қолданып    жүрген   ою-өрнектер  руға  біріккен адамдар  тобының   белгісі. Туымыздан  орын
алған  ою-өрнек те  осының  айғағы.  Рухани қайнарымыздың бірі болған осынау құндылық бүгінде
елдігіміздің   нышаны - көк  байрағымызды  да  көріктендіріп  тұрған  ою. Көп  жағдайда  халықтың
тілін, мәдениетін  білмесек  те қолөнерде  бейнеленген  оюларға  қарап,  қай  халықтың  қазынасы
екенін  танып  білеміз,өйткені ою- өрнек  әр  халықтың  таңбасы,  сол  елдің  қолөнерінің көнеден
келе жатқан мәдениеті. Ою-өрнек өте ежелгі өнер. Оның ұзақта қызықты тарихы бар. Ежелден  келе
жатқан кәсіп қолөнер халықтың  өмірімен,  тұрмысымен бірге  дамып, ұрпақтан -  ұрпаққа  беріліп
отырады. Қолөнер  шеберлері  оюмен   танылады.  Орнамент - әсемдеу,  сәндеу   деген   ұғымды
білдіретін  латын  сөзі  қазақ  тілінде  ою-өрнек  болып  алынып  жүр. Бұл сөздің  ұғымы  бір  нәрсені
ойып,  кесіп алып  жасау   немесе  екі   затты   оя   кесіп  қиюластырып    жасау,  бір  нәрсенің  бетіне
ойып   бедер  түсіру   деген   мағынаны  білдіреді. Оюлардың ежелден келе жатқан нұсқаларында
құстың, гүлдің, жануарлардың түрін тұспалдап тұратын белгілі. Көне түркілердің түсінігі бойынш,
құс – көктің, балық – судың, ағаш – жердің белгісі. Бұйымдарда жан – жануарлардың мүйізі, дене
мүшесі,  тұяғы,  құстың  тұмсығы,  түлкінің  басы,  бөрінің  құлағы  немесе  иттің  құйрығы  т.б.  және
өсімдіктердің  түрлері  кеңінен  белгіленген.  Эпиограф  Сауық  Қасимонов  пен  сәулетші  Төлеутай
Бәсеновтың ою – өрнектері туралы жазылған ғылыми еңбектері бұл өнер түрін өз тарихы, даму жолы,
задылықтары  бар  тұтас  сала  ретінде  таныпты.Қазақ  ою–өрнегінің  арқауы  болған  «мүйіз»  оюы
заманымызға сай түрленіп, жаңа ұғымда, жаңа мазмұнда қолдануда. Демек, ою – өрнек көнермейді,
ол заман ағымынына қарай өз дәуіріне сай өзгеріп, жаңарып, жаңа туынды ретінде өмір сүреді. Ол
сонау ғасырлар қайнауымен жеткен жай танба белгі емес, бұл халқымыздың оюмен жазылған шежіре
тарихы.  Қазақтың ұлттық ою-өрнектері мен оның атаулары көп және оюдың элементінде терең
мағына, үлкен мән бар. Халқымыздың бізге жеткен ою-өрнек үлгілері бай мұра, сарқылмас қазына.
Өрнектердің шығу тарихы,  адам өмірімен,  тұрмысымен байланысты екенін көрсете  келе олардың
даму ерекшелігін, дәуірдің, адам баласының  сана-сезіміне қарай  өрнектің  таңба,  элементтердің
дамуы  мен  өркендеу   ерекшелігін  байқауға  болады.Ғалымдар  ою-өрнектердің   200-дей  түрін
анықтады. Ғылымда  ою - өрнекті    хайуанаттық   (зооморфтық), өсімдік тектес (көгеніс), ғарыштық 
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(космологиялық),  геометриялық   деп   бөледі.
1.Жан  жануарлар   тектес   ою  -  өрнектер. Ою-өрнектердің  ішінде  мүйіз  тектес  тобын  қазақ
халқының ою-өрнектерінің төркіні десек те болады. Өйткені, барлық жаңа буындар осының негізінде
жасалып, тек атаулары өзгеріп отырған. Мысалы қошқар мүйіз, арқар мүйіз, бұғы мүйіз, қырық мүйіз,
қос мүйіз, сыңар мүйіз, қос алқа, құс қанаты, қаз табан,  қаз мойын, қарға тұяқ, итарқа, итмойын,
өрмекші, төртқұлақ  т.б. ою-өрнектердің негізгі арқауы. Осы элементтерден ою-өрнек  композициясы
жасалады. Бұл мал мен жануарлар өмірінен алынған оюлармен қазақ  еш уақытта киім безендірмеген.
2.  Өсімдік  тектес ою – өрнектер.  Ою-өрнектің  екінші үлкен тобы - өсімдік тектес оюлар. Қазақ
ежелден   табиғатты аялаған. Табиғаттан өзіне пана тапқан.  Қазақ ою - өрнегі - ғасырлар бойы дамып
келе  жатқан  өнер  туындысы.  Халқымыздың  қай  қолөнер  саласын  алсақ  та,  ою-өрнектер  өзіндік
ерекшелігін сақтай отырып, белгілі бір тәртіппен орналасқанын көреміз. Гүл оюларының өзінде де
халықтың дана ойы жататынын мынадан байқаймыз: гүл мен гүл түйнегінің айқаса бірігіп салынуы-
бірлікті, елдің ынтымақты болуын мегзейді. Қазақ дәстүрлі мәдениетінде жастарға өзімнің тұрмыс
жағдайын,  ақыл  –  парасаттың,  әдептілік,  адамгершілік,  мейірімділік,  тәлім  –  тәрбие  ұғымдарын
кілемшедегі ою – өрнек  нақыштардың мағыналық ерекшеліктерімен  жеткізіп отырған.  Қазақ ою-
өрнектерінде кейде түзу, қисық, кейде доға сызықтар көптеп кездеседі. Бұл топқа жататын оюлар мен
өрнектер киім безендіруде молынан кездеседі. Кейде өзен, аққан су сияқты ирек кестелер кездеседі.
Оны  қазақтар  тоқтаусыз,  қозғалыстағы  үзілмес  өмір  белгісіндей  қабылдайды.  Мұндай  өрнектер
көрнекі  жерге-киім өңірлеріне  түсіріледі.  Толқын тәріздес  таусылмас  өрнектер күрделі  жануарлар
немесе аспан әлемінен алынған өрнектердің екі шетін қаусырып тұру үшін таптырмайды.   Сондай-ақ
“сүйір”,  “ирек”,  “балдақ”,  “қармақ”,  “тұмарша”  тәрізді  атаулар  оюларды  киім  безендіруге
пайдаланбаған.  Олар  алаша,  ши,  басқұр,  текемет  және  басқа  тұрмыстық  заттар  үшін  таптырмас
безендіру үлгілері. 
3.  Космогониялық  ою - өрнектер.  Көнеден келе жатқан өрнектің келесі  тобы - ғарыш сипатты
(космогониялық)  оюлар.  Қазақ қашан да  қияли жүйрік  халық.  Қазақтар  ежелгі  заманда-ақ ғарыш
сырын  ұғуға  тырысқан.  Өз  қиялдарын  тұрмысындағы  заттарды  жасауға  немесе  безендіруге
пайдаланылған. Аспаннан жерге жеткендей әсер береді. Ғарыштық сипаттағы өрнектер арасындағы,
алдымен  күннің жөні бөлек. Сондай-ақ түнгі аспаннан да талай ою алынған. Небір аңыздарға арқау
болған. Құс жолына қарап “шимай” және ”бітпес” деген өрнектер жасалынды. ”Айшық, “Ай гүл”
деген өрнектер түнгі аспанның басты тұлғасы негізінде дүниеге келген.“Ай гүл”қазақ тарихындағы
алғашқы өрнектердің бірі болған, оған негіз бар. «Күн» ою-өрнегі Күнді меңзейді.  Күн, Ай, аспан
бейнеленген тұмарлар қасиетті деп саналған, себебі, діни  ұғымда бұлардың магиялық  күші бар деп
сенген.  «Күн»,  «күн-көзі»,  «күнсәулесі»,  «шыққанкүн»  оюлары кілемнің,  тұскиіздің  дәл  ортасына
салынады,  сол  сияқты  бұл  өрнек  кесте  тоқуда  немесе  ағаштан,  сүйектен  ойылған  заттарды
бедерлеуде, ат-әбзелдерін әрлеуде қолданылады. 
4. Геометриялық  ою - өрнектер. Ежелгі  адамдар  геометриялық  ою-өрнектердің  магиялық  және
символдық мәні бар   деп  сенген. Қола дәуіріндегі   саз   балшықтан  жасалған    құмыраларда
геометриялық    ою-өрнектермен     әрленген.  Бұл  топтағы  оюлар  киім  безендіруде  молынан
кездеседі.Кейде  өзен,  аққан  су  сияқты  иректер  кездеседі.  Оны  қазақтар  тоқтаусыз  үзілмес  өмір
белгісіндей  қабылдайды.  Мұндай  өрнектер  көрнекі  жерге  киім  өңірлеріне  түсіріледі.  «Сүйір»,
«Ирек»,  «Балдақ»,  «Алшы» т.б.  оны қазақ бақыттың, табыстың, ақ жолдың белгісі деп білген. Сол
себепті әйелдер жаулығының, кимешектердің, бешпеттердің шетіне кестелеген. Қолөнер шеберлерін,
суретшілер  мен  сәнгерлерді  ұлттық  рухта  тәрбиелеуде  ою-өрнектің  атқаратын  рөлі  зор.  Қолөнер
шеберлері  жасаған  бұйымда  ұлттық  нақыш  айқын  тұруы  тиіс.Сол  ұлттық  нақышты  айқындап
бейнелейтін өнер түрі  – ою-өрнек. Қазақ   халқы   ою-өрнекті   киелі   санаған. Мәселен  қабырғаға
тұтылған тұскиіз  бен  кілемдегі  өрнектерге  біраз  зер  салып  көріңіздер.  Қараған  сайын    ой-
қиялдарың   оянып, сол  ою-өрнектер, бейнелер  мен  сызықтар арқылы   шеберлердің   не  айтқысы
келгенін   байқайсыздар.  Халықтың  рухани  өмірі:  ұлттық  салт-дәстүрлер,  наным-сенімдерге
байланысты  оюлар. Мысалы, қазақ халқының ерте кезден бергі әдет-ғұрпы, салты бойынша, бөтен
жерге,  алыс  ауылға  күйеуге  ұзатылатын  қыз  баланың  белгілі  бір  уақыттан  кейін  төркін  жағына
сәлемдеме  жіберу  дәстүрі  болған.  Сәлемдемеге  жас  келіншек  өзінің  күйеуге  шыққаннан  кейінгі
тұрмыс жағдайын ою-өрнекпен бейнелеп жіберуі шарт. Осы салт бойынша тұрмысқа шыққан қыздың
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үйіне  жіберген сәлемдемесінде  “құсмұрын”  бейнесі  салынған  сәлемдеме  келсе,  ата-анасы  одан
баласының  барған  жерінде  құстай  ерікті,  басы   бостандықта,  жағдайы  жақсы  екенін    ұғатын
болған.Сол  сияқты  орамалдың  бетінде   ұшқан    құс   пен   бүршік   атып  келе   жатқан    гүл
бейнеленсе, ата – анасы қызымыз  құстай  емін – еркін, жайраңдап  өмір  сүріп  жүр  екен,-деп  мәз
болысады. Сонда  әр  өрнектің  астарында  алуан  мағына бар. Қазақ    халқының  ою-өрнектер
бейнеленетін    қол  өнер  бұйымдары  бірнеше  түрге  бөлінеді. Олар  ағаштан жасалған,  теріден,
жүннен, т.б. Ою-өрнектер  өзіндік   ерекшелігін  сақтай  отырып,  белгілі  бір  тәртіппен орналасқанын
көреміз. Оюлардың   ежелден    келе   жатқан  нұсқаларында құстың,  гүлдің , жануардың  түрін
тұспалдап  тұратыны белгілі.  Әр  оюдың  өзіндік  мағынасын  түсіне  отырып , қабырғаға  әсемдік
үшін  ілетін  болған.   Ата –бабаларымыз  «тұмар», «қошқар  мүйіз»  ою-өрнегінің   магиялық  күші
бар  деп  сенген. «Тұйық» оюы ел  қорғаған батырлардың иығы мен қалқанына,  аузы дуалы билердің
жауырын тұсына салынған. Тұйық оюы  бақыттың, достықтың, шексіздіктің, мәңгіліктің белгісі. 
               Ай найзасы болмаса,
               Ерді қайдан танырсың.
               Ен-таңбасы болмаса,
               Малды қайдан  танырсың   –  деп қазақ атамыз айтқандай,  тұйық оюы  еліміздің белгісіндей
болып, мемлекеттік Туымызда бейнеленген.  «Қошқар  мүйіз»   ою-өрнегі қойдың  төбесі мен  екі
жаққа   иіріле   түскен   мүйіз   бейнесінде   келіп,   оның   қолтық   тұсынан   қойдың    құлағын
долбарлайтын   тағы   бір   шолақ    мүйіз  тәрізді  екі  буын   шығып   тұрады.  Одан  байқаған адамға
қошқардың  тұмсық  бейнесі  аңғарылады. «Қошқар мүйіз» ою-өрнегі  байлық пен молшылықтың
нышаны.  Мал  шаруашылығымен айналысқан қазақ халқының көшпелі өмір салтымен байланысты
туған. Қошқар  мүйіз  ою   туралы    халқымыздың  сүйікті  ақын  қызы  Фариза  Оңғарсынова   былай
деп   жазыпты:

               Түрін-ай текеметтің! Асыл қандай?
                Үңілдім үнсіз ғана басымды алмай.
                “Келе ғой, қошақаным, өзіме!”-деп,
                Әжем кеп сипағандай шашыма жай.
  Күйімді кешсеңдер-ау сол беттегі.
  Тұрғандай ана - көңіл тербеп мені.
  Жан бітіп жайраңдады жан-жағымнан ,
  Қазақтың қошқармүйіз өрнектері.
 «Қай үйге кірсемде, жердегі киіздің бетіне  оюдың  бір  ғана  түрін  көремін. Сөйтсем, мен 
қазақтың киіз кітабының үстінде демалып отырған екенмін. Қазақ  халқының  адамгершілігін  
күннің  мейірімділігімен  теңеуге болады екен»,-деп  Александр Македонский  айтқан деген аңыз да  
бар.

Қай халықта және қашан да болса  мұқтаждықты жою, баршылықты молайта беру, халықтың
тұрмысын жақсарту, киiм-кешектi, үй жићаздарын тиiмдi, қолайлы, сәндi де ұнасымды етiп пайдалану
халықтардың бәрiне бiрдей ортақ мүдде,  ортақ арман едi. Соның нәтижесiнде бiздiң  бабаларымыз
бен аналарымыз кейiнгi ұрпақтар үшiн көптеген өнер  мұраларын  қалдырды. ''Әр елдiң тiлiн, өнерiн
бiлген кiсi онымен бiрдей деңгейде пiкiрлесе алады, аса арсыздана жалынбайды'' деп тiл мен өнердi
жоғары бағалаған Абай. Ал,Ш.Уалиханов ою-өрнек өнерi  қазақ халқының өмiрiнде айрықша өнер
екендiгiн, оның ерекшелiктерi мен қыр-сырының  молдығы қаншама бiлiмдарлықты талап ететiндiгiн
айтқан. Жалпы ою өнерi дүние жүзiнiң көп халықтарына тән. Ою - өрнектерді  әр  түсті бояулармен
алмастырып  отырудың кейде  мазмұнға  байланысты  логикалық ұғымы да бар.Бояу мен түстерді
таңдап   пайдаланудың   қазақ  халқының   этнографиялық  тарихымен  де  байланысты  символдық
мәні   де  болған.  Қазақта  қайсыбір  түстердің   символикалық   мәні  бар:  көк түс – аспанның  түсі ,
қызыл   түс  -  оттың,   күн  көзінің    символы,   ақ  түс  -  ақиқатты, қуаныштың,  бақыттың
символы, сары түс -  ақыл – парасаттың қайғы –  мұңның   символы,  қара  түс  - жер  символы;
жасыл  түс  -  жастықтың,  көктемнің  символы.  Затты  осы   түстердің    бірімен   бояғанда  оған
белгілі   мән  беріледі.   Демек,  бояу   мен  түсті   таңдап   орналастыру   тарихында   әрбір   елдің
ұлттық   өзіне   тән    талғамы  мен  татымы    болған. Түстер  адам  өмірінде  үлкен  роль атқарады.
Түс  адамға  психологиялық  -  физикалық  жағынан  әсер  етеді Мысалы, жылы, суық түстен  адамға -
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ширақтық  пен  еңбекқорлық,  қуаныш  пен  қайғы  сезімдерін  туғызады. Түстерді дұрыс  қабылдауға
қабілеті  бар   адам он мың түстердің   реңдерін   байқап,  ажырата   алады.  Қолөнер  бұйымдарын
жасауда  әрбір түсті   белгілі   тәртіппен  кемпірқосақ   көркіне   лайықтап  орналастырылады. Өрнек
дегеніміз  –  кез  келген   бұйымның  сыртына   түсірілетін  біртұтас   байланысты  әшекей.  Жалпы
алғанда  ою - өрнек  дегеніміз - әдемі  ырғаққа  арнаулы  жүйемен  құрылған  өрнек  бөлшектері.
Композиция  дегеніміз - өрнекті  бұйымның  бетіне  реттеп  орналастыру,  жүйелеу. Композициялық
тұйық   өрнектер   дегеніміз-  шеңбер   ішінде,  түрлі   бұрыштар   ішінде  орналасқан  өрнектер.
Өрнектерді  орналастыру  үшін  симметрия  сақталу  керек.  Симметрия  дегеніміз - ою  өрнектің  екі
жағының  тең  болуы.  Ою-өрнекте  бір  элемент  қайталанып  келсе  мұны- ритм  дейміз.  Бұйымға
салынатын  ою-өрнектің   бояу   түрлерінің   бір-бірімен   үйлесіп,   жарасым  табуы–колорит  деп
аталады.

«Тәуелсіздік  таңы» деп  аталатын  бұл  композициялық  шығармамызда  симметрия,  ритм,  түс
үйлесімділік  заңдылықтарын   сақтай  отырып,  ілмек  бізбен   тоқыдым.  «Күн»,  «күн-көзі»,  «күн
сәулесі», «шыққан күн» оюлары кілемнің, тұскиіздің дәл ортасына салынады.  Халық қолөнерінің бай
мұралары бүгінгі күннің алтын қорына айналып отыр. Қай халықтың болса да, тұрмыс – тіршілігіне
қажетті әдемі бұйымдар мен заттарды дүниеге әкелген қолөнері болды. Халық шеберлерінің қолынан
шыққан  әдемілеп,  әсемдеп  тіккен  бұйымдары  көзімізге  ыстық  көрінетіні  анық.  Халық  арасында
осындай өнерімен әйгілі шеберлеріміз көп. Олардың қолтаңбасы күнделікті өмірде мен мұндалап үй –
үйде жайнап тұр. Осы халық шеберлерінің мұрасын, біздің қазіргі заманымызға дейін алып келушілер
кімдер?    Әрине, олар он саусағынан өнер тамған шеберлер. Мәшһүр Жүсіп Көшетұлының  аңыз
әдебиет үлгілерін жинақтаған еңбегінде мынандай үш асыл қасиет бар.  Асылдығы  бір – бірінен
өтеді,  бірі – көз, бірі – көңіл, бірі –  ақыл. Қазақ халқы бала тәрбиесіне ерекше мән беріп, әсемдікке
баулуда әлемнің әсемдігін көзбен көре білуге, зерделі болуға үйретіп отырған. Шеберлерді үлгі ете
отырып, қолөнерді үйреткен. «Өнер таусылмас азық, жұтамас байлық» - дейді халық даналары. Көне
көз қариялардан сұрастыру арқылы өзінің шеберлік қасиеттерімен халқының ғасырлар талғамынан
өткен асыл қазынасын меңгерген қолөнер шеберлері біздің ауылымызда да өмір сүрген, қазірде бар.
Соның  бір – екеуіне  тоқтала  кетейін. Халқымыздың мұрасын қазіргі кезге дейін алып келген ел
ішіндегі  он саусағынан өнер тамған шеберлер.  Халық  өнерін  игере білген,  ұлттық бұйымдарды
шеберлікпен тігетін  Рая, Нұргүлсім, Жұпарқан апа - әжелеріміздің қолынан шыққан бұйымдар әр
түрлі  көрмелерден  жүлделі  орындар  алып  жүр.  Ол  апаларымыздың  қолынын  шыққан  әдемі
бұйымдары  ауылымыздың  мұражайында  тұр.  Олардың  көзін  көріп,  қолөнерін  үйреніп,  өздерінің
тұрмыстық қажетін  өтеп отырған  Камалхан,  Роза,  Қарлығаш,  Айман сияқты апай көкелеріміздің
тіккен бұйымдары көздің жауын алады. Бабаларымыздың ғасырлар тарихынан өткен асыл қазынасын
осындай елдегі шеберлердің арқасында ұрпақтан – ұрпаққа жалғасып, бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр.
Халық өнері мені қызықтырады. Оларды жоғалтпай, үйреніп, әрі қарай дамыту біздің міндетіміз.

Өткенді  еске  алып, ойға  толам,
Сұрыптап  тезге  салып, көп  ойланам,
Ой түбіне  жете  алмай  титықтасам,
Қолыма  қайшы  алып, ою оям – деп  Б. Момышұлы  атамыз  айтқандай  мен де  бос уақытымда

анаммен бірге ою ойып, оны кестелегенді  қолөнермен айналысқанды  ұнатамын. Қазақ  халқының
өзіне  тән  ерте  заманнан   қалыптасқан  ұлттық  тәлім- тәрбиесінің  асыл  қазынасы,  мол  тәжірибесі
бар.  Оның ұрпақ тәрбиесінің  негізіне  алынуы  - еліміздің    мүддесі,  халқымыздың  талабы. Ұлттық
ою-өрнектердің   бүгінгі   заманға   пайдасы  зор.   Ендігі      міндет    ұлттық     дүниетанымын
ерекшелігін  танытатын  осы   өнер   саласын   заман    талабына  сай  жетілдіріп,   көркем,  рухани
қазына  ретінде  пайдалана   білу.   Қазақ    қолөнерінің    күрделі  саласы   ою-өрнекті әлі  де  ғылыми
тұрғыдан    тереңірек  зерттей   түсу  қажет. Оюдың адам баласын тигізер әсері мол. Адам ойын бір
жүйеге келтіреді, денсаулыққа пайдалы жағы да аз емес. Ол жүйке қызметін ретке келтіруге , ашуды,
қайғыны басуға ықпал етеді  .Бұл туралы Зейнеп Ахметова апамыз  Бауыржан ата туралы жазған
естеліктерінде   көптеген мысалдар келтірген.  Атамыз жазып отырған еңбегі  өнімсіз  болған кезде
қолына жедел қайшы мен қағаз  алып, түрлі  ою ояды екен.  Қорыта  айтқанда   ою-өрнек  дегеніміз-
дәлдік,  есеп,  теңдік, үйлесім,  жарасым, сәндік,  көркемдік,  парасаттылық,  жылылық,  сұлулық,
ойлылық,  ақылдылық,   зеректік,    көңілге    шабыт,     шаттық     ұялатады,     ептілікке, іскерлікке,
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шеберлікке,   икемділікке,   дәлдікке   баулиды,   тәрбиелейді.  Ою-өрнек  өнерге  деген  махаббат,
сұлулыққа  деген   құштарлық  жиын-тығы.  Ою  ойған  адамның  жүрегі  жылы,  нәзік  болады - деп
Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, ою оюды үйрену, осы өнерді жалғастыру біздің қолымыз.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА

ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Мырзагалиева Сандигул Сандигалиевна
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы,

Қараой мектеп-бала бақшасының 
ағылшын тілі пәні мұғалімі

Жеке  тұлғалықтың  мәні  оның  қажеттілігі  мен  қызығушылығын   қанағаттандыруға,  баланың
өзіне ғана тән тұлғалық сапаларын, өзіндік даму реакциясын анықтау, мұғалім пен оқушы, оқушы мен
оқушы арасындағы өзіндік  қарым –қатынасты қалыптастыру-  бүгінгі  күннің  талабы болып отыр.
К.Ушинский  «Мұғалім-өзінің  білімін үздіксіз  көтеріп  отырғанда ғана мұғалім.  Оқуды,  ізденуді
тоқтатысымен оның мұғалімділігі жойылады»,- деген даналығында. Сондықтан әрбір ұстаз білім
беру  барысында  үздіксіз  ізденуде  болуы шарт. Мұғалімдерге  арналған  нұсқаулықта  (Strong,  Ward
&Grant, 2011) атап көрсеткендей, мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға
–  мұғалім  болуы  керек  [МАН,  9-  бет].  Екінші  кезең  -  «Мектептегі  тәжірибе»  кезеңінде  зерттеу
тақырыбымды «Ағылшын тілі  пәніндегі  диалогтік оқытудың тиімділігі  »  деп алып,  Диалогтік
оқыту әдісін қолдана отырып, ағылшын тілі  пәніндегі тиімділігін анықтау мақсатын көздедім. Осы
мақсат негізінде орта мерзімді жоспар негізінде қысқа мерзімді жоспар құрып, диалогтік әдіс-тәсіл
арқылы ынтымақтастықпен топтық жұмыс жасауға үйретуді, сын тұрғысынан ойлау арқылы ойлау
қабілеттерін арттыруды міндеттедім.  басты міндеттер болып табылды.

Болжам: «Егер ағылшын тілі сабағына диалогтік оқытуды енгізетін болсақ, онда оқушылардың
сөздік қоры молайып, пәнге қызығушылықтары артады. Өйткені, Мерсер мен Литлтон зерттеуінде
«диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, олардың білім деңгейінің өсуіне
үлес қосады»деп тұжырым жасаған.  Сондықтан «Ағылшын тілі  пәніндегі  диалогтік  оқытудың
тиімділігі  » мақсатындағы міндеттерім:

- Диалогтік оқытудың тиімділігін анықтау мақсатында әріптестермен іс- тәжірибе алмасу;
-Диалогтік оқыту әдісінің тиімді жолдарын анықтау мақсатында жұмыстар жүргізу;
- Оқушылардың іс- әрекетін зерттеу. Осы мақсат- міндет негізінде күтілетін нәтиже:
«Диалогтік оқытудың ағылшын тілі  пәнінде тиімді жолдары анықталады.»деп күтілетін

нәтижені анықтап алдым. 
Шeтeлдiк  ғaлымдaрдың  зeрттeу  нәтижесiндe  күндeлiкті  сaбaқтa  қoлдaнылaтын  «диaлoгтiк

oқытy» мoдyлiнiң мaңызы зор тaбыстaрғa жeткiзeтiнiн дәлeлдeгeн.  Мысaлы,  Мepcep мен Литлтoн
(2007) өз eңбeктepіндe диaлoг caбaқтa oқушылaрдың қызығyшылығын apттыpyмeн қaтap, oлapдың
бiлiм дeңгeйiнiң өсуiнe дe үлeс қoсaтындығын aтaп көрсeтeдi.  Выгoтскийдiң oқытy мoдeлi oқyшы
диaлoг  құрy  нәтижeсiндe  бiлiм  aлaды  дeп  жopaмaлдaйды.  Сoндықтaн,  oқyшының  бiлiм  дeңгeйiн
дaмытyға әлeумeттiк көмeк көрсeтyдe мұғaлiмнiң рөлi epeкшe. Oқyшылaрдың көбiрeк бiлeтiн бaсқa
aдaмдaрмeн, бұл рөлдeрдe сыныптaстaры мен мұғaлiмдeр бoлyы мүмкiн, диaлoг жүргiзy мүмкiндiгi
бoлғaн  жaғдaйдa,  oқытy  жеңіл  болмақ.  Талданатын  идеялар  оқушы  түсінігінің  нақты  бөлігі
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бoлмaғaнымeн, ЖAДA aяcындa қapacтыpылғaндықтaн oқытy тaбыcты бoлмaқ [МAH, 98- бет].  
Мен 6-сыныпта өткен сабақта оқушыларды 5 оқушыдан 10 оқушыны екі топқа бөлу арқылы өткіздім.
Онда шет тілі  болғандықтан міндетті түрде тіл үйрену үшін тақырыптық диалогтар беріледі. Сол
диалогты  оқушылар  оқып,  өз  бетімен  оқып,  түсініп,  аударуға  және  өз  ойларын  еркін  жеткізуге
бағытталған жаттығулар орындады.
Т. Аяпованың «Ағылшын тілі» оқулығының соңғы тараулары бойынша  «Астанаға барғым келеді»,
«Каникулда қай жаққа барғың келеді?», «Каникулды қалай өткізгің келеді?» тақырыптары бойынша
сабақ өткізгенде «Астана қандай қала?», «Кім Астанада болды?», "Кім Астанаға барғысы келеді?"
деген  сұрақпен  бастадым.  Оқушылар  бар  мүмкіндігінше  жауап  берді.  Топтастыру  стратегиясы
бойынша «Астана» сөзі жазылған ментальді карта арқылы екі топқа бөлінген оқушыларға «қандай
ассосация береді соны жазыңдар» деп жазғыздым. Олар ментальді карта жасауда «Әдемі қала, жаңа
қала, Елорда, Хан шатыр, Байтерек, Пирамида» деген сөздерді қамтыған.
Осы ментальді карта толтырып болғаннан кейін осы сөздерді ағылшын тілінде айтайық деп сөйлеуге
жетеледім. Оқушылар екі топта осы сөздерді ағылшын тіліне аударып, ағылшын тілінде «Astana is the
capital of Kazakhstan», «Astana is new city», «Аstana is the modern city», «The Monument of Baiterek is
new builbing» деген сөйлемдерді құрады.

Мерсердің әңгіменің үш түрін-  әңгіме- дебат, кумулятивті әңгіме, зерттеушілік әңгімелерді
сабағымда  қолдана  отырып,  қарым-қатынас  орната  білдім.  Менің  диалогтік  оқыту  арқылы  сын
тұрғысынан ойлауды дамытудағы көздеген мақсатым, оқушылар көптеген жағдайда өз ойларын ашық
айтуға жасқанады. Қазақ халқының менталитетінде үлкеннің алдын орап сөйлеуге, үлкендердің сөзіне
араласуға  тиым  салынады.  Бұл  тежеу  кейбір  балаға  ортаға  шығып  сөйлеуіне  кедергі  туғызады.
Диалогтік  оқытуды қолдана  отырып,  сын тұрғысынан ойлау  арқылы мәдениетті  сөйлеуге,  ұшқыр
ойлауға,  белгілі  бір  тақырыпты  толыққанды  ашып,  шегіне  жеткізе  отырып,  көз  жеткізуге,  нақты
мәліметтерді қамту арқылы өз ойларын еркін жеткізуге үйрету болатын.

Диалогтік оқыту әдісінің бірі – сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі
сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ берудің тиімді құралына айналады және де оқушылардың білім
алуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және кеңейте алады. (МАН, 40-бет). Осы зерттеуге сәйкес мен
І кезең: диалогпен танысу; 

ІІ кезең: диалогті жаттау;
ІІІ  кезең:  диалогті  қойылымға  айналдыру,  яғни  сөйлесім  іс-әрекетін  қойылым  іс-әрекетімен

ұштастыру жұмыстарын ұйымдастырдым. Оқушылар ашық диалогке көшіп, өз ойларын еркін, ашық
жеткізе білді. Қай жаққа саяхат жасаған тиімді, «өз еліңе саяхат жасаған тиімді ме, шетелге саяхат
жасаған тиімді ме?» деп оқушыларды  әңгіме-дебатқа шақырдым.  І топтағы оқу озаты- Ақжайнақ
«шетелге саяхат жасаған жақсы, бірақ өз еліңнен бастаған жақсы, өйткені өз еліңнің жерін, тарихын
білмеген  адам,  өзге  елдің  тарихын,  жерін  танып жарытпайды деген  пікір  айтса»,  ІІ  топтағы оөу
екпіндісі- Нұрқан «Әр адам өз елінің, туған жерінің тарихын білу керек, әрине өз еліңнің жерлеріне
білген  жақсы,  алайда  шетелге  барып келген  адам  ғана  өз  елінің  қадірін  түсінеді.  Шетелді  көріп
мәдениетімен танысудың орны бір бөлек. Ел көресің, жер көресің. Шетелде демалғанның жөні бөлек
деп ойлаймын» деген пікір айтты. ІІ топтағы оқу үлгерімі төмен- Мейрамбек «Мен шетелге барғым
келеді.  Ондағы адамдармен танысқым келеді»  деп жауап берді.  Бұрын сабаққа  көп қосылмайтын
Мейрамбек  топтық  жұмыста  өзінің  белсенділігін  көрсете  бастады.  Бірнеше  оқушылардың  пікірі
тыңдалды.  Пікір  алмасу  оқушылармен  диалог  құру  арқылы  іске  асады,  дегенмен  оны оқушылар
бірлескен зерттеу барысында да анықтай алады (Мұғалімдерге арналған нұсқаулық 104- бет) деген
ережесін осы жерде растауға болады.

 Мерсердің зерттеуіндегі әңгіме түрінің бірі  басқаға бағыттау арқылы «Тағы қандай идеялар
қосуға болды?» деген сұрақтарға оқушыларды сөйлетіп, бір- бірімен байланыс орната отырып, тілдік
қорларын молайтуға тырыстым.  Басқаға бағыттау барысында оқушының дұрыс емес сұрақтарына
басқа оқушыларға бағыттау арқылы «тағы кімнің қандай пікірі бар?» деп ойларын ортаға салдым.
Сабақты  өткізу  барысында  жаңа  тақырып  бойынша  ынтымақтастыққа  бағыттауда  жұмыстар
жүргіздім.  Оқушыларға  «Каникулда  қай жаққа  барғың келеді?»  Тыңдауға  арналған  мәтінді  оқып,
оқушылар түсінгені бойынша өздері топта талқылады. Сонан соң берілген постерге нақты тіректерді
бейнелеу  ұсынылып,  уақыт  берілді.  Жұмыстарын  аяқтаған  соң  бір-біріне  постерлерін  ұсынып,
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бейнеленген суреттер бойынша ағылшын тіліндегі тыңдалым бойынша мәтінді қазақша айтып береді.
Оқушының қаншалықты түсінгенін осы сөйлеу арқылы түсінуге болады. Диалогтік қарым-қатынаста
ситуацияны  бірге  талқылап,  өзекті  мәселені  бірге  шешуге  мүмкіндік  туады,  яғни  барлық
қатысушылардың белсенділігін арттырады. (А.Ш.Орақова, 2009). «Каникулды қалай өткізгің келеді?»
тақырыбы  бойынша  оқушыларға  берілген  жаттығулар  бойынша  сөйлемдерді  бөліп  беріп,  сол
сөйлемдерді  аудырып,  оқушылардың  каникулды  қалай  өткізгісі  келетіні  туралы  толық  ақпаратты
қамтып алдым.  Екі  топ бір-бірімен ағылшын тілінде сұрақ-жауап қойып диалог түрінде сөйлесті.
Мұнда оқушылардың жаңа сөздерді есте сақтауы, сөздерді түсіне отырып, тиімді қолдануы кезінде де
оқушылардың  қабылдау  қабілеттеріне  көңіл  бөліп  отырдым.  Диалог  арқылы  сөйлескен  екі  топ
түсінгендері  бойынша  постер  жасап,  сол  сөйлемдерді  пайдаланып,  өздерінің  каникулды  қалай
өткізгісі келетіні туралы әңгімелеуге машықтанды. 
«Астанаға  барғым  келеді»,  «Каникулда  қай  жаққа  барғың  келеді?»,  «Каникулды  қалай  өткізгің
келеді?» Үй тапсырмасын бере отырып, оқушылардың сабақта не түсінді, нені түсінген жоқ, қандай
сұрақтар туындады, стикерлерге рефлексия жаздырып алдым. Сабақтан соң оқушыларға рефлексия
жазарда оқушыларға «балалар,  бұл сабақтың қандай тұсына түсінбедіңдер,  қандай тұсына көңілің
толмады, әр оқушыда бұл сабақ бойынша болсын, немесе мұғалімге болсын сұрағы болмауы мүмкін
емес,  сондықтан ойланып отырып,  өз  ойларыңды осы үш стикерге  жазыңдар» дегеннен кейін  өз
ойларын ашық жазған. 
Мен «Ағылшын тілі  пәніндегі  диалогтік оқытудың тиімділігі  » тақырыбына  «Диалогтік оқыту
әдісін қолдана отырып, ағылшын тілі пәніндегі тиімділігін анықтау» мақсатталған
- Диалогтік оқытудың тиімділігін анықтау мақсатында әріптестермен іс- тәжірибе алмасу;
- Диалогтік оқыту әдісінің тиімді жолдарын анықтау мақсатында жұмыстар жүргізу;
-  Оқушылардың  іс-  әрекетін  зерттеу  міндеттері  бойынша міндеттелген  орта  мерзімді  жоспар
негізінде қысқа мерзімді жоспар бойынша диалогтік әдіс- тәсіл арқылы ынтымақтастықпен топтық
жұмыс жасауды үйрете  отырып,  диалогтік  оқыту арқылы сөйлеу дағдыларын арттыруға  алғашқы
қадам жасай алдым. Кездескен кедергілер: 1.уақыттың үнемделмей қалуы; 
2. Оқушылардың тілдік қорының аз болуы; 3. Бағалаудың ауытқушылығы
4.  Оқушылардың  рефлексия  жасай  алмауы  болды.  Осы  кездескен  кедергілерді  жою  барысында
тапсырмаларды оқушылардың деңгейіне сәйкес жоспарладым, түрткі сұрақтар беру арқылы диалогқа
жетеледім,  Критериалды  бағалау  түрлерін  түсіндірдім,  рефлексия  туралы  анықтама  бердім.
Нәтижесінде уақыт тиімді қолданыла бастады, оқушылардың тілдік қорлары арта бастады, оқушылар
әділ бағалауға тырысты, рефлексия жасауға бейімделе бастады.
 «Диалогтік  оқытудың  ағылшын  тілі  пәнінде  тиімді  жолдары  анықталады»  деген  күтілетін
нәтижеге алғашқы деп ойлаймын.
Алдағы  уақытта  «бүгінгіні  жоққа  шығара  алмаймын,  бұрынғыны  жаңашалаймын,  диалогтік
оқытуды  зерттеуді  жалғастырамын,  сындарлы  оқыту  негіздері  қамтылған  әдіс-тәсілдерді
қолданамын, жеткен тәжірибемді әріптестеріммен бөлісемін.»
Мектептегі тәжірибе кезеңіндегі мектептегі іс-әрекетті зерттеу тақырыбы бойынша жеткен жетістігім
оқушылардың әңгіме барысында өз ойларын айту дағдылары қалыптаса бастады. Төменгі деңгейдегі
оқушым  Мейрамбек  өзінің  кластағы  рөлін  айқындай  бастады.  Сабаққа  араласа  бастады.  Алдағы
уақытта әлі де осы оқушылармен зерттеу жұмыстарын жалғастырамын.

 Пайдаланылған әдебиеттер:
 Мұғалімге арналған нұсқаулық, «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ 2012 ж. (3-басылым) 
 М.М.Жанпейісова Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде. 2002ж.
 Т. Аяпова «Ағылшын тілі» 6-класс. 2012 жыл.   

 А.Ш.Орақова. Интерактивті модульдік оқыту технология- Алматы, 2009., 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІНІҢ АТА-АНАЛАРМЕН ЖҮРГІЗЕТІН 

ЖҰМЫСЫНЫҢ ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Қарағанды облысы Осакаровка кентінің №1 жалпы білім беретін 
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Хыраубай Орныхан

Ата-аналардың өз балаларының жан дүниесін жақсы түсінуі, оларға отбасында дұрыс та тиімді
тәрбиелік орта тудыру үшін, бала тәрбиесіне қатысты білімі және біліктерін ұдайы көтеріп отыруы
қажеттілігін өздері түсінуі тиіс. Сол үшін де мектептің, сынып жетекшісі ата – аналар педагогикалық
жұмыс  жүргізуі,  оның  бағытын  дұрыс  ұйымдастырып  отыруы  міндеттеледі.  Соңғы  жылдары
педагогикалық әдебиеттерде «Ата-аналарды тәрбиелеу» деген ұғым пайда болды. Ондағы көзделген
мақсат ата–аналарға бала тәрбиесіне қатысты педагогикалық кеңес, оқуды ұйымдастыру, соған сәйкес
олардың  педагогикалық  білімдерін  жетілдіры  отыруды  көздейді.  Ата–аналарға  бала  тәрбиесінде,
біріншіден,  педагогикалық  білімдерді  жинақтауға,  екіншіден,  олардың  өздерінің  тәрбиелі  және
дамуын міндеттейді.  Осы орайда мұғалімнің ата-анамен тығыз қарым-қатынаста болып тиянықты
жұмыс жасау міндеті тұр.

Ата–аналармен тұрақты байланыс орнату. 
Ондағы мақсат: отбасының, оның мүшелерінің өзара қарым–қатынасы мәдениет деңгейі, отбасының
жеке  басқа  ықпалы  ата–ананың педагогика  білім  дәрежесінің  жай  –  күйін  анықтап,  кеңес  беріп,
оларды бала тәрбиесіне ортақтастыруды көздейді.
Отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз ету.  Ондағы мақсат өмір
сүріп  отырған  қоғамға  сай  белгілі  бір  мінез  құлық  нормалары  балаға  үйрету,  жаттықтырудың
жүйелілігін,  тұрақтылығын  қамтамасыз  етеді.  Сол  сыныптағы  дәріс  беретін  мұғалімдерді  ата  –
аналармен ортақ іске ұйымдастыру. 
Ата–аналар ұжымын құру. 
Бұл күрделі әрі жауапкершілігі мол маңызды міндет. Бұл бағытта ата–аналар комитетін құру, оның 
жұмыс жоспарын жасау, оларды мектептегі қоғамдық жұмыстарға қатыстыру, атқарылатын істерге 
талдау жасап отыру т.б. жұмыстарды міндеттейді. 
Ата–аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін
 үнемі арттырып отыру. Ол үшін ата–аналардың жаппай педагогикалық білім алуларын ұйымдастыру. 
Бұл бағытта баспасөз беттерінде, радио, көгілдір экран арқылы, пеадагогикалық білімдер жетілдіруді 
насихаттауы тиіс.

Сынып жетекшісі жоғарыда аталған міндетіне сай 5 қызметті атқаруы тиіс. 
1. Ата–аналарды сыныптағы оқу тәрбие процесінің мазмұнымен және әдістемесімен таныстыру. 
Сынып жетекшісі ата – аналар жиналысының бірінші отырысында осы мәселеге қатысты өзінің 
ұстанымы мен педагогикалық қөзқарасын баяндайды.Мұғалімдер өздері жүргізетін пәндердің 
ерекшеліктері, мазмұнымен әдістемесі және оқушылардың үй тапсырмасын орындау жұмыстарынан 
қатысты мәселелерімен ата–аналарды таныстырады. 
2. Ата–аналармен педагогикалық және психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру. Сынып 
жетекшісі бұл бағытты ата–аналардың педагогикалық және психологиялық білімдер жүйесін 
меңгеруіне, балалар әлеументтік ортадағы мінез – құлқын жақсы білуіне сай, оларға ағартушылық 
қызмет жүктейді. 
3. Ата-аналарды балалармен бірге әрекетке қатыстыру. Мұнда тәрбиелеу ортасын кеңейту, оқушы 
тұлғасының дамуына ықпал ету өрісін арттыру, сабақтан тыс тәрбие әрекетін ұйымдастыру, осы 
әрекеттер барысында мұғалімдер, ата-аналар мен балалардың өзара қарым-қатынасын жақсарутды 
көздейді. Мектеп тәжірибесінде ата-аналарды балалармен бірге әрекетке қатыстырудың әр түрлі 
формаларын қолданады: 
-  сабақтан тыс әр түрлі тәрбиелік шараларға қатыстыру (мәдени жорық, саяхат, кеш, спорттық 
жарыстар, т.с.с.; 
- жалпы мектеп көлемінде өткізілетін дәстүрлі шараларға қатыстыру; 
- алалардың сабақтарына, олимпиада, кештерге, апталықтарға, ата-аналардың ашық есік күніне 
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т.б.; 
- мектептің кәсіптік бағдар жұмыстарына қатысу (еңбек адамдарымен кездесу, өндіріске саяхат, 
кәсіби бағдар бөлмесін жабдықтау жұмыстары);
- өздерінің бейімділіктеріне сай факультативтік және үйірме жұмыстарын ұйымдастыру; 
- балалардың аула клубтарын құруға; 
-мектептің немесе сыныптың жөндеу жұмыстарына, ауланы көгалдандыру қатысу, кітапхана 
қорын молайтуға, көрмелер ұйымдастыруға; 
-мектептің немесе сыныптың әртүрлі шараларын ұйымдастыру және оларды өткізуге көмек 
көрсету т.б. 
4. Отбасы тәрбиесіне қатысты ата-аналарға педагогикалық-психологиялық кеңес беру. Бұл бағытта 
кейбір отбасында бала тәрбиесіне қатысты туындап отырған мәселеге байланысты көмек көрсету, 
ақыл-кеңес беру.
 5. Ата-аналар белсенділерімен жұмыс және ата-аналардың әртүрлі қоғамдық ұйымдарымен, 
жұртшылықпен өзара әрекеттесуі. Сынып жетекшісінің бұл бағыттағы жұмыстары ата-аналардың 
комитетін құрып, оның мүшелеріне белгілі бір бағытта тапсырмалар беру, олардың жұмыстарын 
ұйымдастыруға кеңес беру, қолқабыс көрсетуден басталады. Кейбір ата-ана өз балаларының сыныпта 
атқарып жүрген қоғамдық жұмыстарына барынша қолдау көрсетеді. Мысалы,баласы спорттық 
шараға, мәдени жорыққа жауапкер болса, оның ата-анасы да өз мүмкіндігінше баласына қолдау 
көрсетіп, оған қажетті материалдарды табуға көмектесіп отырады. Мұндай ата-аналарды сынып 
өміріне араластырып отыру да сынып жетекшісінің осы бағыттағы жұмысына жатады. Сонымен бірге
сынып жетекшісі бұл бағытта ата-аналардың жалпы мектеп көлеміндегі және аумағындағы қоғамдық 
ұйымдарымен де мектепке қатысты жалпы мәселелерді ортақтаса шешуде бірлесе жұмыс жүргізеді . 

Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс формалары
Даралық  және Топтық

• Педагогикалық Ашық Сұрақ-жауап Жалпы лекция есік кеші ата-аналар жиналысы
• Білім мекемелерінің ата-аналармен әлеуметтік серіктестігі
• Педагогикалық
• лекция,
• консультация
• Ашық есік Күні
• Сұрақ-жауап кеші
• Жалпы ата-аналар жиналысы
• Ата-аналар жиналысы
• Жиналыс диспуттар
• Жиналыс-практикумдар
• Тоқсандық қорытынды
• Жиналыс

Ата-аналар комитетімен бірлесе сынып жетекшісінің жүргізілетін жұмыс түрлері:
1. Алғыс
2. Топтың жиналыс әңгімесі
3. Жанұямен жеке дара жұмыс
4. Оқушының мінездемесі
5. Қоғамдық негізде орындалатын жеке дара педагогикалық тапсырма беру
6. Педагогикалық талап
7. Қиын жанұялармен жұмыс
8. Педагогикалық консультация, жеке әңгіме

Осы атқарылатын жұмыстардың мазмұнына жеке дара тоқталатын болсақ:
1. Алғыс-қызметтің биік адамгершілік мотивтерін жүзеге асырудағы табыстарды қолдап, 
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көтермелеудің шарасы. Ата-аналарға алғыс жариялау сынып жетекшісі мен мектеп әкімшілігінің 
жанұяға назар аударуының қамқорлық көрсеткіші.
2. Топтың жеке әігімесі-жанұямен саралап жұмыс істеудің жетерліктей тиімді әдісі. Әңгімелесу 
тәрбие істерін жақсарту жолдарын бірлесіп іздестіру сипатында болды. Тәрбиелік міндеттерді 
шешуде ата-аналармен толық әңгіме жиналыс өткізукерек.
3. Жанұямен жеке дара жұмыс жүргізу-сынып жетекшісінің ата-анамен араласуының күрделі түрі, 
баланың даралық қабілеті мен отбасы туралы білімдерін нақтылай түсуіне, жеке басты дамытудың 
жеке бағдарламасын жасау үшін ұйымдастырылады.
4. Оқушының мінездемесі - жеке адамды дамыту туралы, оның негізгі жеке даралық ерекшеліктері 
туралы құжат. Ол-оның оқушылармен және ата-аналармен жеке жұмысындағы педагогикалық 
қызметі, педагогтың баланың қалыптасып келе жатқан жеке басы жөніндегі мінездеме таныстыруы.
5. Қоғамдық негіздерде орындалатын жеке дара педагогикалық тапсырма беру - ата-ананың мектептің
тәрбие жұмыстарына белсене қатысуы.
6. Ата-аналармен жеке әңгімелесуге қойылатын психологиялық-педагогикалық талаптар-фактілерді 
жинақтау қорыту, бақылауды талдау және қорыту, педагогикалық тапсырма беру, мұғалімдер 
бөлмесінде, дәлізде талқыға салмай, жеке талқылау.
7. Қиын жанұялармен жүргізілетін жұмыстар - бала үшін күрестің әрқашан азап шегудің куәгері 
болып көрінетін, оның ата-анасының жеке басына қатысы жөнінен инабаттылықтың барлық 
нормаларын барынша қатаң сақтау жағдайында өз әсерінің үдемелілігін қамтамасыз етуге тиіс.
8. Педагогикалық консультация - ата-анамен жүргізілетін педагогтың жұмыстары.
Міне осы жапғдайда ата-ана мен ұстаз ортасында түсініспеушілік туындамайды. Баламен жұмыс 
жасау ата-анаға да мұғалімге де оңтайлы болып табылады.

   Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Бастауыш мектеп .  №7  2007 ж, 3 бет.[1]
2. Бала тәрбиесі  №10, 2009 ж, 16 бет.[2]
3. Сыныптан тыс жұмыстар №6, 2004ж  [3]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ақтөбе қаласы. Новый орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Хабибуллина Жанна Бахтияровна. I санат

ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ

Сабақтың тақырыбы: Кімнің мекені жақсы?
Сабақтың мақсаты: Мәтінді түсініп оқуға,мазмұнын ашуға үйрету.
Білімділік:  Мәтіннің мазмұнын ашу. Әр жәндік,  жануарлардың өз  мекендерін қалай жақсы  
көретінін түсіндіру. Өз тұрған жерін бағалай білуге үйрету.
Дамытушылық:  Оқушылардың танымдық ойлау  қабілеттерін дамыту.  Мәнерлеп оқу,   рөлге бөліп 
оқу,негізгі ойды табу, салыстыру,сипаттау машығын дамыту.
Тәрбиелік:  Өз еліне,туған жері,үй-іші,достарына  деген   ыстық  сезімдерін ояту.
Сабақтың әдісі:  сұрақ – жауап, түсіндіру, салыстыру, көрнекілік, СТО
Пәнаралық байланыс: дүниетану, сурет.
Көрнекілігі:  тақырыптық  суреттер ,кестелер
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру бөлімі:
-Оқушылардың  назарын  сабаққа аудару.
II.Психологиялық дайындық.
III. Үй тапсырмасын сұрау:- Сәкен Жүнісов туралы не білеміз?
1934ж Көкшетау облысы Қызылтау ауданында дүниеге келген.  Жазушы.   «Кімнің мекені жақсы»   
«Шәркей» т.б. кітабы
 -Мәтінді рөлге бөліп оқу,әңгімелеу.
Үй тапсырмасын бекіту:-Қалай ойлайсыңдар,үш кейіпкер жақсы мекен,жайлы   қоныс тапты ма?
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                                          -Мәтіннен көкейіңе не түйдің ?
IY. Жана сабақ:    Ой қозғау  
 - Мақал-мәтелдерді түсініп оқы.

8. Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас.

9. Әркімнің өз жері-Мысыр шаһары.

10.Бақа көлінде патша.
Балық суында патша.
Жігіт елінде патша.
-Мақал-мәтелдердегі ойды түсінуге өзімізге таныс үш кейіпкердің сөздері көмектеседі.Кәне,ары 
қарай тыңдайық.
Мұғалімнің оқуы.
Оқушылардың оқуы: тізбектеп оқу
-Сәкен Жүнісовтың «Кімнің мекені жақсы?»мәтініндегі негізгі ой не туралы?
Y. Мағынаны тану
Анықтама: Соңғы сөйлем С.Жүнісовтің әңгімесінің негізгі ойы болады.Негізгі ой бір оқиғамен 
байланысып,бірнеше оқиғамен жалғасады.
-Мәтіндегі негізгі ойдың басталуын,жалғасуын,аяқталуын тап.
Басы:          Құрбақа,тышқан,құмырсқаның жолға шығуы.
Жалғасы:   Жақсы мекен,жайлы қоныс іздеуі.
Аяқталуы: Әркімнің өз жері,өз мекені жақсы.
YI. Эссе
Мәтін кейіпкерлеріне ұқсап өз тұрған жерің туралы толғана жаз:  «О,шіркін! Дүниеде  мен тұрған 
жерден....» 
YII.  Ассосация                             жайлы

                                әдемі                                                жарық                                 
                                                                                                         

                                        биік                                                         кең
                                     
                                                               
                                                         жылы

YIII. Үйге тапсырма : түсініп оқу
IX. Бағалау. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атырау облысы, Атырау қаласы 

№34 лингвистикалық мектеп-гимназиясы 
Шалтаева Гулназ Құнанбайқызы

Бастауыш сынып мұғалімі, І санатты

Сабақтың тақырыбы: Бердібек Соқпақбаев. Шынықсын денеміз.
Сабақтың мақсаты: 
1 . Өлеңнің мазмұны мен идеясын ашу. Оқушыларға салауатты өмір салтының бір тармағы денені 
шынықтыру жайлы түсінік беру.
2.Оқушылардың шығармашылық жұмыс істеуіне ықпал ету,сөздік қорын молайту. Өз ойларын 
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жинақтап, жуйелеп қорыта білуге біліктіктерін жетілдіру.
3.Табиғат тамашасына суйсіне білуге, салауатты өмір сүруге тәрбиелеу.
Көрнекілік: Мультимедия. Слайдтар , қыс келбетінің суреттері , сызба, қысқы ойын түрлері т.c.c
Әдіс – тәсілдері: Түсіндіру, іздену,шығармашылық жұмыс.
Пән аралық байланыс: Дүниетану, дене тәрбиесі.
САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ:
Ұйымдастыру кезеңі: 
Психологиялық дайындық:
Сыныбымыз тап-таза,
Борда дайын тақтада.
Денемізді жинақтап,
Отырайық партаға.
Үй жұмысын сұрау, тексеру.
-   « Құлақ пен тымақ » өлең-мысалын рөлге бөліп оқыту, сахналау.
-   Шығармашылық тапсырманы сұрау.(4 жол өлең)
-   Қорытындылау
Қызығушылығын ояту: Ой қозғау:
Шанамен зырғып желдетіп,
Шаңғы , коньки тебеміз.
Аққала жасап ойнайтын
Қай мезгіл деп ойлайсын?
-Қыс
ОЙ ШАҚЫРУ стратегиясы: Ассоциация әдісі.
Балалар қыс мезгілінің ерекшеліктерін еске түсірейік
(сызбаны оқушылар өздері толдырады.)
Түн ұзарады, шаңгы, шана тебеміз. Қар жауады, боран болады , аяз болады, күн қысқарады.
ТОПТАСТЫРУ стратегиясы: ҚЫС
- Сурет бойынша жұмыс:
- Қыс мезгілі, қыс айлары, табиғи өзгеріс
- Қыс мезгілін қалай суреттер едің?
(Оқушылар пікірін тындау)
- Мағынаны ажырату
- Сендер қыс мезгілін суреттедіндер.
- Ал балалар жазушысы әрі ақын Б.Соқпақбаевтың « Шынықсын денеміз » атты оленің оқып түсініп 
алайық.
БЕРДІБЕК СОҚПАҚБАЕВ
Жазушы          « Менің атым - Қожа  »         Алматы өңірінде
Ақын     деген кітап жазған .                    дүниеге келген
VI. «Менің атым - Қожа» фильмінен үзінді көрсету. 
VII.  Кітаппен жұмыс: Мұғалімнің оқуы
VIII.  Оқушылардың тізбектей үзіп – үзіп оқуы     

Сөздік жұмыс:
IX. Малақай – жылы қысқы бас киім.
X. Биялай – теріден тігілген қолғап.

ЖОЛАУШЫНЫҢ ҚОЙЫН ДӘПТЕРІ СТРАТЕГИЯСЫ:
XI. Сабақтан шыққанда уйге қайтып бара жатқанда қыс туралы , табиғат туралы, қысқы ойын 
туралы, айналада не болды, не байқадың? Сол туралы жазып келген әңгімелерін оқыту.
АВТОРДЫҢ ОРЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯСЫ:
Жазып келген әңгімелерін АВТОРДЫҢ орындығында оқиды.
 МАҒЫНАНЫ ТАНУ КЕЗЕҢІ:
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Дәптерлерін ашқызу, бүгінгі күнді жазғызу.
XII. Желтоқсанның жиырма  үші.
XIII. Шынықсын денеміз.
XIV.  Б.Соқпақбаев
СЕЗІМНЕН ШЫҚҚАН ӨЛЕҢ СТРАТЕГИЯСЫ:
             Тақтада қыс мезгілінің суреті тұрады.
XV. Ал балалар қыс мезгіліне байланысты оның ерекшеліктерін ойланып мына сұрақтарды 
басшылыққа ала отырып өз ойларыңнан 1 шумақ өлең шығарып көріңдер
Шығармашылық тапсырма
Қар жауады ( Жапалақтап )
Жүр шапалақтап ( Балалар )
Балалар киеді  ( тон мен қолғап )
Бетті суйеді? (аяз)
ОЙ  ТОЛҒАНЫС СТРАТЕГИЯСЫ:
Жұмбақтын шешуін суретпен байланыстырады:
1.Табаныма байладым                         2.Зулап түсіп төменге
Қос таяқпен айдадым ( Шанғы )         Шықпас менсіз төбеге ( Шана )
3. Табанға тақтым                                 4.Қыста ғана болады
Жаплаң қақтым                                      Ұстасан қолын тоңады ( Қар )
Зырлап бақтым ( Коньки )
5. Өзі таудың бөктерінде өседі
Жаңа жылда үй көшеді. ( Шырша ) 
Қысқы ойын түрлерімен таныстыру. Слайд арқылы : биатлон , хоккей , мәнерлеп сырғанау т.с.с
ВЕНН диаграммасын көрсету арқылы (салыстыру).

        ҚЫС                                         Жыл мезгілі                    КӨКТЕМ
Суық , қар жауады.           3 ай , күн               жаңбыр жауады
Аяз, боран болады              аспан , жер          құстар     келеді
Шана, шаңғы коньки тебеміз                    Ағаштар бүршік атады
Ағаштар тоңады                             Асық жіп ойнаймыз
Сабақты қорытындылау, бекіту:
XVI. Не өтілді?
XVII. Нені уйрендік?
XVIII. Қыс мезгілі саған несімен ұнайды?

ҮЙГЕ ТАПСЫРМА:
XIX. Б. Соқпақбаевтың өлеңін жаттау
XX. Өзің қандай қысқы ойын түрін ұнатасың? Суретін салып келу

БАҒАЛАУ: 
XXI. 3 – дегеніміз орта баға
Сапасы да орта ғана
XXII. 4 – дегенім жақсы баға
Алады оны жақсы бала
      -     5 – дегеніміз үздік баға
           Оқитын бол үздік қана  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Атырау облысы, Атырау қаласы 

№34 лингвистикалық мектеп-гимназиясы 
Борашева  София Қайыржанқызы 

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі,  І санатты
Сабақтың тақырыбы: Талаптыға нұр жауар
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың «білім», «өнер» құндылықтары туралы түсініктерін  кеңейту.
Білімділігі: Талаптанудың адам өміріндегі  маңыздылығын   ұғындыру.
Дамытушылығы:   Шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелілігі: Ізденпаздыққа тәрбиелеу.
Көрнекі құралдар: үнтаспа,  күн шуақтары,  ақ қағаз.
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру   кезеңі.
Тыныштық сәті: Баяу музыка қою.
Балалар, арқаңызды тік ұстап  отырыңыз. Көзіңізді  жұмып, терең тыныс алыңыз. Әрбір тыныс алған
сайын,  сабырлы  болуға  тырысыңыз.   Өзеріңнің     тыныс     алуларыңызды  бақылап,  бақытқа,
махаббатқа,  тыныштыққа  толы   таза ауаның тұла бойларыңа  толғанын  сезініңдер.  Жүректерің
қуанышқа толсын. Ал, енді көздеріңді аша қойыңдар.
Үй тапсырмасын сұрау:   Б.  Әбіловтің «Қанат  пен Жанат» әңгімесін  үйден оқып келдік.  Кімдер
әңгіменің мазмұнын  айтуға дайындалып келді?
Әңгіменің мазмұнын 1-2 оқушыға айтқызамын.

Сұрақтар  арқылы пікірлерін  айтқызу:
1.Қанат  пен Жанаттың  әрекеттері туралы не  айтар едіңдер.
2.Қанат домбыраны үйрену ниетіне қалай  жетті?
3.Талаптыға  нұр  жауар,  Талаптансаң  ,  алмайтын  асу  жоқ    деген  сөздердің  мағынасын   қалай
түсінесіңдер?
4.Талапты  бала  қандай  болады , деп  ойлайсыңдар?
Дәйексөз: Талаптан да білім  мен өнер үйрен,
                  Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл.Ш. Құдайбердіұлы
Оқушылардың жауаптарын тыңдау, түйіндеу. 
Жаңа ақпаратты оқыту.
     Адам өмірден   өз  орнын  табуда   талапты,  қабілетті, еңбекқор, ізденгіш     болуы  қажет.
   Адам өзінің ынта- ықыласы,  жігері және  талмас  талабы   арқылы көздеген мақсатына  жете алады.
Жаңа  ақпарат  бойынша түсінгендерін  айтқызу.
Шығармашылық жұмыс:
Төменде берілген сөздерден талапты балаға тән қасиеттер- ді  тауып , айтып  беріңдер. Күн шуағымен
бейнелеңдер.
Ізденгіш, енжар, ұмтылғыш, талантты, жалқау, ұқыпты,  қабілетті, еңбекқор, өнерлі, әдепті, сабырлы,
табанды.
Ойын:  «Домино».

Дәптермен жұмыс. Топтық жұмыс.
Талапты баланы неліктен құсқа, тұлпарға, тауға теңейді?
XXIII. топ: Талап- тұлпар, білім- сұңқар.
XXIV. топ: Талапты бала-талпынған құстай,
          Құмары қанбас аспанға ұшпай.
XXV. топ: Талпынған тау асар.
Мақал туралы түсініктеріңді жазыңдар.
Әр топтан 1-2 балаға оқыту.
Топпен ән айту. «Бала тілегі»  Сөзін жазған: С. Молдасанұлы Әнін жазған: Ф.Лұқпанова

  
Қорытынды: Балалар,  сендер  бүгін  талаптанудың  адамның  өмірінде  маңызды  құндылық  екенін
білдіңдер.Мен білемін сендердің бәрің талаптысыңдар.Сол талаптарыңмен қанаттарың талмай биікке
самғап ,  елімізге,  халқымызға,  өзімізге  пайдалы іс  істейді  деп  ойлаймын.  Мен сендерге әр түсті
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жүрекшеге жақсы тілегімді жазып келдім, өздерің қалаған түстен ала  қойыңдар.
Үй тапсырмасы: Мен талапты баламын. Өлеңді жаттау.90-91-бет.
Дәптердегі мақалдар туралы түсінгеніңді жаз. 24-бет
Тыныштық сәті: Баяу музыка қою.
Көзімізді  жұмып,  ыңғайланып отырайық.  Бүгінгі  сабағымызда  қандай жақсы нәрсе  үйрендік  еске
түсіріңдер.  Өз  талаптарыңмен  қандай  мақсатқа  жететініңді  ойлаңдар.  Өмірде  саған  жақсылық
ойлаған  адамдардың  бәріне  ризашылық  білдір.  Ал  енді  жайлап   көздеріңді  аша  қойыңдар.Сау
болыңдар.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Атырау облысы, Атырау қаласы 

№34 лингвистикалық мектеп-гимназиясы 
Дәулетова Шархат Ермекқызы

Бастауыш сынып мұғалімі, жоғары санатты 

Сабақтың тақырыбы: «Сұраулы сөйлем. Пысықтау сабағы»
Мақсаты:  Оқушыларға сұраулы сөйлем жасайтын көмекші сөздер туралы түсінік беру.
Дамытушылығы: Оқушылардың сөздік қорын, тіл байлығын, танымдық белсенділігін дамыту.
Тәрбиелігі:  Елін, жерін сүюге тәрбиелеу, патриоттық тәрбие беру.
Типі:  Білімді бекіту.
Түрі: пысықтау сабағы. 
Әдісі:  Сұрақ-жауап, ойын, көрнекілік, сатылай кешенді талдау технологиясы.
Көрнекілігі:   мультимедия экраны. 
Сабақтың жүрісі:

5)  Ұйымдастыру         а) Амандау
                                                        Ә) Психологиялық дайындық
А) Сәлеметсіздер ме қонақтар!
Қайырлы күн, достым!
Қайырлы күн құрбым!
Сәрсенбінің сәттә күні,
Қуанышқа болсын толы.
Ә) Әрбір адам- досым, сыныптасым
Әрбір сабақ – оқу іздену
Әрбір ісім – тірлік, тірекі адалдық
Әрбір сөзім – шындық, бірлік, адалдық.
-Балалар, қазір қай ай?
-Желтоқсан.
-1 желтоқсан қандай мереке болып аталып өтіледі?
- Еліміздің тұңғыш президенті күні.
- Желтоқсан айында тағы қандай мереке бар?
- 16 желтоқсан Тәуелсіздік күні.
- Тәуелсіздік жолында құрбан болған жастар кімдер еді?
- Ноғабайұлы Қайрат, Асанқызы Ләззат, Сыпатайұлы Ербол, Мұхамеджанқызы Сәбира.
- Ендеше сол желтоқсан құрбандарын 1 минут үнсіз еске алайық.
- Жақсы отыра қойыңыздар.
ІІ. Пысықтау «Сөйлем».
А) Ойын «мен бастаймын, сен жалғастыр».
1. Сөйлем аяқталған....(ойды білдіреді)
2. Сөйлем сөзден......(құралады)
3. Сөйлемдегі сөздер....(бөлек жазылады)
4. Сөйлемнің бірінші сөзі....(бас әріппен жазылады)
5. Сөйлемнің соңына...... (нүкте қойылады)
6. Хабарлы сөйлемнен кейін.....(нүкте қойылады)
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7. сұраулы сөйлемнен кейін.....(сұрақ белгісі қойылады)
Ә) «Сөйлем» сөзіне фонологиялық талдау жасау

1. Айтылу, жасалу, жазылу жолдарына қарай:......
Себебі, ...
2. Буын ... Себебі, ...
3. Тасымал ... Себебі, ...

Сөйлем 4. екпін 
5. буын үндестігі  ..... Себебі, ....
6. Дыбыс үндестігі .. Себебі, ....

ІІІ. Жаңа сабақ. Пысықтау сабағы.
А) Күннің жадын жазу
Ә) Көркем жазу. С с
1. Сурет арқылы (көрсетілген сурет бойынша мысал жазу).

    
Бұл ат па?
-Балалар, бұл сөйлемдерде жазылуы басқа, бірақ естілуі сөздер бар ма? 
- Атпа ? Ат па?
-Дұрыс . қай сөйлемде па, бірге жазылады ?
-Бірінші.
-Бұл қандай сөйлем?
-Хабарлы.
-Хабарлы сөйлемдегі атпа сөзі қимылды білдіріп тұр. па – жұрнақ . сөзбен бірге жазылады.
-Екінші сөйлемде па қалай жазылып тұр?
-Бөлек.
-Бұл, сұраулы сөйлем болады, па – көмекші сөз, сұраулық мағына беріп тұр.
IV. Салыстыру.
а) Оқулықтағы 1 жаттығу ауызша орындалады, оқушылар кезек тесе оқиды.
Бүгін кинога барма.                           Сенде қарындаш бар ма ?
Ініңнің қасынан кетпе.                       Олар кетіп пе?
Сабаққа кешігіп келме.                      Бүгін досың келе ме?
     Бірінші бағандағы сөздерге ма, пе ,  ме жұрнақтары бірге жазылып қимылды білдіріп тұр.
      Екінші бағандағы сөздерге  ма,  пе,   ме  бөлек жазылып, көмекші сөздер қызметун ақтарып, 
сұраулы сөйлем жасап тұр.
Ереже: оқу, дауыстап
            Сұраулы сөцлем жасаитын ба, бе, ма, ме, па, пе бөлек жазылады.
            Мысалы:   Олар қаладан келді ме? Тапсырманы жаздың ба?
V. Дәптермен жұмыс. 2-жаттығу.
а)Берілгенін оқу. Сөилем соңындағы ма, ме, па, пе, ба, бе бірге жазыла ма, бөлек жазыла ма? 
Жақшаны ашып, дұрысын жаз.
Түскі тамаққа кешікпе. Орталыққа кеткендер келіп пе? Айтқанды түсіндің бе? Қараңғыға қалма. Күн 
суытты ма? Әрқашан қатарыңнан қалма. Қосымша сабақақа қалды ма?
ә) 3 –жаттығу. Парақшамен жұмыс. Берілген хабарлы сөилемді сұраулы сө»лемге айландырып жазу.
                                1.Таң атты.Күн шықты.
                                2. Қанат ерте тұрды.
                                3.Қоңырау соғылды.
                                4.Сабақ басталды.
                                   Сабақ қызықты өтті. 
                                5.Сабақ аяқталды.
                                   Балалар үйлеріне көңілді қайтты. 
б)Ойын «Не қажет?».
Сурет арқылы не қажет екенін табу.Хабарлы және сұраулы сөйлем құрау.
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VI. Шығармашылық жұмыс.
I – топ. «Сөйлем» сөзіндегі дауысты дабыстарға мінездеме беру
                              ө , e 
                                   1.Бұл – дауысты дыбыс.Себебі ...
                                 2. Тілдің қатысына қарай - ... Cебебі …
                               3. Жақтың ашылуына қарай - … Cебебі …
                             4 .Ерін мен езудің қатысына қарай – … Себебі …
II – қатар. «Сөйлем» сөзіндегі дауыссыз дыбыстарға мінездеме беру.

                                   1.Бұл – дауыссыз дыбыс. Cебебі …
                                 2. Үн мен салдырдың қатысына қарай - … Себебі …
                                 3. Айтылу, жасалу тәсіліне қарай - … Себебі …
                                 4.Жасалу орны мен дыбысталу мүшелерінің қатысына қарай-…

III- қатар. «Нүкте» сөзіне сөзсазындық  ( фонологиялық ) талдау жасау.
                              1.Айтылу , жасалу , жазылу жолдарына қарай - … Себебі…
                              2.Буын … Себебі…
Нүкте                    3.Тасымал … Cебебі…  
                              4. Екпін
                              5. Буын үндестігі… Себебі…
                              6. Дыбыс үндестіг … Себебі …
VII.Сабақты бекіту. «Қандай сөйлемдер»  ойыны.
     Мұғалім сөйлемдерді оқиды. Оқушылар сөйлемдерге қандай тыныс белгісін қою керектігін 
көрсетеді ( таңба арқылы )

 Бүгінгі сабақ ұнады ма?

 16 – желтоқсан – Тәуелсіздіккүні ме?

 Алақай ! Біз жеңіске жеттік!

 Атырау – әсем , көрікті қала.
 Мектеп маңына ағаштар мен гүлдер егілген.

VIII.Сабақты қорыту.

11. – Бүгінгі сабақтан не уйрендік , нені білдік?
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-Ма,ме,па,пе,ба,бе көмекші сөздері сұраулы сөйлем жасайтынын және сөзден бөлек жазылатынын 
білдік.
ә) Оқушылар тыныс белгі туралы өлеңдер оқиды.
1- оқушы.
               Ей , кішкентай ғана нүкте !                 Сенің осы керегің жоқ-ау түкке
               Керек болсаң, айта қойшы,                 Сырыңды менен бүкпе.
      2 – оқушы. Нүкте
                Мен сөйлемнің соңында тұрам                  Сөйлемдердің жігін ажыратам,
               Кідіріс белгісі орнында тұрам.                Тиянақты ойдың біткенін білдірем.
    3 – оқушы.
               Аузыңды ашып сұрайсың да тұрасың,
               Саған осы не керек?
    4 – оқушы – Сұрақ белгісі.
               Мектепке барасың ба?                 Мұғалім тілін аласың ба?
               Деген секілді сөйлемдерде           Кейде оқушы сен секілді
               Тыныс белгісін қоймай кетеді.           Өзің айтшы білсең
               Осылардың соңында
               Қандай белгі келеді?
IX. Бағалау.
X. Үйге тапсырма.
     Бес хабарлы сөйлем жазу және сол сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдыру.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МОРФЕМИКА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА.ФОРМЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ СЛОВА

Актанова Гульнур Айтмаганбетовна 
Преподаватель  русского языка и литературы

ГКУ “Средняя школа №29” имени Т.Изтилеуова 
Кызылординская область,  Кармакшинский район

Тема  урока : Морфемика.Однокоренные слова.Формы одного и того же слова.
 Цель  урока:  а) образовательная: повторить и закрепить изученное в 5 классе по теме 
«Однокоренные слова и формы одного и  того же слова» Научить детей различать однокоренные 
слова от форм одного и того же слова;
б) развивающая:развивать творческие способности учащихся, память, мышление, речь, внимание, 
умение работать в группе;
в) воспитательная: воспитывать познавательный интерес к русскому языку;чувство коллективизма и
взаимовыручки;                
Вид   урока:   Нетрадиционный
Тип   урока:    Урок - путешествие
Методы  урока: Обьяснительно-иллюстративный, вопросно-ответная беседа,
                              творческий
Оборудование урока: Интерактивная доска, слайдовая презентация, плакат 

Ход урока:
I.Организационный момент
1.Психологическая подготовка
-Ребята, давайте улыбнёмся друг другу и пожелаем удачи.
2.Эпиграф к уроку.
Чтение эпиграфа.
-Давайте прочитаем эпиграф нашего урока:
Самый лучший день – сегодня.
Самый лучший отдых – работа.

317



Республикалық 45minut.kz басылымы топтамасы
Самая большая потребность – общение.
Самое большое богатство – здоровье.
Самый большой дар – любовь.
3.Представление команд и капитанов.
1) Команда «Умники»                  2) Команда «Умницы»
4)  Оценивание с помощью  геометрических фигур:круг-5,квадратик-4 и треугольник-3.
5)Голосистый наш звонок 
Пригласил всех на урок.
А теперь – внимание!
Проверяем домашнее задание.
II.Проверка домашнего задания
    Выпишите  из словаря учебника  пять существительных с твёрдой основой 5 существительных  с  
мягкой основой.Устно составить с двумя из них предложение.
IV.Закрепление домашнего задания
 Вопросно – ответная беседа:
Что такое   морфемика?
Что выделяются в слове?
Что входит в основу слова?
 Что такое корень?                                                                                                                           
V.Обьяснение новой темы
а) Слово учителя:
  -Ребята,  сегодня  у нас с вами непростой урок, мы отправимся в путешествие.А путешествовать мы 
будем с вами вот на этом автобусе.И отправимся в страну «Морфемика», город «Однокоренные 
слова.Формы одного и того же слова » Эта страна необычная.На каждой улице наш автобус будеть 
делать остановки, и мы  с вами будем выполнять различные задания.Если мы будем делать их 
правильно , то наш автобус будеть отправляться все дальше и дальше.И мы с вами услышим и увидим
сегодня много интересного.
   В 5 классе мы познакомились с понятиями «Однокоренные слова.Формы одного и того же слова.» 
Теперь вспомним эти понятия.
Для этого я  вам расскажу  сказку о чудесном дереве. 
б) Послушать сказку.
в)  Озвучивание правила однокоренных слов.
г) Наш автобус начинает своё путешествие с остановки «Назови-ка». 
 Назовите из сказки однокоренные слова с корнем   – лет-.Составьте  с ними словосочетания и устно 
переведите на родной язык.
       Молодцы, мы справились  с этим заданием. 
 д) Едем дальше, приехали к остановке «Найди-ка»
 В каждой строчке найдите однокоренные слова.Помните, что однокоренные слова похожи по смыслу 
и имеют одинаковый корень.  
е) Наш автобус добрался до следующей остановки , она называется «Прочитай-ка»
Прочитать текст. Найти разные формы существительного дерево.Обозначить окончания.                       
ё)Следующая остановка «Краса  слова - пословица».Прочитать пословицы.Подобрать однокоренные
слова к выделенным словам.Указать антонимы.Молодцы .Вы правильно выполнили задание. А теперь
в путь.
Следующая остановка «Отгадай-ка».Прочитать и отгадать загадки.Выделить корень 
существительных.
     Вот и закончилось наше путешествие.Вам понравилось?
VI.Выводы по уроку. Что нового вы сегодня узнали ? Чем были уивлены?
VII.Итоги урока и комментирование оценок.
VIII.Задание на дом
Подобрать однокоренные слова к словам:  Лес, дерево и  лечить

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Атырау облысы, Атырау қаласы,

№34 лингвистикалық мектеп-гимназиясының
Ағылшын тілі пәнінің І санатты мұғалімі 

Teacher of  English : Nurgalieva  Saule  Dyusengalievna

The theme of the lesson: Which is faster?
Aims of the lesson:
To teach English grammar  comparative and superlative adjectives
To develop educational level of pupils
To bring –up the skill of communication
The type of the lesson:  New lesson . A  lesson of  teaching  grammar.
The methods of  working :practical ,verbal, illustrative.
Forms of work: individual ,pair work, group work, question and answer,matching
Inter subject connection :Kazakh ,Russian ,Biology ,music.
Hot spot 2 “ Macmillan”
                                  Plan of the lesson:
1.Organization  moment
2.Revision of the last material .Home task.
3.Warm up.
4.1.Explaining the theme. New words.
4.2.Explaining the new grammar.
5.Listening the text.
6.Practice
7.Writing.
8.Doing exercises from  disk by  interactive board .
9.Singing the song. Our  family.
10.Evaluation.
11.Home task.
                                       The procedure of the lesson:
1.Organization moment.
A) Greeting
b)Duty’s  report
2.Revision of the last material .Checking up the hometasks.
1.Activity book page 23,Activities 4-6
2.Students write their own answers in full sentences to the question in Activity 7.
3. Warm up.
Students  play  the Hot Potato game : in a circle students throw a soft ball to one another .When they catch 
the ball ,they have 5 seconds to name an animal and throw the ball to another person .If they cannot think of 
an animal or repeat one somebody else has named before ,they out of the game .A time limit:4 minutes.
4.Presentation.
4.1.Look at these pictures  of  animals , listen and repeat their names.We are going  to test your knowledge of
the animal world .Listen  to the quiz and think about the answers .Ok.Students can you tell me the meaning 
of  fast,dangerous,intelligent and strong.Now answer these  questions as you can. 

Grammar spot
                     Comparative /Superlative adjectives
Comparative   adjective
A tortoise is faster than a snail.
A cobra is more dangerous than a scorpion.
Superlative  adjective
A cheetah is the fastest animal.
A mosquito is the most dangerous  insect.
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5.Now listen to the  CD and check your answers.Work with a classmate.Write your answers.
6.Grammar  practice.

1.A tortoise is faster than a snail.
2.A cheetah is the fastest animal.
3.A cobra is more dangerous than a scorpion.
4.A mosquito is the most dangerous insect.
5.A dog is more intelligent than a mouse.
6.A chimpanzee is the most intelligent animal.
7.A camel is stronger than a horse.
8.An elephant is the strongest animal.
7.Writing
 Exercise 2 . Look at the animals in activity 1.Complete with comparative or superlative of the adjective in 
brackets.
8.Doing exercises from  disk by  interactiveboard.

9.Singing the song  “ Our family” .Now I have a small surprise for you .Do you like sing a song ? Let’s sing 
a karaoke song.
10.Evaluation.
So look at the board again .Today we have learnt  comparative and superlative adjectives .How the adjectives
changes in comparative ? What about  superlative adjectives?
11.Home task .
1.Activity Book page 24,Activities 1-3
2.Students write two more questions to the quiz in Activity 1. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оңтүстік Қазақстан облысы. Түркістан қаласы

№15 М.Жұмабаев атындағы мектеп гимназиясының
математика пәнінің мұғалімі

Мамакова Гулжамиля Жолдасбекқызы

Сабақтың тақырыбы   Көпмүше әлеміне саяхат
Сабақтың мақсаты       Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтің 
                                           қоршаған ортаны көгалдандыру «Жасыл ел» бағдарламасын іске  
                                           асыруды негізге ала отырып, көпмүше әлеміне саяхат жасаймыз.
                    2. Көпмүшеліктің ережелерін есеп шығару, амалдар қолдануды білу
                    3. Отан сүйгіштікке елжандылыққа патриотизмге туған жерді сүюге тәрбиелеу
Сабақтың көрнекілігі   Қысқаша көбейту формулалары. Плакат, таратпа, тест
Сабақтың түрі                Қайталау есептері
Сабақтың әдіс-тәсілдері  Есептер шығару сұрақ-жауап
Сабақтың барысы Үй тапсырмасын тексеру, сынып жұмысы, таратпамен жұмыс,     
                                           тест жұмысы, математикалық ойын, кім тапқыр, үйге тапсырма

Жасұлан:        1.  Он Ата
Қазақ халқында жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар. Егер сендер менің шартымды 
орындасаңдар жеті ата емес он атаны айтып берейін.

-2х (х²-х+3)+х (2х²+х-5) мұн х=3
5а (а-4в)-4в(в-5а) мұн а=4   в=3

Димаш 
                              2. Үш мақсат Көпмүшені стандарт түрде келтіріңіздер
                                4
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4р²-8р²+3р²+12р-8р

4                                                                4
17а  -6а²+а³+3а²-12а

Ерсұлтан 
                              3.Үш арсыз Стандарт түрдегі көпмүшеге түрлендіріңдер

(а²-2а)+(1+3а)
(5у-2у²)+(у²)

                        4.Ақиық ақын Мағжан Жұмабаев мектебінде оқи отырып ақындақтан қабарларың бар
шығар

Ғалым Ия әу демейтін қазақ жоқ
Гулнар Шамамыздың келгінінше көрейік

Өрнекті ықшамдаңыздар
8х²+(4,5-х²)- (5,4х²)=
18х²-(10х-5+18х²)=

Алтынай
                              5. Жеті байлық
 

Қысқаша көбейту формулаларын жақсы білсек онда
тест жұмысын жүргіземіз

                              6. Теңізге саяхатқа шығамыз
«Жасыл ел» болу үшін ең негізгі су қажет. Денсаулыққа өте пайдалы ұл балдар балық ауласын, 
қыздарымыз қуырып беруге отын жинаңдар бұл тапсырмаларының дәптерге орындаңдар.

     4                              2            4
4Х-6Х+7Х-8Х+6Х=
       2      3                2            2                    3
14ав-в-6ав+4а в+3в=

                               7. Үйімізге қонақ келді
Салтанат   Алма ағашынан алма тереміз
                          Көбейтуді орындаңдар
(-5а³-а²+а)·(-3a²)=
+3х²·(5х²-3х-2)=

Жақшаларды ашыңдар
-4m²(-4m²+6m-7)=
(4a²+12в)·(-5в³)=

Көбейтуді орындаңдар
(а+в)·(с+а)
(р+g)·(p+d)
(a-в)·(c-d)
(х+2)·(х+3)

Көбейтуді орындаңдар
(а+в)·(а+2)
(х+3)·(у-1)
(6а-15)·(2а+1)
(х+6)·(х+5)
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Қорытынды.  Оқушылардың  есеп  шығару  жолдарын дұрыс  пайдаланғандығын қадағалап  оларды
бағалау  барысында  кубизм  сұрақтарын  қойып  олардың  бағаларын  толықтырамын.  Жіберілген
қателерді оқушылардың өздеріне тексертемін.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің 

                               №24 «А» бастауыш қазақ мектебі» ММ
Ергалиева Ментай Амановна

бастауыш сынып мұғалімі
Дүниетану 11.04.2013.
Сабақтың тақырыбы: Жолаушы
Сабақтың мақсаты: Жол ережесін,белгілерін есте ұстай білуге үйрету. Жолда жүргенде жол 

ережесін сақтап,оң жақпен жүруге тәрбиелеу.
Жолаушы туралы түсінік беру, көлік түрлерімен таныстыру
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта,слайдтар
Не білу керек: Жолаушының ережелерін білу
Не істей білу керек: Жолаушы болған кезде ережелерді орындай білу керек
Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру
                                    Сәлемдесу
2. Үй тапсырмасы  (ауызша)
     Ашық тест (жазбаша)

                   Ашық тест 1 -сынып
Р/с Сұрақтары: Жауабы:
1 Көше дегеніміз 

не?
Көлік жүретін жолдар

2 Көше қиылысы дегеніміз не? Көшелердің бір-бірін қиып өтуі
3 Қаладағы көлік түрлері қандай? Троллейбус,автобус,

поезд,машина,ұшақ
4 Ауылдағы көлік түрлері қандай? Ат,ат арба,ат шана,

Трактор,түйе,комбайн
5 Бағдаршамның міндеті не? Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің  

жолдан дұрыс өтуін реттеп тұрады

Ситуация:   1. Аян үйден шығып мектепке қарай келе жатыр.Жолдан өтіп бара жатқанда 
танымайтын адам машинасын тоқтатып,кел,балақай баратын жеріңе апарып тастайын деді.

Аян не істеуі керек?
 2. Аян мектепке келді.Мектепте мына сөздерді көріп ойланып қалды.Көмектесейік.Мына сөздердің

мағынасына сәйкес еместерін алып тастайық.
                           
Қарға,жолбарыс,торғай

Балға,орындық,күрек
Түйе,лақ,жылқы
Қызанақ,алма,сәбіз
Дәптер,уық,кітап
Қасқыр,түлкі, шымшық
Ыдыс,мұғалім,тігінші

          Осы артық сөздерді қосып оқығанда бүгінгі тақырып шығады «Жолаушы»
       1.Жолаушы деген кімдер?
       2. Жолаушы немен жүреді?
       3.Көліктер не үшін керек?
       4.Қала мен ауылдағы көліктерді атай аласыңдар ма?
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       5.Ал өздерің осы көліктердің қайсысына міндіңдер?
Үйден мектепке дейінгі жол: 1.Хамзаева Лана (машина)
                                                  2.Кылышбаева Аружан (поезд)
 3. .Диас (автобуспен қалай келетінін айтады,түсіндіреді)
4.  Мурзагалиева Аружан (микроавтобус)
                                  Мәтінмен жұмыс: 
Түсініксіз сөздерді белгілеп отырыңдар,мен түсіндіремін

- Іштей оқу (өз беттерімен)

- Дауыстап оқу (мұғалім немесе оқушы)

- Дауыстап оқу (кезекпен)

- Теріп оқу : 1. көлік туралы айтылған сөйлемдерді тап
                       2. Жолаушылар не себептен жолға шығатыны туралы айтылған сөйлемдерді тап
3. Ұшақ туралы айтылған сөйлемді тап
4. Нақыл сөзді тап
                              Сөздік жұмыс.
                       Ат-арба – жаз  мезгілінде атқа арбаны жегу
                       Ат-шана – қыс мезгілінде атқа шананы жегу

                Мәтін мазмұнымен жұмыс: 
1.Жолаушылар қайда барады? (алысқа сапар шегеді)
2.Олар немен жүреді? (машинамен,атпен,түйемен,жазда ат-арбамен,қыста ат-шанамен)
3.Олар не үшін жолаушылайды? (біреулер алыстағы туыстарына қыдырып барады,біреулер сауда 

жасау үшін барады)
4.Алыс жерлерге қандай көлік түрлерімен барады? (ұшақпен немесе пойызбен)
5.Алыс ауылдар мен қалалар арасына нелер жатады? (автобус)
6. Баратын жеріңе тез жету үшін қандай көлікпен жүрген тиімді?
Неге олай деп ойлайсың?Себебі ұшақпен тез барасың.Бірақ бағасы қандай болады? (бағасы 

қымбат,оны кез-келген адамның қалтасы көтере бермейді.ал автобуспен,пойызбен жүру ұзақ болса 
да,бағасы арзан)

                          
Есте сақтап жазу: Ұшақ, пойыз, автобус, кеме, түйе, жол, жолаушы, машина, жылқы, ұшақ, алыс 

жерлер, ат-арба, ат-шана.
2-3 оқушыға жазғандарын оқыту

Ойын «Мен қайда баруым керек?» 
Мен пойызға мінуім керек,қайда барамын? (темір жол вокзалына)
Мен ұшақпен ұшуым керек,қайда барамын? (әуежайға)
Мен автобуспен ауылға барғым келді,қайда барамын? (автовокзалға)
        Біздің қалада қандай қатынас көлік түрлері бар?
(Ұшақ,автобус,пойыз,троллейбус)
        Ал жолға шыққан жолаушыларға қандай тілек айтылады?
(Жолдарың болсын,сапар оң болсын!)
               Ойын «Мен қайда баруым керек?» 

- Әуежайдағы ұшақты күтіп отырған баланың ұйықтап отыруы
- Автобустағы баланың үлкенге жол беруі

Суретке қорытынды: 1.Жолға шыққанда мұқият болу керек,әйтпесе жүгіңді,ақшаңды ұрлап кетуі 
мүмкін немесе кететін уақытыңнан қалып қоюың мүмкін.
- Автобуста үлкен кісілерге жол беру керек.Өйткені олардың аяғы ауырады,көп тұра 
алмайды,бұл үлкенге құрмет деп аталады

          «Менің жолаушылап барған жерім»
Шетелге барған оқушылар әңгімесі:
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XXVI. Дария  (Турция)
XXVII. Аян (Египет)
XXVIII. Алимжан (Турция)
XXIX. Айнұр (Зеренді)

       Қорытынды бөлім: «Мен жолаушы болсам...» 
Әр бала өзі жолаушы болса қайда баратыны туралы айтып өтеді немесе жазып береді

Сабақта не білдік? Жолаушы болған кезімізде заттарымызға ие болу. Қоғамдық орындарда
автобуста,пойызда өзімізді дұрыс ұстап,басқаларға кедергі жасамау.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бастауыш  сыныпта топтық, ұжымдық оқыту  түрлерінің тиімділігі

Шығармашылық жұмыс

Оңтүстік Қазақстан облысы. Шардара қаласы
А. Иманов атындағы жалпы орта мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі: Оразова  Гүлмира

Кіріспе
    Бастауыш сынып оқушыларының қабілеті екі түрлі әрекетте дамиды. Біріншіден  кез-келген бала

оқу барысында адамзат баласының осы кезге дейін  жинақталған  тәжірибесін меңгерсе, екіншіден
кез-келген оқушы шығармашылық  әрекеттер орындау арқылы өзінің ішкі мүмкіндіктерін дамытады.
Шығармашылығы дамыған тұлғаның ерекшелігі  – жалпы зерделілігі,  өзіндік  ой түюі, мақсат қоя
білетіндігі.

      Мен  балаларға тек қана білім беріп қоймай, олардың  жеке бастарының қасиеттерін, ұжымдық  
қабілеттерін дамытудың жолдарын ойластырамын. Оқушылардың ұжымдық ойлау қабілетін 
дамытуды алдымен олардың көңіл-күйлерін көтеріп алып, содан кейін жұмысты бастаймын. Менің 
балаларға деген  ыстық ықыласым, оқушының өз ісіне деген сенімін оятады. Әр сабағымды баланың 
жас ерекшіліктеріне сай түрлі ойын элементтерін пайдалана отырып сабақты  белгілі бір мақсатпен 
оқушының шығармашылық қабілетін дамытатындай етіп ұйымдастырамын. 

Бастауыш сыныпта топтық, ұжымдық оқыту түрлерінің тиімділігі 
Елбасының алға қойып отырған ұзақ  мерзімге арналған өркендеу, даму, тәуелсіздікті баянды ету 

жоспарын қазіргі біз тәрбиелеп отырған жас өспірімдер іске асырмақшы.
Ұстаз жас жеткіншектерге жан-жақты дамуына, оның бойында жасырын жатқан шығармашылық 

қабілетті ашу және белсенді әрекетке келтіру жолында тынымсыз ізденіс жолында болу керек. 
Оқушыны шығармашылық жұмысқа тәрбиелеу, оның қабілетін ашу, санасында жылт еткен шоқты 

үрлеп, үлкен жалынға айналдыру әрбір ұстаздың әдіскерлік шеберлігі мен парасат-пайымының нақты
көрсеткіші екені айқын.

Алайда әр баланың жеке қабілетін анықтап, оны сол бағытта жетелеу-ұстаз парызы. Оқушымен 
жұмыс істейтін әрбір мұғалімнің көкейінде мынадай сан қилы сұрақтар тұрары сөзсіз.

Қазіргі бастауыш сыныптарда топтық, ұжымдық оқыту түрлері
Қазіргі таңда білім берудің негізгі талаптарының бірі білімді үздіксіз жетілдіру және оқыту  болып 

табылады. Мұның нәтижесі білімдерді терең және жоғары мәдениетті азаматтарды тәрбиелеумен 
тығыз байланысты.        Мектеп тек белгілі бір білім қорына ие азаматты тәрбиелеп қана қоймай, 
еңбек сүйгіш, білім негіздерін терең меңгерген зиятты азаматты тәрбиелеп шығаруы тиіс. Мұның 
барлығы білім беру мен тәрбиелеудің сапасын көтеруді, әрбір пәнді оқытудың ғылыми деңгейін 
жоғарылатуды талап етеді. Осы деңгейлерді жоғарылатудың бір түрі ретінде мектеп тәжірибесіндегі 
топтық, ұжымдық оқыту түрлеріне кеңінен тоқталмайық. Көптеген әдіскерлердің еңбектерінде оқу 
сабақтарын ұйымдастыруды жетілдірудің қажеттігі айтылған. Әрине, мектеп оқушыларының 
білімдерін бір жүйеге түсіруде оқу сабақтарының әр түрлі әдістерін ұйымдастыру аса қажет. 

Оқыту әдістері арқылы жүзеге асады. Оқыту әдістері сабақтың мазмұнының баяндау тәсіліне 
байланысты болса, оқу сабақтарын ұйымдастыру  оқушылардың оқу қарекетін ұйымдастыруға 
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тікелей қатысты болып келеді. Оқу сабақтары түрлі әдістердің әртүрлілігінің қажеттілігі білім беру 
мен тәрбиелеу міндеттерінің сан алуандығымен сипатталады: оқушылардың ғылым негізі білімдерін 
жүйелі баяндауға және өз бетімен білім алуға, оларды тәжірибеде қолдана білуге 
дағдыландыру;оқушыларда дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру; өз білімдерін жалпылауға және 
жүйелеуге дағдыландыру.

Бұл бағдарламада страетгия түрі өте көп. Оны мұғалім өзінің ыңғайына, сабақ тақырыбына қарай 
таңдайды. Бұл бағдарламаның тағы бір пайдасы сыныптағы оқушылардың сабаққа толық қатысуы. 
Күнделікті жай сабақта 3-4 бала ойын ортаға салып,сабаққа белсене қатысса, қазір сабаққа үлгерімі 
төмен оқушы да өз ойын ортаға айтып, пікірталасқа түседі.         

 Өздеріне өзі баға қойып, уақыт та үнемделеді. Стратегияларды тиімді пайдалану арқылы 
оқушылардың тілін, ойын, еркін сөйлеуін дамытып, топпен жұмыс істеу барысында бірін-бірі тыңдай 
білуге, құрмет көрсете білуге үйретеді.

Қазіргі мектеп тәжірибесіндегі топтық, ұжымдық оқыту оқушылардың ғылым негізі білімдерін 
жүйелі баяндауға оқушыларда дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру; өз білімдерін жалпылауға 
және жүйелеуге дағдыландыру.

Сабақтың кіріспе бөлімінде мұғалім мотивті-ұйымдастырушылық мәселелері 
Топпен жұмыс жүргізудің екі түрі бар.            бірыңғай топтық жұмыс.             сараланған топтық 

жұмыс.             Бірыңғай топтық жұмыс барысында барлық            Топтық жұмыстарды ұйымдастыру 
көптеген проблемаларды шешеді.            Топтарды ұйымдастыруда мына мәселелер басшылыққа 
алынуы керек.           - әрбір пән бойынша бөлек            - математика, қазақ тілі, әдебиеттік оқу, дүние 
тану           - еңбекке баулу, музыка,  пәндері бойынша           - оқу топтарын жинақтауда, оқушылардың
өзара әртүрлі құрамды топтарда жұмыс     

           істеу тиімділігін, топпен орындалатын жұмысты ұйымдастыру үшін, топтарды           
           топтық сабақтарды ұйымдастыруда кеңесшіні сайлау мәселесі танымдық          
            мәселелерді шешуде негіз бола алады.
Сабаққа жұмсалатын уақыт көлемі жәнеҰжымжық оқу жұмыстарын ұйымдастырудың 

психологиялық-педагогикалық мағынасы Сабақ жүргізу нәтижесінде тәжірибеТоптық жүйеде оқыту. 
а) Оқушылардың білім деңгейіне қарай араластыраә) Білім деңгейлеріне қарай топтау. Топтау 
әдістерінің тиімділігі: Оқушылардың бір-біріне жолдастық, достық қарым қатынастарыБір-біріне бар 
ынта-жігерлерімен көмектесуге, үйретуге бейім топтық жарыстар кезінде ұйымдастырудың жөн 
жобаларын бір сабақтың үстінде берілген материалдарды толық орындау.Бағалау жұмысын 
салыстармалы түрде жүйелі жүзеге асыруОқушылардың өз беттерімен ізденістері туындайды, 
қосымша материалдар ізденуі.Өз білімі мен жолдастарының білімін. Оқушылардың оқу-танымдық іс-
әрекеті еңбекке және қоғамдық қарым-қатынасқа  баулиды. 

Оқушылардың ұжымдық іс-әрекеттерінің құрылымы мына бөліктерді сипаттайды.- іс-әрекеттің 
мақсаты - не үшін- іс-әрекеттің мазмұны - негізгі- іс-әрекеттің маңызы-әлеуметтік пайдалы 
бағыттылығы және- іс-әрекетті ұйымдастыру- іс-әрекеттің технологиясы - тиімді тәсілдерді- іс-
әрекеттің қарқындылығы, көлемі, - іс-әрекеттің қарым-қатынастығы (коммукативность) - қойылғаніс-
әрекетті бақылау - критэрийлерге сипаттама,  Оқушылардың бірігіп атқаратын жұмыстарында 
ұжымдағы іс-әрекет 

Ұжымдық іс-әрекеттің сабақтарда және сабақтан тыс- ұжымда бір мезгілде жұмыс жасау- 
жұптасып жұмыс жасау (екі жақты- топтасып жұмыс жасау, ұжымдықтың негізгі- топаралық жұмыс, 
топаралық мақсат,- фронталдық-ұжымдық іс-әрекет - оқу-танымдық жұмысты- ұжымдық іс-әрекетті 
педагогикалық мақсаттарға пайдалануЕ.Конникова ұжымдық іс-әрекет жетістігінің төрт негізі1.ол 
қызықтыратын болуы керек; 2.ол балалардың қызығуларын ескеріп, оған сүйенуі3. әрбір оқушы оның
белсенді мүшесіпсихологиялық бірлік (еріктік, эмоциялық, интеллектуалдық); дайындық бірлігі 
(біріккен іс-әрекеттегі әркімнің тәжірибесі); 4. іс-әрекеттің бағыттылығы. 

Тәжірибелер көрсеткеніндей, танымдық міндеттерді шешуде педагогикалық ұжымдық танымдық 
іс-әрекеттің жемістілігі жөнінде В.Шаталов балалар мен жасөспірімдердің ұжымдық іс-әрекетін 
сипаттауда.Ұжымдық іс-әрекетті ұйымдастыруда балалар мен жасөспірімдердіңЫнтымақты, 
үйлесімді, дәл ұйымдастырылған іс-әрекет баланыҰжымдық оқу-танымдық іс-әрекеттің тиімділігін 
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екі түрліОқушылардың жеке тұлғалық, қоғамдық бағыттылығының маңыздылығыОқушылардың 
танымдық белсенділігінің қалыптасуына ұжымдық іс-әрекеттердің оқушылардың танымдық 
белсенділігінің деңгейін үлгеретін және танымдық белсенділік пен дербестікті қалыптастыру 
Оқушылардың дамуындағы алға басуы сынып жетекшісі болып келеді.Оқу-танымдық іс-әрекетте 
оқушының даралығын дамытудың маңызы зор.

Өз  тәжірибемде қолданып жүрген  «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы арқылы оқушылардың  
білімге деген сенімін нығайтып, іскерлігі мен  дүниетанымын қалыптастырып шығармашылыққа  
балаларды  1- сыныптан бастап үйретіп келемін.

«Бастауыш сыныпта топтық, ұжымдық оқыту» технологиясымен жұмыс жасағанда оқушылар бір-
бірін тыңдай білуге, өз ойларын ашық жеткізуге, ұжыммен жұмыс істеуге, өз бетімен білім алуға 
шындыққа жетуге ұмтылады. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторлық қолданбалы курс бағдарламасы

Физика – болашақ мамандықта

Бағдарлама авторы: ШҚО. Аягөз қаласы  «№6 жалпы білім беретін 
мектеп жанындағы интернатпен » коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің  жоғары санатты физика пәнінің  мұғалімі  
Майланова Мейрамгүл Секенқызы 

Түсініктеме   хат
 Физика курсының ұсынылып отырған бағдарламасын физика  пәнінің жалпы мақсаттарын және

оқушылардың  қабілеттілігінен,  қызығушылығынан  және  кәсіптік  болашақ  мамандық  таңдау
мүддесінен туындайтын арнайы мақсаттарын ескере отырып дайындадым.

Бағдарлама  өзімнің  көп  жылғы  жинақталған  тәжірибелерімнің  негізінде  құрастырылды.  Бұл
бағдарлама  жаратылыстану  –  математикалық  бағыттағы  мектептердің  11  класс  оқушыларының
болашақ мамандықты таңдау барысында көмекші құралы. 

Бағдарлама жалпы білім беретін мектептерге арналған физиканың мемлекеттік білім стандартының
негізінде жасалып, білім беру жүйесін сапалы деңгейге көтеруді көздейді.

Қазіргі  білім беру жүйесінің 12 жылдық білім беруге көшуі  болашақта  білім беру жүйесін 
ізгілендіре түсуді, жалпы білім берудің этникалық, мәдени демографикалық және әлеуметтік- 
эканомикалық ерекшеліктерін ескеруді көздейтіндіктен, бұл бағдарламада  оқушыны  келешек өмірге 
дайындау, білімалу және кәсіби бағыт- бағдарының қалыптасуына арналған және мамандық 
таңдаудағы дайындығын анықтау сауалнамалары енгізілген.

Жалпы білім беретін физика курсының барлық бөлімдерінің негізгі формулалары мен жиі 
қолданылатын заңдары және шығармашылық жұмыстар, баяндамалар жасау, әлемнің физикалық 
бейнесінің біртұтастығы, ондағы адамның орны мен ролі жайлы көзқарас қалыптастырады.

Бағдарлама  орта мектептің физика курсын қайталап, еске түсіруге арналған. Осы қосымша құрал 
оқуға түсуші талапкерлерге, мектеп мұғалімдеріне пайдалы болары сөзсіз.

Мақсаты: оқушылар бойын физика ғылымына деген шынайы құрмет пен сүйіспеншілікті дарыту 
және оқушыны келешек өмірге дайындау, білім алу және кәсіптік қызметті жалғастыруда кәсіби білік 
пен бейімділікті қалыптастыру.

Өзектілігі: мектеп бітірушілердің ҰБТ – дағы таңдау пәнін анықтау проблемасын шешу.
Курс мүмкіндіктері:
• Физиканың теориялық мәнділігі мен практикалық бағытталу арасындағы байланыстардың 

айқындалуы.
• Оқушылар мен  ата- аналардың жалпы білім алу деңгейінде өз қажеттіліктерін жүзеге асыруда

таңдау құқығына ие болуы.
• Тұлға, қоғам, мемлекет қажеттіліктеріне сәйкестігі.
• Физика ғылымы мен кәсіби мамандықтар арасындағы заңдылықтардың өзара байланысы.
• Оқушы бойындағы табиғи дарын мен қабілеттерін зерттеу мен дамыту.
• Оқушының болашақ еңбек жолын дұрыс таңдау мүмкіндігі.
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• Ғылыми білімдерді өз бетінше игеруді және қолдануды, физикалық құбылыстарды бақылау 

мен түсіндіруді өз бетінше зерттеулерді жүргізулерді қалыптастыру.
• Жаңа технологияландырылған әлемде бағдар ала білуді, яғни білімді күнделікті өмірде жеке 

басы үшін маңызды мәселелерді шешуге қолдана білу

Қолданбалы курстың күнтізбелік жоспары 11 – класс
(Жаратылыстану - математика бағыты)

Барлығы 34 сағат (аптасына 1 сағат)
№ Курс мазмұны Сағат саны Мерзімі

І бөлім. Физика – су көлігінде. 4 сағат.
1 Денелердің жүзу шарттары. Ареометрлер. Су көлігі. 

Архимед күші. Судың қасиеттері. Бернулли заңы. Толқындық
қозғалыс. Ультрадыбыстар, инфрадыбыстар және олардың 
қолданылуы.

3

2 Жаттығу есептерін шығару. 1
ІІ. Физика медицинада. 3 сағат

3 Қысым. Адамның қан қысымын өлшеуге арналаған 
құралдың құрылысы және жұмыс істеу принципі. Көздің 
құрылысы. Алыстан көргіштік және жақыннан көргіштік. 
Көзілдірік. Никотиннің көру қабілетіне әсері. 

2

4 Зерттеу жұмысы. «Жүректің соғу периодын және жүректің
атқаратын механикалық жұмысын, қуатын анықтау»

1

ІІІ. Физика және метеорология. 2 сағат
5 Стратостат. Атмосфера құрылысы және ондағы жүретін 

процестер. Найзағай және оның түрлері. Магнит өрісі және 
қасиеттері.

1

6 Зерттеу жұмыс. «Атмосфералық қысымды, ауаның 
ылғалдылығын және  температурасын өлшеу.»

1

ІV. Физика және конструктор – механик. 2 сағат
7 «Робот» макетін құрастырудың тиімді жолдары. 1
8 Жаңа механизмдер моделін құрастыру. 1

V. Физика архитектор мамандығында. 3 сағат
9 Құрылыс алаңдарын жоспарлаудағы физикалық 

заңдылықтарды қолдану аясы. Деформация. Үйкеліс күші. 
Ауырлық күші. Есептер шығару.

2

1
0

Тест. «Мен және менің өмірлік жоспарларым» 1

VI. Физика және суретке түсіру қызметі. 3 сағат
1

1
Қарапайым фотоаппараттың құрылысы. Қазіргі заманғы 

фотоаппараттың физфкалық негіздері. Фотосуретті үлкейту. 
Фотосуретке түсіру. Шығару.

1

1
2

Кванттық физика. Фотоэффект құбылысы. Фотоэффект 
құбылысын техникада пайдалану. Есептер шығару.

2

VII. Физика және өрт қауіпсіздік қызметінде. 2 сағат
1

3
Электр құбылыстары . Электр өткізгіштердің қысқа 

тұйықталуы – өрт қауіпінің негізгі себебі. 
1

1
4

Өздік жұмыс. Хабарлама дайындау: «Неге от өздігінен 
өшпейді?», «Неліктен су отты өшіреді?», «Отты өшіру 
тәсілдері.» 

1

VIII. Физика және цирк. 3 сағт
1 Қисық сызықты қозғалыс. Материялық нүктенің  шеңбер 2
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5 бойымен бірқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық 

жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Есептер шығару.
1

6
Есептер шығару. 1

ІХ. Физика биология мен жанартануда. 2 сағат
1

7
Табиғат және адам. Физика табиғат туралы ғылым. 

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері.
1

1
8

Локаторлар. Ультродыбыстық локатордың жұмыс істеу 
принципі.

1

Х. Физика балалар ойыншығын жасау қызметінде. 3 сағат
1

9
Архимед заңдылығына негізделген ойыншықтар. 

Дыбыстық, инерциялық және бұрандалы ойыншықтар.
1

2
0

Ньютонның заңдарына негізделген және электрленген, 
магниттік ойыншықтар.

Шығармашылық жұмыс. «Физикалық заңдылықпен 
байланысты ойыншық моделін құрастыру.»

2

ХІ. Электр станциясы. 3 сағат
2

1
Жергілікті электр станциясына саяхат. 1

2
2

Жаттығу есептерін шығару. «Кулон заңы», «Электр 
өрісінің кернеулігі.»

2

ХІІ. Физика және техника.4 сағат
2

3
Жылу машиналары. Жылу қозғалқыштарының жұмыс 

істеу принципі. ПӘК – і. Техниканың дамуындағы жылу 
қозғалтқыштарының ролі. Жылу машиналарын 
пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған 
ортаны қорғау.

Есептер шығару.

1

2
4

Қарапайым автомашинаның моделін құрастыру, жасау. 1

2
5

Оқушылардың мамандық таңдаудағы дайындығын 
анықтау сауалнамасы.

1

2
6

Қорытындылау 1

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Физикадан анықтамалық құрал. Дүйсембаев Б., Қазақбаев Д. Алматы «Рауан» 1996 жыл
2. Развитие технического творчества школьников П.Н. Андрианова, М.А. Галагузовой. Москва 

«Просвещение» 1990г.
3. Физика және Астрономия (7- класс) Башарұлы Р,. Тоқтарбергенова У., Қазақбаева Д. Алматы 

«Атамұра» 2007 жыл.
4. Физика және Астрономия (9- класс) Башарұлы Р,. Тоқтарбергенова У., Қазақбаева Д,. Бекбасар

Н. Алматы «Мектеп» 2005 жыл.
5. Физика және Астрономия (8- класс) Дүйсембаев Б.М., Байжасарова Г.З., Медетбекова А.А. 

Алматы «Мектеп» 2007 жыл
6. Физика – юным. Алексеева М.Н. Москва «Просвещение» 1980 жыл

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Атырау облысы Махамбет ауданы

 Махамбет селосы Д. Төленов атындағы
мектеп-гимназиясының бастауыш сынып  мұғалімі

Аманғалиева Нұргүл Сүндетқалиқызы
                                                                                      
Математика    2-сынып

1 Сабақтың тақырыбы: Жазбаша қосу және азайту
2 Сілтеме: Оқулық. 2-сынып  Математика оқыту әдістемесі
3 Жалпы мақсаттар: - Санның ондық құрамы жайындағы білімге 

сүйеніп, разрядтан аттамай үш таңбалы сандарды 
қосу және азайту әдістерін қолдану
 -математика сабағында оқушылардың сыни 
тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту, 
ынтымақтастыққа тәрбиелеу.

4 Оқытудың нәтижесі: -Үш таңбалы сандарды қосу және азайту әдістерін 
қолдана алады.
-Үйренген білімдерін өмірде пайдалана  біледі.

5 Негізгі дерек көздері: АКТ,постер,меркер мен стикерлер,оқулық, 
электрондық оқулық, геометриялық фигуралар.

Кіріспе Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

Оқытуды 
бағалау

Уақыты

Кезеңдері 1.«Қызығушылығын ояту. 
-Амандасу, оқушының      
назарын сабаққа    аудару;
     Бүгін бізде ерекше сабақ . Біз
көзімізді жұмып тұрып, 
мынадай сиқырлы сөздерді 
айтуымыз керек. 
   -Біздің тілегіміз «Матеметика 
–ғылымдар патшасында болу».  
( Балалар көздерін ашады.)
 Оқушылар  топтарға 
бөлінеді.Топ басшыларын 
сайлайды.
1-топ-«Айгөлек», 2-
топ-«Балдырған», 3-
топ-«Мөлдір бұлақ», 4-
топ-«Ерке» 

Сабаққа 
дайындық 
жасайды. 

Оқушылар топқа 
бөліну
әрекеттерін 
жасайды.

 1 мин.

 Білу кезеңі
 (Үй

тапсырмасын
сұрау)

-Үйге берілген тапсырма 
бойынша алған білімдерін 
тексеру.
 

Оқушылар екі 
таңбалы сандар 
туралы 
білімдерін 
жинақтау.

бағалау
«5» - ○,
«4» - ■ ,
«3» - ▼

3 мин.

Жаңа сабаққа
дайындық

 «Ой шақыру» 
сандарды ретімен
орналастыру 
арқылы 
жасырынған 
сөздерді табу.
4      1      3      5     

Оқушылар 
интерактивті 
тақтадан 
тапсырмаларын 
көреді,топпен 
жұмыс 
жүргізіледі. 

1 мин.
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2     6
А     А     Т     Н    
С     А

Жүзд онд бірл
  1  2  3
  4  5  6

Жүзд онд бірл
  5  7  9
  4  5  6

   123                      
569                         
 +456                    -
456
-------                    
-------                     

Постер қорғайды.

Түсіну кезеңі
 

Оқулықпен жұмыс № 5  
1-топ  (1-қатар)         276 - 134    
185 - 132
2-топ  (2-қатар)       142 + 135    
237 + 241
3-топ  (3-қатар)         294 - 152    
356 -  324
4-топ  (4-қатар)       131 + 142    
281 + 117

Оқушылармен 
жеке, жұптық 
жұмыс 
жүргізіледі.

бағалау
«5» - ○,
«4» - ■ ,
«3» - ▼

5 мин

Қолдану
кезеңі

 Оқулықпен жұмыс № 4 
тапсырма
Екі шебердің біреуі 123  қамшы 
өрді ,ал екіншісі одан 20 қамшы
артық өрді. Екі шебер барлығы 
неше қамшы өрді?
Шарты:
Бірінші шебер-123 қамшы
Екінші шебер-? , 20-еуі артық    
? қамшы
Шешуі:1)
            2)
Жауабы:
Ә) Кері есеп құрастыр және оны
шығар. 
Сергіту сәті: Сандарды дене  
қимылымен жазу.( 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9.)

Оқушылар 
тапсырмаларды 
топпен  
орындайды. 
Жұмыстарын топ
мүшелерінің бірі 
қорғайды.

бағалау
«5» - ○,
«4» - ■ ,
«3» - ▼

15 мин

Талдау кезеңі Топпен жұмыс 
1-топ      4□ +□3=70 
2-топ      □4-3□=12
3-топ       6□+□4=96
4-топ       □8-5□=25

«Жазбаша қосу 
және азайту» - 
тақырыбына 
арналған 
логикалық 
тапсырмаларды 
орындайды.

бағалау
«5» - ○,
«4» - ■ ,
«3» - ▼

10 мин
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Жинақтау

кезеңі
Электронды оқулықпен жұмыс
     167           935
+   248       -  784
  --------      ---------

Ондықтан аттай 
отырып, үш 
таңбалы санды 
қосу және 
азайтуды 
орындайды.

бағалау
«5» - ○,
«4» - ■ ,
«3» - ▼

5 мин

Бағалау кезеңі Сонымен бүгінгі 
сабақтан біз не 
үйрендік,балалар!
БББ 
маркировкасы
Білемін Білдім

Сабаққа 
рефлексия жасау

Сабаққа 
рефлексия 
жасау.  
-Балалар, бүгінгі 
сабағымыз 
туралы не 
ойлайсыңдар?
Бас бармақ 
арқылы бағалау.

Оқушылардың 
қорытынды 
(суммативті) 
бағасы қойылады.

5 мин

Үйге
тапсырма

6-тапсырма 199- бет. Балалар үй 
тапсырмасын 
белгілеп алады.
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МАЗМҰНЫ

1. «ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ МЕҢГЕРУ НЕГІЗІНДЕ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ 
КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУ» Маханова Ұлбосын  Ыбырайханқызы. Қызылорда қаласы,
№43Ж.Махамбетов атындағы қазақ орта мектебінің директоры

2. ӘБДІРАШ ЖАРАСҚАННЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӨМІРБАЯНЫ. Мұхашова Рита 
Жұмамұратқызы. Қызылорда қалалық білім бөлімі әдістемелік кабинет меңгерушісі

3. ӨЗГЕРІС ТУРАЛЫ ОЙЛАР. Ақтөбе облысы. Шалқар қаласы. № 1 орта мектеп. физика пәні 
мұғалімі Қайралапова Қуаныш Байдрахманқызы

4. ӨЗГЕРІП ОТЫРУ – БҮГІНГІ КҮННІҢ БАСТЫ ТАЛАБЫ. Қызылорда қаласы, №176 орта 
мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі. Төлбасиева Айсұлу Мүсәйқызы

5. Шеңбер. Дөңгелек. Қызылорда қаласы, № 171 Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебінің 
математика пәнінің мұғалімі Кемелова Гүлжан Оралбайқызы

6. 1-СЫНЫПТА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ. Қызылорда қаласы, №4 
С.Сейфуллин атындағы орта мектебі. Ағылшын тілі пәні мұғалімі Рахманбергенова Анар

7. Атомдық құбылыстар.  Қабылова Роза Жақсылыққызы. Қызылорда қаласы №171 Ғ.Мұратбаев
атындағы орта  мектептің физика пәнінің мұғалімі

8. Есеп бойынша теңдеу құру. Қызылорда қаласы. №120 Жамбыл  атындағы орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі Жалғасова Айткүл Сәкентайқызы

9. СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ - ЗАМАН   ТАЛАБЫ. Омарова Сәрсенкүл Сағынтайқызы 
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласындағы №43 Ж.Махамбетов атындағы қазақ орта 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

10. ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ҮЛГІСІ. Қызылорда қаласы. №43 
Ж.Махамбетов атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі Алиханова Айжан 
Құрбанғалиқызы

11. І.Есенберлин “Көшпенділер” трилогиясына мазмұндық талдау. Қызылорда қаласы. № 257 
орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сарина Әсемгүл

12. "АТАЖҰРТ" ЭТНОГЕОГРАФИЯЛЫҚ  ОЙЫНЫ. Кемелова Динара Анарбекқызы. Қызылорда 
қаласы. Үш тілде оқытатын мамандандырылған сыныптары бар дарынды балаларға арналған 
«Мұрагер» мектебінің  геогафия пәні мұғалімі

13. ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНДЕГІ СПОРТТЫҚ ОЙЫННЫҢ МАҢЫЗЫ.  Қызылорда қаласы №4 
С.Сейфуллин атындағы орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі Маханова Нұрайхан 
Бектұрғанқызы

14. МАТЕМАТИКА – АҚЫЛ-ОЙ ГИМНАСТИКАСЫ ( ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ САЙЫС) 
Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі 
Отызбаева Жанат Әлмаханқызы

15. LESSON STUDY МҮМКІНДІКТЕРІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУ. 
Қызылорда қаласы. №173 Ә. Молдағұлова атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі  Салходжинова Баян Есенгелдіқызы

16. Әдебиеттік оқу  2-сынып«Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем» тарауы 
бойынша сабақтар топтамасының орта мерзімді жоспары. Рахымшаева Әлия Байқоңырқызы 
№43 Ж.Махамбетов атындағы қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

17. Алғаш құрлыққа шыққан омыртқалы жануарлар. Ағайдарова Райхан Бабаққызы
18. Осы шақ. Қызылорда қаласы. №43 Ж. Махамбетов атындағы қазақ орта мектебінің бастауыш 

сынып мұғалімі Серікбаева Роза
19. «БАСТАУЫШ СЫНЫПТА «ҮӘЖ» педагогикалық технологиясының ОҚЫТУДЫҢ 

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

20. Ең кіші ортақ еселік  (ЕКОЕ) Қызылорда қаласы  №43 Ж.Махамбетов атындағы қазақ орта 
мектебінің  математика пәні  мұғалімі Ерекешова Зеріп Малкаждарқызы
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21. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін сыни тұрғыдан ойлау арқылы дамыту. 

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

22. Ғылыми стиль. Ахметова Сафура Орынбекқызы. Қызылорда қаласы. №43 Ж.Махамбетов 
атындағы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

23. «ҚҰРТ – ҚАЗАҚТЫҢ БРЕНДІ»  Қызылорда қаласы № 43 мектептің 3«Ә» сынып оқушысы 
Ділдабекова Жұлдыз. Ғылыми  жетекші: № 43 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Садықова 
Ажар  Сейтсұлтанқызы. Ғылыми  кеңесші: Ерекешова Зеріп. № 43 мектеп директорының 
ғылыми әдістемелік жұмыс жөніндегі  орынбасары

24. «АДАМНЫҢ  АЛҒАШҚЫ  САНДАРДЫ  ОЙЛАП  ТАБУ  ТАРИХЫ»  Қызылорда қаласы 
№43 Ж Махамбетов атындағы мектептің 3 «Ә» сынып оқушылары Медетбек Сағи, Алтай 
Акбар,Қуаныш Аружан. Ғылыми  жетекші: №43 мектептің бастауыш сынып мұғалімі 
Садықова  Ажар  Сейтсұлтанқызы

25. БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРДІҢ БІРІ:  “ДИАЛОГ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ” Маншарипова 
Ақжан Телеуқызы. Қызылорда облысы. Жалағаш ауданы №123 Т.Жүргенов атындағы орта 
мектептің математика пәні мұғалімі

26. СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ІЗДЕНІСТЕРІН АРТТЫРУ.  Шілдебаева Жанар Төлешбайқызы. Қызылорда облысы Жалағаш 
ауданы  Аққұм ауылы А. Бисенов атындағы №38 орта мектептің жоғары санатты қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

27. ЖЕКЕ  ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ. 
Қызылорда облысы Сырдария ауданыn№44 орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Медетова 
Ләззат Мүталлапқызы І деңгей тыңдаушысы, сертификатталған

28. ФИЗИКА  ПӘНІНДЕ  АКТ –НЫ  ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ  ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ
ҚАБІЛЕТІН  ДАМЫТУ.  Елеусінова  Мирамкүл. Қызылорда  облысы, Жалағаш кенті  № 202 
орта мектеп

29. Армысың, Алатау! (Қ.Толыбаев)  Райымқұл Дариха Сайфадинқызы. №35 И.Тоқтыбаев 
атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі 

30. Етістіктен  өткенді  қайталау. Аусинбаева М.Ж
31. ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ. Байтохаева Л.С. 126 

орта мектебінің ІІ санатты физика және информатика пәнінің мұғалімі. Сырдария ауданы, 
Қалжан ахун ауылы

32. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды география сабағында тиімді пайдалану. 
Г.Қ.Жанахметова, №42 орта мектептің география пәні мұғалімі. Қызылорда қаласы, Сырдария
ауданы, Аманкелді ауылы

33. «ТОПТЫҚ ОҚУ-ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАБЫСТЫ ОҚУ ӘРЕКЕТІНІҢ КЕПІЛІ» Қызылорда 
облысы Сырдария ауданы № 44 орта мектептің  биология пәні мұғалімі Ахметова Салтанат (1 
деңгей)

34. БИОЛОГИЯ  САБАҒЫНДА «ОҚЫТУ МЕН ОҚУДА АҚПАРАТТЫҚ-
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ» МОДУЛІН ПАЙДАЛАНУ. 
Алиева Акжан Абилдаевна. №132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің биология пәні мұғалімі
Сырдария ауданы

35. ФИЗИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫНЫҢ ПӘНДІ ТЕРЕҢ ТҮСІНУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ. 
Бакуова Ж.Б.  (Қызылорда қаласы, Сырдария ауданы №210 орта мектебі)

36. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА (ДИАЛОГТІК 
ОҚЫТУ) ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ. Ерназаров  Мұрат  Сүйінбекұлы. №132 
Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің  қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Сырдария ауданы

37. Тәлімгерлік -  мұғалімнің кәсіби  өсуі мен  инновациялық  ойлау жүйесін қалыптастырушы 
жұмыс әдісі. Аймуратова  Замзегуль Аптихалыковна. Жалағаш  ауданы, Жаңаталап ауылы № 
119 орта мектептің І  деңгей    бағдарламасы  бойынша  сертификатталған    бастауыш  сынып 
мұғалімі

38. ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІ САБАҒЫНДА  «ОҚЫТУ ҮШІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОҚУДЫ 
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БАҒАЛАУ» МОДУЛІНІҢ ОҚУШЫ  МОТИВАЦИЯСЫН АРТТЫРУДАҒЫ ТИІМДІЛІГІ. 
Оразалиев Тимур Оразалыұлы   №132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептіңтехнология пәні 
мұғалімі. Сырдария ауданы, Н.Ілиясов ауылы

39. БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА БІЛІМ БЕРУ МЕН БІЛІМ  АЛУДА СЫНДАРЛЫ ТЕОРИЯНЫ 
ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ. Досмаганбетова Фарида Калдыбаевна. Қызылорда облысы, 
Сырдария ауданы, №44 орта мектеп.  ІІІ деңгейлі биология пәні мұғалімі

40. ЖАРҚЫН ІСПЕН КҮЛЛІ ӘЛЕМДІ ТАҢ ҚЫЛЫП, ЖАСАЙ БЕРСІН ЕЛДІГІМІЗ МӘҢГІЛІК! 
№114 орта мектептің математика пәні мұғалімі А.Акимова 

41. Sightseeing.  Қызылорда облысы  Сырдария ауданы Шаған ауылы №37 орта мектеп. Әлайдар 
Айжан Кенесарықызы. ІІІ денгейлі ағылшын тілі  мұғалімі

42. МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҮЙРЕТУ. Елеусинова У.М. №126 
орта мектебінің II санатты математика пәнінің мұғалімі. Сырдария ауданы, Қалжан ахун 
ауылы.

43. Еліктеу сөздің түрлері. Жүнісова  Гүлнар Нұрабайқызы
44. «Еліктеу сөз туралы түсінік»    Нұрланқызы Алтынай
45. Жылдамдық.Уақыт.Қашықтық. Қызылорда облысы, Сырдария ауданы И.Тоқтыбаев атындағы 

№35 мектеп-лицей. Есназарова Жулдыз- бастауыш сынып мұғалімі 
46. СЫНДАРЛЫНЫҢ СИҚЫРЛЫ СЫРЫ. Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейліауылы.

№129 мектептің еңбек пәнінің мұғалімі Г.Байғараева
47. Пернетақта.  Айтанова Парасат Шайзадақызы- Қызылорда облысы Сырдария ауданы №35 

И.Тоқтыбаев атындағы мектеп – лицейінің ІІІ деңгейлі информатика пәні мұғалімі 
48. Шегіртке мен құмырсқа.  Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Шаған ауылы № 37 орта 

мектептің бастауыш сынып мұғалімі, ІІІ деңгей Амзеева Калдыгул  Рысбаевна  
49. ТАБЫСТЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ КЕПІЛІ.  Енсебаева Гульжан Урлешевна  Бастауыш сынып 

мұғалімі №37 орта мектеп. Қызылорда облысы
50. Етістіктен өткенді қайталау. Қалхоразова Маржан Қайқыбекқызы. Қызылорда облысы 

Сырдария ауданы №35 Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі

51. АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ. Жаңабатырова С.Ә.
№126 орта мектебінің II санатты  ағылшын тілі пәнінің мұғалімі,. Қызылорда облысы, 
Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылы 

52. КӨМІР ӨНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫ. 
Г.Қ.Жанахметова, №42 орта мектептің география пәні мұғалімі. Қызылорда облысы, 
Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы

53. Өнер және бейнелеу өнері . Қызылорда облысы, Сырдария ауданы Аманкелді ауылы №42 
Қ.Баймағанбетов атындағы орта мектебінің  «Бейнелеу өнері және сызу» пәні мұғалімі 
Ахметова Қазына Тыныштықбайқызы

54. БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖӘНЕ МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОБЫНДА АҚПАРАТТЫҚ –
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ. Сырдария 
ауданы, №37 орта мектеп Бастауыш сынып мұғалімі Калыбаева Кенжегуль Абилкаримовна 

55. Арал теңізі. Алмағанбетова Қарлығаш Кәрімқызы. Сырдария ауданы  Тереңөзек кенті №36 
Ә.Тәжібаев атындағы мектеп-лицейінің  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

56. Мәтіннің орнын ауыстыру және көшірмелеу. Қызылорда қаласы. Сырдария ауданы. № 44 орта 
мектебінің  информатика пәнінің мұғалімі Абдразахова Қаракөз

57. Тамыр бөлімдері.  Алиева Акжан Абилдаевна. №132 Т.Айтбаев атындағы орта  мектептің 
биология пәні мұғалімі. Қызылорда облысы. Сырдария ауданы

58. Бірыңғай мүшелерге, қаратпа, қыстырма сөздерге байланысты қойылатын үтір. Қызылорда 
облысы, Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы № 44 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Шалбаева Ақтолқын Боданқызы

59. Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың дұрыс сөйлеу дағдысын қалыптастыру.  Сырдария 
ауданы, Қоғалыкөл ауылы № 44 орта мектеп Құлымбетова Гулназ қазақ тілі әдебиеті

60. БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ. Алмағанбетова Қарлығаш Кәрімқызы. Сырдария ауданы 
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Тереңөзек кенті №36 Ә.Тәжібаев атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі

61. «БОЛАШАҚТЫ БІРГЕ ЖАСАЙМЫЗ» Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Қаракеткен 
ауылы № 114 орта мектептің  тарих және құқық пәнінің мұғалімі Алимова Гүлзира 
Мұратбайқызы

62. ӨЗГЕРІС – ӨМІР ТАЛАБЫ. Айтанова Парасат Шайзадақызы- Қызылорда облысы Сырдария 
ауданы №35 И.Тоқтыбаев атындағы мектеп – лицейінің ІІІ деңгейлі информатика пәні 
мұғалімі

63. Қазақ халқының ұлттық киімдері.  Қызылорда облысы  Сырдария ауданы Шіркейлі ауылы 
№129 мектептің еңбек  пәнінің мұғалімі Г. Байғараева

64.  «ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ СӘЙКЕС ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ» Саменова 
Айгерим Дарханбековна №129 Ә.Жәмішев атындағы орта мектеп Химия-биология пән 
мұғалімі

65. СЫНИ  ТҰРҒЫДА ОЙЛАУ. Абдрашева Ләззат Сағатбекқызы. Сырдария ауданы Тереңөзек 
кенті №36 Ә.Тәжібаев атындағы мектеп-лицейінің химия пәнінің мұғалімі 

66. Тұрақты ток  тарауын қайталау. №37 орта мектеп   Пәні: физика Сыныбы: 10   Пән мұғалімі: 
Мамрайемова Л

67. Өз біліміңді тексер.  Қызылорда облысы   Сырдария ауданы    №37 орта мектеп  Енсебаева 
Гульжан Урлешевна  ІІІ деңгейлі бастауыш сынып мұғалімі

68. Даудың шешімі («Талассаң, бағаң кетеді», «Кінәлі аяқтар») Қызылорда облысы Сырдария 
ауданы, Шаған ауылы. №37 орта мектеп.  ІІІ денгейлі бастауыш сынып мұғалімі Сматова 
Шолпан Динсламовна

69.  Жаңаша оқыту үрдісіндегі диалогтік оқытудың тиімділігі. Сырдария ауданы Шаған ауылы № 
37 орта  мектеп Бастауыш сынып мұғалімі Сейтаскарова Роза

70. ОҚЫТУ МЕН   ОҚУДАҒЫ  ӘДІСТЕРДІ  НЕ  ҮШІН  ӨЗГЕРТУ  КЕРЕК? Аусинбаева Марияш
Жалғасбекқызы. Сырдария ауданы, Шаған ауылы №37 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

71. Адам эволюциясының кезеңдері. Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шаған ауылы №37 
орта мектеп Әбілқасым Шолпан. ІІІ денгейлі  биология пәні  мұғалімі

72. Кіші жүздің Ресейге қосылуы. Қызылорда облысы Сырдария ауданы №37 орта мектеп. 
Мырзатаева Калипа Кидирбаевна. ІІ денгейлі тарих пәні  мұғалімі.

73. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту. Сырдария ауданы  №37 орта мектеп. 
Сейтаскарова Роза Айнашовна.  ІІ денгейлі бастауыш сынып мұғалімі

74. Unit 6. Step 2.  Kazakh National games. Қызылорда облысы Сырдария ауданы №37 орта мектеп 
Тұңғышбаева Салтанат. І денгейлі ағылшын тілі  мұғалімі

75. ӨЗГEPIС НE ҮШIН ҚAЖEТ ?  Тауекелов Дуйсенбек Алтаевич. Қызылорда  қаласы
76. Тізбектелген сабақтар топтамасына «Талантты және дарынды балаларды оқыту» модулін 

қалай  және неге енгізілгендігі туралы рефлексивтік есеп. Үсенбаева Әзиза Смайылханқызы
77. «LESSON STUDY» Мұғалімдердің білімін қалыптастыру және оқыту мен оқуды жетілдіру 

тәсілі"   Қызылорда  облысы,  Жалағаш  ауданы  №201  орта  мектептің  химия  пәні  мұғалімі 
Ниетқұлова  Марал

78. Байлық тұмасы.( Маңғыстау. Ә. Қайранов. Мұнай теңізі. Ф.Оңғарсынова.) АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
№42 ОРТА МЕКТЕБІ. Аймагамбетова Шынар

79. Ықшамдалған ережемен баскетбол ойыны. АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ  №42 ОРТА МЕКТЕБІ. 
Оразгалиева   Гауhар  Алпысқызы. Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

80. Африка материгі  жағалауындағы  мұхиттар  мен  теңіздер. Зерттелу  тарихы. Қызылорда 
облысы, Жалағаш ауданы.  №118 орта мектептің  география  пәнінің мұғалімі  Р. Назарқұлов

81. МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІ-БІЛІМ САПАСЫНЫҢ НЕГІЗІ.  Маңғыстау облысы, 
Маңғыстау ауданы.  «Шетпе» гимназиясының директоры  Г.Нұрмағамбетова

82. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҮРДІСТЕРІН, ОЙЛАУ 
ҚАБІЛЕТІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ.  Нұржанова Сабила Қалыбайқызы. № 64 орта 
мектеп  Арал қаласы  Қызылорда облысы 
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83. БАСТАУЫШ СЫНЫП БІРЛЕСТІГІНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕСЕБІ. Бермағамбетова Аягөз 

Қибатқызы. Қ.И.Сәтбаев орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
84. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Актюбинская область Уилский район  село Караой 
Караойская школа-сад Абдраемова  Гульжанар Жалгасбаевна. Учитель русского языка и 
литературы І  категории 

85. САНДАР ҚАСИЕТІ. Ақтөбе облысы. №40 жалпы орта білім беретін мектеп. Жетекші 
бастауыш класс мұғалімі Абишова Б.А. Ахтанқызы Гаухар

86. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ – ОҚУШЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ. Кельдибаева Айгуль Рымбаевна. Қарағанды облысы 
Осакаров ауданының «Осакаровка кентінің № 1 ОМ» КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі

87. ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР – ТӘРБИЕНІҢ ТҮП ҚАЗЫҒЫ. Ещанова Гүлжан Кенжешқызы 
информатика пәні мұғалімі.  Ғ. Мәсәлімов атындағы орта мектеп Исатай ауданы Х. Ерғалиев 
ауылы

88. ТУҒАН ЖЕРІМДІ СҮЙЕМІН. Ақтөбе қаласы. Благодар орта мектебінің 4 А класс оқушысы 
Жүрсін Лаура. Жетекшісі:  Исабекова Айманкүл Шайқұлқызы

89. «МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ ЖӘНЕ АДАМ» Шығыс 
Қазақстан облысы, Күршім ауылы, Күршім ауданы  «Н.Островский атындағы №4 Күршім 
орта мектебі»
 ОРЫНДАҒАН: 6-СЫНЫП ОҚУШЫСЫ ЕРЛІКОВА НАЗЕРКЕ. ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ: қазақ 
тілі мен әдебиеті Умутбаева Асыл Булаткановна. ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІСІ: ф.ғ.м.МҮРСӘЛІМ 
ГҮЛНҰР ОРАЗБЕКҚЫЗЫ

90. ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ. Фазылова М.Д.  учитель русского языка и литературы

91. ЖАУЫНГЕР  ЖӘНЕ ЖАЗУШЫ Б. МОМЫШҰЛЫ БЕЙНЕСІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ 
БАТЫРЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ. Атырау облысы, Исатай ауданы, Хамит Ерғалиев  ауылы, 
Ғибатолла Мәсәлімов атындағы орта мектеп. Жоғары санатты, бастапқы әскери даярлықты 
ұйымдастырушы- оқытушы  Қабиев Парух Ғатауұлы.

92. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ACTION RESEARCH 
ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА. Атырау облысы, Мақат ауданы, Х.Санбаев  атындағы орта мектептің 
орыс тілі пәнінің мұғалімі: Есказиева Сания Адиловна

93. «Математика сабағында оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту» Мақат ауданы 
Х.Санбаев атындағы  орта мектептің 2-санатты бастауыш сынып мұғалімі Жалтаева Г.Д.

94. СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ РЕФЛЕКСИВТІ ЕСЕП. Атырау облысы. 
Мақат ауданы. Мақат поселкесі. Х.Санбаев атындағы орта мектептің Бастауыш сынып 
мұғалімі Сапарова Лаура Асылбековна. 1-санатты мұғалім

95. ҚЫМЫЗДЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ. Ғылыми жоба. Авторы: Мұратбай  Нұрбол. Сыныбы: 2 
Мектебі: №203 орта мектеп. Жетекшісі: Байкенжеева Ғалияш 

96. «ҚЫЗЫЛ МИЯ-САҚТЫҢ, ЯҒНИ СКИФТІҢ АЛТЫН ТАМЫРЫ»  №201 орта мектеп. 
Мектепішілік «Зерде»   ғылыми жобасы.  Жоба қорғаушы: Шайділда Мақсат  Сыныбы: 1«б» 
Жетекшісі: Шалқымаева Ұлбосын

97.  «ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ БАС КИІМІ» Орындаушы: Карифуллаев Байтұрсын 4 в сынып 
оқушысы №  201 орта мектеп. Жұмыстың жетекшісі: Шарипкулова Базаркул, бастауыш 
сынып мұғалімі, №  201 орта мектеп

98. ҒЫЛЫМИ ЖОБА. ЭКОЛОГИЯНЫҢ ЖАНУАРЛАР АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ (БАУЫР ҚҰРТЫ) 
Қызылорда облысы. Жалағаш ауданы.  Жаңадария ауылы  №203 орта мектептің 8-сынып 
оқушысы Сқақ Айбану. Жетекшісі: Смаева Индира

99. БАЛ АРАСЫНЫҢ АДАМҒА ПАЙДАСЫ. Умирсерикова Аружан Жомартқызы. 9 «Б» сынып 
оқушысы. Жамбыл атындағы облыстық №7 мамандырылған мектеп интернаты. Жетекшісі: 
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Бекбауова Айнаш Толеухановна

100. БӨЛМЕ ФИТОЭКОЛОГИЯСЫ. Мукажанова Наргиза Нұрланқызы. 9 сынып оқушысы.
Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты, Жетекшісі: Бекбауова 
Айнаш Толеухановна

101. ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР – ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ. Канибетова Елена 
Валерьевна. 9”Б”сынып. Ж.Жабаев атындағы облыстық мамандырылған мектеп-интернаты. 
Жетекшісі:  Бекбауова Айнаш Толеухановна

102. УРОК –ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУ А. С. ПУШКИНА. Сарсенбиева Айнагүл 
Энгельсовна. СОШ имени Гали Бегалиева. Западно -Казахстанская область. Казталовский 
район. с. Кушанкуль.

103. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЮ-ӨРНЕК  ӨНЕРІ. Шығыс Қазақстан облысы, 
Ұржар ауданы, Жоғарғы Егінсу  ауылы  «Егінсу орта мектеп – бақша» КММ. 7 сынып 
оқушысы Бақанғали Ұлпан, оқу озаты

104. АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ. 
Мырзагалиева Сандигул Сандигалиевна. Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Қараой мектеп-бала 
бақшасының ағылшын тілі пәні мұғалімі

105. СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІНІҢ АТА-АНАЛАРМЕН ЖҮРГІЗЕТІН ЖҰМЫСЫНЫҢ 
ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ. Қарағанды облысы Осакаровка кентінің №1 жалпы білім 
беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Хыраубай Орныхан

106. Кімнің мекені жақсы? ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ. Ақтөбе қаласы. Новый орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі Хабибуллина Жанна Бахтияровна. I санат

107. Бердібек Соқпақбаев. Шынықсын денеміз. Атырау облысы, Атырау қаласы №34 
лингвистикалық мектеп-гимназиясы. Шалтаева Гулназ Құнанбайқызы. Бастауыш сынып 
мұғалімі, І санатты

108. Талаптыға нұр жауар. Атырау облысы, Атырау қаласы. №34 лингвистикалық мектеп-
гимназиясы. Борашева  София Қайыржанқызы. Өзін-өзі тану пәні мұғалімі,  І санат

109. «Сұраулы сөйлем. Пысықтау сабағы» Атырау облысы, Атырау қаласы №34 
лингвистикалық мектеп-гимназиясы Дәулетова Шархат Ермекқызы. Бастауыш сынып 
мұғалімі, жоғары санатты 

110. МОРФЕМИКА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА.ФОРМЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ СЛОВА. 
Актанова Гульнур Айтмаганбетовна. Преподаватель  русского языка и литературы. ГКУ 
“Средняя школа №29” имени Т.Изтилеуова. Кызылординская область,  Кармакшинский район

111. Which is faster? Атырау облысы, Атырау қаласы, №34 лингвистикалық мектеп-
гимназиясыныңАғылшын тілі пәнінің І санатты мұғалімі Nurgalieva  Saule  Dyusengalievna

112. Көпмүше әлеміне саяхат. Оңтүстік Қазақстан облысы. Түркістан қаласы.  №15 
М.Жұмабаев атындағы мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Мамакова 
Гулжамиля Жолдасбекқызы

113. Сабақтың тақырыбы: Жолаушы. «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №24 
«А» бастауыш қазақ мектебі» ММ бастауыш сынып мұғалімі Ергалиева Ментай Амановна

114. Бастауыш  сыныпта топтық, ұжымдық оқыту  түрлерінің тиімділігі.  Шығармашылық 
жұмыс.  Оңтүстік Қазақстан облысы. Шардара қаласы.  А. Иманов атындағы жалпы орта 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі: Оразова  Гүлмира

115.  Авторлық қолданбалы курс бағдарламасы. Физика – болашақ мамандықта. Бағдарлама
авторы: ШҚО. Аягөз қаласы  «№6 жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернатпен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  жоғары санатты физика пәнінің  мұғалімі  Майланова 
Мейрамгүл Секенқызы 

116. Оқулық. 2-сынып  Математика оқыту әдістемесі. Атырау облысы Махамбет ауданы.  
Махамбет селосы Д. Төленов атындағы мектеп-гимназиясының бастауыш сынып  мұғалімі 
Аманғалиева Нұргүл Сүндетқалиқызы
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