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«Нұрлы жол» - «Мәңгілік елге» бастау алған сара жол, болашақтың басты бағдары,
жаңа істер бастамасы. Бұл тіркестің өзінде терең ассоциациялық мән бар. Бұл — дағдарыс
кезеңінен шығу жолы, инфрақұрылымдардың дамуы, жаңа жолдардың салынуы,
экономикалық серпілістің жалғасы, әлеуметтік әл-қуаттың артуы.
2005 жылдың 5 қыркүйегі күні №12 гимназияға Еліміздің тұңғыш Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың келуі - мектеп үшін үлкен мақтаныш. Елбасы гимназияға «Бұл мектеп –
еліміздегі көп жылғы даңқты тарихы бар, мыңдаған шәкірттердің жүрегіне білім нәрін
құйып, тәрбиелеген беделді білім ұяларының бірі»деп өз бағасын берді.
Қазақ халқының біртуар ұлы, әйгілі зерттеуші-ғалым, ұлт қайраткері Шоқан
Уәлихановтың аяулы есімімен аталатын қазақ мектептерінің қара шаңырағы Алматы қаласы
№12 гимназия – талай тарихтың куәсі болған, атақты ақын-жазушылар, қоғам қайраткерлері,
ұлы ғалымдар, өнер адамдары түлеп ұшқан алтын ұя.
Жиырмасыншы ғасырдың басында қазақтың өлкелік үлгілі тәжірибе мектебі болып
негізін қалаған білім ордасы Кеңес заманындағы тұңғыш қазақ мектебі болғанын зор
мақтанышпен айтамыз. Ұлттық мектептің алғашқы қарлығашы саналатын, жас
жеткіншектерге ана тіліміз бен төл мәдениетімізді, руханиятымызды терең білуге баулитын
тәлім-тәрбие мен патриоттық бағыттағы білім беретін №12 гимназия бүгінгі күні заман
талаптарына сай өсіп-өркендеу жолында.

УДК 37.0
ББК 74.00

ISBN 978-601-7579-31-9

© Нагиев И.Б., 2016

Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ
№12 МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН
ГИМНАЗИЯ
2005 жылдың 5 қыркүйегі күні №12 гимназияға Еліміздің тұңғыш Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың келуі - мектеп үшін үлкен мақтаныш.
Елбасы гимназияға «Бұл мектеп – еліміздегі көп жылғы даңқты тарихы бар,
мыңдаған шәкірттердің жүрегіне білім нәрін құйып,
тәрбиелеген беделді білім ұяларының бірі» деп өз бағасын берді.
2014 жылдың 25 мамыры күні 90 жылдық тарихы бар гимназияға Алматы қаласының
әкімі А.С.Есімов келіп, мұғалімдердің тәжірибесімен, оқу кабинеттерінің жабдықталуымен
танысып, салтанатты соңғы қоңырау жиынына қатысты.
Қазақ халқының біртуар ұлы, әйгілі зерттеуші-ғалым, ұлт қайраткері Шоқан
Уәлихановтың аяулы есімімен аталатын қазақ мектептерінің қара шаңырағы №12 гимназия –
талай тарихтың куәсі болған, атақты ақын-жазушылар, қоғам қайраткерлері, ұлы ғалымдар,
өнер адамдары түлеп ұшқан алтын ұя.
Жиырмасыншы ғасырдың басында қазақтың өлкелік үлгілі тәжірибе мектебі болып
негізін қалаған білім ордасы Кеңес заманындағы тұңғыш қазақ мектебі болғанын зор
мақтанышпен айтамыз. Ұлттық мектептің алғашқы қарлығашы саналатын, жас
жеткіншектерге ана тіліміз бен төл мәдениетімізді, руханиятымызды терең білуге баулитын
тәлім-тәрбие мен патриоттық бағыттағы білім беретін №12 гимназия бүгінгі күні заман
талаптарына сай өсіп-өркендеу жолында.
ГИМНАЗИЯНЫҢ СОҢҒЫ ЖЫЛДАРДАҒЫ ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕРІ:
 Республикалық бірінші ұлттық «Балалық шақ досы»байқауында «Ең үздік ақпараттық
мектеп»номинациясын жеңіп алды, 2007 жыл;

 «Алматы қаласының бәсекеге қабілетті 50 үздік мектебі» байқауында ІІІ орынғаие болды, 2008 жыл;
 «Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары мен білім
беру саласына қосқан үлесі үшін» ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің Құрмет
Грамотасыменмарапатталды, 2008, 2009, 2010, 2014 жылдар;

 «Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі жеткен жетістіктері үшін»Алматы қаласының
әкімі А.Есімовтың Құрмет грамотасымен марапатталды, 2010, 2012, 2013, 2014 жылдар;

 Гимназия ұжымы «Оқу жылының қорытындысы бойынша оқу тәрбие жұмыстарында жоғарғы
жетістіктерге жеткені үшін»Алматы қаласының әкімі А.Есімовтың Құрмет грамотасымен
марапатталды, 2011, 2014 жылдар;

 Алматы қаласының әкімі Б.Байбектің “Орта білім беретін үздік ұйым” конкурсының лауреаты атты
Дипломымен марапатталды, 2015 жыл

 Алматы қаласы әкімінің ұйымдастыруымен өткізілген «Ең үздік педагогикалық ұжым»сайысында І
орынға ие болып, әр педагогқа 170%-дық сыйақы берілді, 2016 жыл тамыз.

 «Аламты Жыл мұғалімі – 2007»қалалық сайысында қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Ж.С.БекжановаГран-прииегері болды;

 Республикалық «Алтын диск-2007»сайысында информатика пәнінің мұғалімі Н.Т. МаликоваГранприиегері болды;

 «Алматы жыл мұғалімі – 2008, 2009»байқауларында гимназия мұғалімдері Н.Т.Маликова, А.Маликова
жүлделі ІІІ орынғаие болды;

 «Алматы жыл мұғалімі – 2010, 2011»байқауларында гимназия мұғалімдері Э.Сүлейманова мен
С.Алимбай финалға шығып, түрлі номинация иегерлері атанды;

 Қосбергенова Алтынай «Қалалық үздік психологтар» сайысының Бас жүлдегеріболып,
«Республикалық үздік психологтар»сайысында «Зерттеуші психолог» номинациясы бойынша
марапатталды, 2013 жылы;

 Досымбаева Бақыт Төлегенқызы «Ұстаз - ұлы есім!»филолог ұстаздар туралы фильмдардің бірінші
республикалық фестивалінің II дәрежелі Дипломмен марапатталды, 2013жыл 17 мамыр.

 «Қалалық үздік сынып жетекші – 2015»сайысында 6Г сыныбының сынып жетекшісі Ғ.Науанова
жүлделі ІІ орынғаие болды.

 «Аудандық үздік педагог – 2014, 2015»сайысында гимназия мұғалімдері Аубакирова А., Абылқасымов
А. жүлделі І орығаие болды.

 «Jas Volunteers Almaty» қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен «J-liga» математикалық
лигасында мектептің командасы Бас жүлдеге ие болды, 2016 жыл мамыр;

 Гимназияның 80 жылдық мерейтойына орай «Білім айдынындағы ақ кеме» атты тарихи кітабын
шығарылды

 Мектептің 90 жылдық мерекесіне байланысты тоқсан сайын «Ақ кеме» журналы шығарылады.
 «№12 мектепке – 90 жыл» мерейтойлық медалін шығарылды
 «Аңызға айналған Алтын ұя»деректі фильмі шығарылды

Гимназиямыздағы Ұлттық бірыңғай тестілеудің соңғы 5 жылдағы нәтижелері
Оқу жылы

Мектеп бітірушілер
саны

ҰБТ тапсырған оқушы
саны

Орташа
балл

2011-2012

92

92

102,043

2012-2013

74

64

102,734

2013-2014

74

66

106

2014-2015

103

93

100,6

2015-2016

78

64

108,78

«Алтын белгі» төсбелгісі иегерлерінің соңғы 5 жылдағы үлесі
Оқу жылы
«Алтын белгі» төсбелгісі
Үздік аттестатты
иегерлерінің саны
иегерлерінің саны
2011-2012

10

4

2012-2013

7

4

2013-2014

10

6

2014-2015

13

8

2015-2016

12

13

Гимназия мұғалімдерінің сапалық құрамы
Гимназиядағы
мұғалімдер саны
2015-2016 оқу жылы 120

Жоғарғы
санат
59

Мұғалімдердің санаты
Бірнші санат Екінші санат
27

27

Санаты
жоқ
2

Мемлекеттік марапаттаулары және ҚР БҒМ марапаттауларымен марапатталған мұғалімдер үлесі

Гимназия мұғалімдерінің деңгейлік курстан өтуі
р/с

Мұғалімнің аты-жөні

Деңгейі

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

Маликова Найла Токтамуратовна
Иманалиева Жылдыз Мусаевна
УтешоваМадинаАмангельдиновна
Буранбаева Гаухар Абдикаримовна
Тумабаева Кульзат Аблакатовна
Жуванышбекова Сагадат Мейрманова
Калиева Ляззат Советовна
Алимбай Салтанат Серикбайкызы
Байтасова Лиза Султановна
Паримбекова Айгуль Мырзановна
Дусимбаева Молдир Усеновна
Абдашова Айнур Кожановна
Джакипбеков Руслан Айтжанович
Есмагулова Кулайхан Жадигеровна
Косбергенова Алтынай Тураровна
Какенова Бибигул Кайипбековна

Бірінші
Бірінші
Бірінші
Бірінші
Бірінші
Бірінші
Бірінші
Екінші
Екінші
Екінші
Екінші
Үшінші
Үшінші
Үшінші
Үшінші
Үшінші

Курстан өткен
жылы
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2013
2013
2014
2015
2014
2015
2012
2012
2012

Жалпы мектеп бойынша деңгейлік курстан өткен
мұғалімдердің саны -16 – 14%
Бірінші деңгей бойынша курстан өткен мұғалімдер саны – 7
Екінші деңгей бойынша курстан өткен мұғалімдер саны – 4
Үшінші деңгей бойынша курстан өткен мұғалімдер саны - 5
Гимназия мұғалімдерінің қалалық, республикалық, халықаралық конференция, семинар, форум,
педагогикалық оқуларға қатысуы
Деңгейі
Халықаралық
Республикалық
Қалалық
Барлығы

Мұғалімдердің конференция, семинар,
форум, педагогикалық оқуларға
қатысушылар саны
57 – 50%
36 – 30%
13 – 11%
106 – 94%

Барлық
мұғалідер саны

115

Гимназия мұғалімдерінің қалалық, республикалық, халықаралық олимпиада және түрлі сайыстарда
жүлделі орындарға ие болуы

Оқулықтар, электрондық оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, бағдарламалар, ғылыми жұмыстар
авторы болған мұғалімдер
Авторлық жұмыс түрі
Мұғалімдер саны
Оқулық авторлары
6
Электрондық оқулықтар авторлары
4
Оқу-әдістемелік құралдар авторлары
25
Бағдарлама авторлары
16
Ғылыми жұмыстар авторлары
8
Пәндік плакаттар авторлары
5
Барлығы
64 – 56%
Гимназиядағы электрондық оқулықтар авторлары:

 Орыс тілі, 3- сынып, Пралиева Ж.
 Биология, 7- сынып, Садырбекова Ж.

 Химия, 8- сынып, Паримбекова А.
 Бастауыш, 3- сынып, Алыпкелова А.

Гимназиядағы оқулық, әдістемелік құрал, электрондық оқулықтар,
плакаттар жинағының авторлары болған мұғалімдер
1. Сакенова Рахима Бөлекбайқызы– гимназия директоры:
 «Тілашар» қазақ тілінен оқу құралының авторы, 2008 ж.
 «Алматының күміс қоңырауы» кітабының авторы, 2007 ж.
 «Білім айдынындағы ақ кеме» кітабының авторы, 2004 ж.
 «Ұзстаздық баян» кітабының авторы, 2005 ж.
 «Менікі – ертең үшін» кітабының авторы, 2014 ж.
 500-дей мақала авторы.
2. Қаңлыбаева Кульсимхан Ибраимовна– математика пәнінің мұғалімі:
 Математикадан тесттер жинағының авторы, І бөлім 2009 ж.
 Математикадан тесттер жинағының авторы, І бөлім толықтырылған 2013 ж.
 «9 сыныпты математикадан емтиханға дайындау» әдістемелік нұсқаулық авторы, 2012 ж.
 «Жазықтықтағы геометрия» 9 сынып, әдістемелік нұсқаулық авторы, 2012 ж.
 8 сынып алгебрасының дидактикалық материалдарының авторы, 2012 ж.
 «Орта мектептің 9- сыныбында математикадан жазбаша емтихан алуға қажетті тапсырмалар жинағы»
әдістемелік құралының авторы, 2012 ж.
3. Маликова Найла Токтамуратовна– информатика пәнінің мұғалімі:
 «Microsoft Offise Word, Excel, Power Point-2007» оқу әдістемелік құралдары авторларының бірі, 2008 ж.
 12 жылдыққа арналған «Информатика» 4 сынып оқулығы және әдістемесінің авторларының бірі, 2006
ж.
 «Ақпараттық технологиялар практикумы» әдістемелік құралдары авторларының бірі, 2010, 2011, 2012
ж.
 Бірнеше мақалалары басылымдар беттерінде жарық көрді.
4. Аманова Ақзипа Сембіқызы– бастауыш сынып мұғалімі:
 Математика 1-сынып өзіндік жұмыс дәптерінің авторы
 «Логика әлемі» 1-сынып өзіндік жұмыс дәптерінің авторы
 «Әріптер жинағы» 1-сынып көрнекіліктерінің авторы, 2012 ж.
 Қазақ тілі 4-сынып өзіндік жұмыс дәптерінің авторы, 2013 ж.
5. Бакынова Маукен Тухметуллақызы– математика пәнінің мұғалімі:
 5-11- сыныптар үшін математикадан плакаттар авторы, «Аbdi» баспасы
 7-11- сыныптар үшін математикадан плакаттар авторы, «Аbdi» баспасы
 Математика, 6- сынып жұмыс дәптерінің авторы, «Атамұра» баспасы
6. Муканова Раушан Акшаловна– бастауыш сынып мұғалімі:
 1-4- сыныптарға арналған қазақ тілі пәнінен сын жұмыстар жинағы кітабының авторы, 2009 ж.
7. Паримбекова Айгул Мырзанқызы– биология пәнінің мұғалімі:

 6-11- сыныптар үшін биологиядан үлестіме материалдар авторы, «Аbdi» баспасы,2013ж
 7-8 -сыныптар үшін биологиядан электоронды оқулық авторы «ЦПТИО» баспасы,2007 ж
8. Садырбекова Жақсыгул Төлеутайқызы– биология пәнінің мұғалімі:
 8-10- сыныптар үшін биологиядан электоронды оқулық авторы «ЦПТИО» б, 2007 ж.
9. Базарбаева Несипхан Төлегеновна– физика пәнінің мұғалімі:
 «Физика деңгейлік есептер» жинағының авторы, 2012 ж.
 «Физика бақылау жұмыстары» жинағының авторы, 2012 ж
10. Қарабекова Зәмзәгүл Болатбековна– қазақ тілі пәнінің мұғалімі:
 Қазақ тілінен плакаттар жинағының авторы, «Аbdi» баспасы, 2006 ж.
 Тест жинақтарының авторы
11. Тортаева Амина Долдашовна– тарих пәнінің мұғалімі:
 Қазақстан тарихынан плакаттар жинағының авторы, «Аbdi» баспасы, 2006 ж.
 6-11- сыныптар үшін қазақстан тарихынан үлестіме материалдар авторы, «Аbdi» баспасы, 2013 ж.
 «Ел басшылары» плакаттар топтамасының авторы, «Аbdi» баспасы, 2007
 Қазақстан тарихынан тест жинақтарының авторы
12. Данияр Кенжехан Дидарқызы - бастауыш сынып мұғалімі
 «Қызықты грамматика» 1-4 сыныптарға арналған бағдарлама авторы, 2010 ж.
13. Муканова Раушан Акшаловна - бастауыш сынып мұғалімі
 Қазақ тілі пәнінен 1-4 сыныптарға арналған сын жұмыстар жинағы, 2009 ж.
14. Абылқасымова Қарлығаш Сейітқызы- география пәнінің мұғалімі
 «Экология» бағдарламасының авторы, 5 сынып.
15. Сәрсенбина Бәтіш Тұраровна- қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
 «Абай – қазақтың бас ақыны» бейіндік бағдарламасының авторы, 2014 ж.
16. Маймақова Кулжамал Бөбекбайқызы - бастауыш сынып мұғалімі
 «Қызықты грамматика» 1-4 сыныптарға арналған бағдарлама авторы, 2010 ж.
17.Абейбекова Раушан Тұрсынбайқызы - бастауыш сынып мұғалімі
 Дүниетану пәнінен 3-сыныпқа арналған сынақ жұмыстары жинағы авторы, 2009 ж.
18. Бақбергенова Джамагул Турганбаевна - денешынықтыру пәнінің мұғалімі
 «Қызықты қозғалыс ойындары», «Дарынды спортшылармен жеке жұмыс», 1-11 сыныптарға арналған
бейіндік бағдарлама авторы, 2010 ж.
19. Алыпкелова Алтынай Раулқызы - бастауыш сынып мұғалімі
 «Қызықты грамматика» 1-4 сыныптарға арналған бағдарлама авторы, 2010 ж.
 2-сыныпқа арналған бақылау жұмысы авторы, 2015 ж.
20. Байтасова Лиза Султановна - математика пәнінің мұғалімі
 «Экономикалық мазмұнды есептер», 2001 ж., «Экономикалық білім негіздері»,2001 ж.
 «Основы экономических знаний», 2001ж.
21. Тайжанова Ляззат Ауғановна - бастауыш сынып мұғалімі
 1-4 сыныптар үшін вариативті курс жиынтығы авторы, 2014 ж.
22. Есмағұлова Күлайхан Жәдігеровна - бастауыш сынып мұғалімі
 1-сыныпқа арналған бақылау жұмысының авторы, 2015 ж.
23. Тұмабаева Кулзат Аблакатовна - бастауыш сынып мұғалімі
 «Қызықты грамматика» 1-4 сыныптарға арналған бағдарлама авторы, 2010 ж.
24. Буранбаева Гаухар Әбдикеримовна - бастауыш сынып мұғалімі
 «Қызықты грамматика» 1-4 сыныптарға арналған бағдарлама авторы, 2010 ж.
25. Садырбекова Жақсыгул Төлеуқұлқызы - биология пәнінің мұғалімі
 Биология пәнінен электоронды оқулық авторы,8-10 сыныптар,«ЦПТИО» б,2007ж.
26. Пралиева Жанна Кажмухановна - орыс тілі пәнінің мұғалімі
 Орыс тілі пәнінен электронды оқулық авторы, 3- сынып, «ЦПТИО» баспасы, 2007 ж.
27. Паримбекова Айгүл Мырзановна - химия - биология пәнінің мұғалімі
 Биология пәнінен электронды оқулық авторы 7-8 сыныптар, 2008 жыл.
 Биологиядан үлестірме материалдар авторы, 6-11 сыныптар, «Аbdi» баспасы,2014 ж.
28. Ақбаева Жанархан Закировна - ағылшын тілі мұғалімі
 «Бес тілде тілашар» ағылшын тілінен оқу құралының авторы, 2007 ж.
29. Байжанова Бибісара Жолдасбековна - математика пәнінің мұғалімі
 «Геометрия есептерін шығару практикумы» бейіндік бағдарламасының авторы, 10-11 сыныптар, 2015
ж.
30. Мухамедиева Жанар Абдиевна - математика пәнінің мұғалімі
 «Геометрия есептерін шығару практикумы» бейіндік бағдарламасының авторы, 10-11 сыныптар, 2015
ж.
31. Нұрғалиева Индира Мәсенқызы - тарих пәнінің мұғалімі

 «Алматы қаласының тарихы тұлғалар келбетінде» бейіндік бағдарламасының авторы, 8-сынып, 2016
ж.
32. Тусупова Айгерім Касеновна - тарих пәнінің мұғалімі
 «Алматы қаласының тарихы тұлғалар келбетінде» бейіндік бағдарламасының авторы, 8-сынып, 2016
ж.
Шортан Әсия Тақабайқызы
Бастауыш оқу ісінің меңгерушісі
ҚР білім беру ісінің үздігі
Ы.Алтынсарин медалінің иегері
ҰСТАЗДАН ШӘКІРТ ОЗСА...
«Шәкіртсіз ұстаз – тұл» деген халық даналығында айтылғандай, әрбір жас ұрпаққа білім беріп жүрген
ұстаздың еңбегі өзінің білімімен, ізденімпаздығымен, дарынымен, еңбекқорлығымен көрінсе, сол бойындағы
қасиетін дамытуға өз үлесін қосатын ол – шәкірті.
Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді
бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым
қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді.
Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып жатқан
кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуі қажет.
Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы – мектеп десек, мектептің басты
тұлғасы, жүрегі – МҰҒАЛІМ.
Адамның
адам
болып
қалыптасуына
ата-аналармен
қатар,
мұғалімнің
де
рөлі
зор.
Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында.
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы – деп ақын Ғ.Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар
болғанын мақтаныш етемін. Әрине, ұстаз жүгі – ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнмен, асықпай мәнерлеп
сөйлеген сөзінен әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің дана ойдың ыстық лебі есіп
тұрғандай. Иә, адамның жан дүниесін түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу – бұл нағыз шеберлік емес пе?!
Ұстаздық жолын таңдаған әрбір жан өз шәкіртінің өзінен оза шабуын, әлдеқайда биіктерден көрінуін тілейді.
Сөзімді осылай бастауымның себебі, әңгіме өзім жетекшілік ететін сыныптағы білім мен өнерді қатар меңгеріп,
гимназияның мақтанышына айналған шәкірттерім жөнінде болмақ.
Жылда дәстүрлі түрде өтетін IХ қалалық және республикалық Мұқағали оқулары байқауында бас жүлде
алған Ниязбек Аянат, көркем гимнастикадан жасөспірімдердің екінші спорттық дәрежесінің иегері Асқар
Айнаш ие болды. Шәкірттерімнің жетістіктерін көргенде «қайран ұстаздар-ай, өзгенің баласын да өз
баласындай қабылдайтын ұстаз атты ұлы күшке жетер мамандық бар ма екен?!» деп, жан-дүнием тебіреніп,
ұстаз болғаным үшін мақтанғандай керемет бір күй кештім.
Жақында ғана Тезекбай Абылай Республикалық «Қайрат» футбол командасының дайындық тобында өнер
көрсетіп жүр. Сондай-ақ, Ерман мен Данияр облыстық, республикалық байқауларда топ жарып, ұстаз мерейін
үстем етіп жүр.
Аянаттан басқа поэзия әлемінің саф ауасымен тыныстап жүрген, Әсем, Тоғжан, Айдидар секілді ақын жанды
шәкірттерім де бар,оларға білім мен өнерді қатар меңгертуде көп еңбектің сіңгенін, №12 гимназияның басқа да
ұстаздары мен барша ата – аналар және жарық көргелі отырған осы журналдың ормандай оқырмандары
оқығанын қаладым.
Ұстаздан шәкірт озса, нұр үстіне нұр болары сөзсіз ғой...
АПТАЛЫҚТАН АЛАРЫҢ КӨП
Бастауыш сыныптар бойынша оқу ісі меңгерушісі Шортан Ә.Т.
Бастауыш сыныптар әдіс бірлестігінде онкүндік өткізілді. Әрине, онкүндік өткізу үшін міндетті түрде пән
мұғалімдерімен ақылдасып, бірлестік жетекшісі Жуванышбекова Сағадат өтілу жоспарын жасап, бекіткізді.
Сол бекітілген жоспар бойынша іс-шаралар өткізілді. 1-сыныптар бойынша «Бақытты балалық» тақырыбында
сурет салу сайысы өтті. Оны 1-сынып мұғалімдері Сабырбекова Сажида мен Абдрашова Айнұр ұйымдастырды.
Ал 2-сыныптар бойынша «Менің Отаным Қазақстан» тақырыбында мәнерлеп оқу конкурсы өткізілді.
Ұйымдастырушылары 2-сынып мұғалімдері Қалиева Ләззат, Есмағұлова Күлайхан. 3-сыныптар арасында
«Шоқан ата мектебі - мақтанышым» шығармалар конкурсы өткізілді. Ұйымдастырушылар Алыпкелова
Алтынай және Маймақова Гүлжамал. 4-сыныптар бойынша С.Бегалиннің туылғанынына 120-жыл оқырмандар
конференциясын ұйымдастыру. Жауапты Сүлейманова Эльмира.

Сонымен бірге, жоспарлы түрде ашық сабақтар өткізілді. 1-сынып мұғалімдері 1 «а» Тумабаева Гүлзат, 1
«ә» Боранбаева Гаухар, 1 «б» Сабырбекова Сажида, 1 «е» Әмірова Райгүл, 1 «г» Абрашова Айнұр сауат ашу
пәндерінен ашық сабақ өткізсе, 1 «д» сынып мұғалімі Әбеуова Бақытгүл математика пәнінен ашық сабақ
өткізді. 1 сынып мұғалімдеріне тән ерекшелігі сол толық әріптерді танып үлгермеген 1-сынып оқушылары
мәтіннің мазмұнынын баяндап беруі, авторлық әңгімелер орындауы, рөлдерге бөліп жұмыс орындауы т.б.
жетістіктері. Тіпті кейбіп оқушылардың өз бетімен жұмысты орындауға бейімделуі. 1 «б» сыныбында өтілген
сауат ашу пәнінен ашық сабаққа ата-ананда қатысты. Ата-ананың ризашылығында шек жоқ. Себебі өзі бұрын
мұғалім болған екен. Бұрынғы пән мұғалімдері мен бастауыш сынып мұғалімдерінің еңбекгін салыстырып таң
қалды. Бір 35 минутта оқыту дамыту, жазу дәптерімен талапқа сай жұмыс орындау. Қанша дегенмен жоғарғы
сынып мұғалімдері дайын балаларға ие болатынын, ал бастауыш сынып мұғалімдерінің 3 айдың ішінде 1сынып оқушыларымен жан-жақты жұмыс орындауы ата-ананы риза жасады.
2- сынып мұғалімдері 2Ә
Есмағұлова Күләйхан әдебиеттік оқу пәнінен ашық сабақ өткізді. Мұғалімнің жетістігі сол еш уақытта
оқушыға дайын дүниені бермейді үнемі оқушыны ізденіске баули отырып, жаңа сабақ тақырыбын, мақсатын
ашуға баулиды. Жалпы айтқанда еңбектің нәтижесін жан- жақты көрсетеді.2б сынып мұғалімі Досжанова
Балжан математика пәнінен, 2В сынып мұғалімі Ниярова Ұлдай қазақ тілі пәнінен ашық сабақтар өткізді
Мұндада әр пән мұғалімінің өз ерекшеліктері басым. Әсіресе. Ниярова Ұлдайдың пәнаралық байланысты шебер
ұйымдастыруы «Бесік басында», М.Мұқатаевтың «Шеше» өлеңдерін оқушылар сергіту сәтінде мәнерлеп
оқуы , тақтамен жұмыс барысында тақтаны дұрыс пайдалануы т.б. 2Е сынып Тайжанова Ләззат математика
пәнінен математикалық ұғымдарды бастауыштан бастып меңгертуге жан- жақты жұмыс көрсетті.
3Ә сынып мұғалімі Абиханова Жанат қазақ тілі пәнінен, 3В сынып Сатамбааева Майгүл дүниетану
пәнінен оқытумен бірге ауаның құрамын таныстыру мақсатында жасаған практикалық жұмыстары үлкен
нәтиже берді.
3Д сынып Қайранбаева Алмагүл өдебиеттік оқу пәнінен Ж.Жабаевтың өмірін әңгімелей келіп,
сахналық көрініс арқылы жеткізуі 3Е сынып Жуванышбекова Сағадат әдебиеттік оқу пәнінен өткізген сабағы
топпен жұмыстың түрін жан- жақты қамтыды.
4- сыныптар бойынша 4 Б сынып Абейбекова Раушан дүниетану пәнінен сынып оқушыларын ғылыми
түрде білім беретінін жан- жақты көрсетсе, 4В сынып мұғалімі Сулейманова Элмира дүниетану пәнінен сынып
оқушыларын жаңаша оқытудың түрін жан- жақты көрсетті. БББ - арқылы оқушы білімін бағалауы. 4Г сынып
Қашқынова Айжан қазақ тілі пәнінен оқулықпен, тақтамен, дәптермен жұмыстың байланысын түрлендіріп
көрсетуі сергіту сәтінде сыныптағы күйші Нұрғисаның күйін тыңдатуы.
Бұлайша бастауыш сыныптар әдіс бірлестігінде өткізілген онкүндіктегі әр іс- шарамен айналысқан пән
мұғалімдерінің бұлақ көрсең көзін аш дегендей, білімге құштар шәкірттерге үлкен ізтемпаздықпен ашық сабақ
өткізген мұғалімдердің еңбектерін паш етпей кете алмадым. Себебі , өрлеу педагогикалық шеберлігі орталығы
бойынша 1 және 3деңгейдегі мұғалімдер бізде көптеп саналады сол мұғалімдеріміз әрқашан әріптестеріне
үйретумен келеді. Ал ұстаздарымыз соны үйреніп, тиісті жерлерін сабақтарына майдалануға тырысып, тіпті
пайдаланып отырғанына қуандым. Себебі, 45 жыл ұстаз болсаңда , 45 минутыңа дайындал деген қатаң ұстамды
мәңгі ұстап қалайық әріптестер!

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ МАҚСАТЫНДА ЖАҢАШЫЛ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ЖӘНЕ АҚПАРАТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Оқу ісінің меңгерушісі,
ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері
Маликова Найла Токтамуратовна
Жақсы мұғалім – бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық,
шығармашылық әлеуметі мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын, оқу-тәрбие
ісіне шынайы жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігінің бірі. Әрине қазргі жаңашыл мұғалімдерге
қойылатын талап күшейді. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауларының бірінде «Білім беру
жүйесін жаңғырту барысында педагогтар құрамының сапасын арттырудың маңызы зор. Мектеп
оқытушыларының біліктілігін арттыруға деген талаптарды күшейту қажет» - деген болатын. Бүгінгі күннің
талаптарына сәйкес бізің гимназиямызда 16 мұғалім деңгейлік курс бағдарламасын меңгерген. Оның ішінде
бірінші деңгей бағдарламасын меңгерген мұғалімдер саны –7, екінші деңгей бағдарламасын меңгерген
мұғалімдер саны – 4, үшінші деңгей бағдарламасын меңгерген мұғалімдер саны – 5.Гимназиямыздағы

деңгейлік курстан өткен мұғалімдер деңгейлік бағдарлама мазмұнының басым бағыттарын негізге ала отырып
түрлі жұмыстар жүргізу арқылы гимназия мұғалімдеріне оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді үнемі өз
сабақтарында тиімді қолдануға оң ықпал етіп келеді. Соның бірі 2016 жылдың 17 ақпаны күні мектебімізде
«Заманауи білім беру мақсатында жаңашыл педагогикалық және ақпаратық технологияларды қолдану»
тақырыбында өткізілгенүлкен әдістемелік күн. Әдістемелік күннің бағдарламасына сәйкес оқытудың жаңа
технологияларын қолдана отырып, түрлендірілген алты ашық сабақтар және мұғалімдерге оқытудың жаңа әдістәсілдерін меңгерту мақсатында үш коучинг сабақтар өткізілді. Ашық сабақ өткізген мұғалімдер: Какенова
Бибігүл (ағылшын тілі), Алимбай Салтанат (география), Паримбекова Айгүл (биология), Дүйсембаева Мөлдір
(қазақ тілі), Есмагулова Күлайхан (бастауыш сынып), Абдрашова Айнұр (бастауыш сынып). Маликова Найла,
Байтасова Лиза, Қосбергенова Лиза «Дарынды, талантты оқушыларды оқытуда интербелсенді әдіс-тәсілдерді
тиімді қолдануға ықпал ету» тақырыбында, Буранбаева Гаухар, Тумабаева Гүлзат «Оқыту мен оқудағы жаңа
әдіс-тәсілдер» тақырыбында, Жуванышбекова Сағадат, Қалиева Ләззат «Оқытудағы кері байланыстың
тиімділігі» тақырыбында тамаша кучингтер өткізді.
Осы әдістемелік күнде деңгейлік курстан өтіп келген мұғалімдер оқыту мен оқуда заманауи білім беру
мақсатындағы жаңашыл педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді қолданудың әдіс-тәсілдерін
жан-жақты көрсете білді.
Гимназия мұғалімдері әдістемелік күннен алған әсерлерін бейресми отырыста (кофе брейк) ортаға
салды. Әдістемелік күн өте жоғары деңгейде өтті. Гимназия мұғалімдері осы әдістемелік күнде өздерінің
педагогикалық шеберліктерін тағы да бір шыңдап, жаңаша оқытуға, жаңалыққа деген ынталары арта түсті.
РЕФЛЕКСИВТІ ЕСЕП
Буранбаева Гаухар Абдикаримовна,
Алматы қаласы. Ш.Уәлиханов атындағы №12мамандандырылған
гимназияның бастауыш сынып мұғалімі
Қ.Р.білім беру ісінің Құрметті қызметкері
Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған гимназияның бастауыш сынып
мұғалімдерінің және мектеп психологы мен директордың оқу ісі жөніндегі
орынбасарының қатысуымен мұғалімдердің тәжірибесіне жаңалық енгізу мақсатында
ұйымдастыру бағытындағы коучинг сессия
Коучинг тақырыбы:«Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау»
КОУЧИНГ МАҚСАТЫ:
1. БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАҒА АЙЫРМАСЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК БЕРУ
2 .ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫН АШУ,
ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗУ ҮШІН КӘСІБИ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ
3.жаңа тәсілдерді қолданудың тиімділігіне көз жеткізу, олармен жүргізілетін жұмыс түрлерімен таныса отырып,
жұмыстың жүргізілуін жүйеге келтіруге ықпал жасау. Тәжірибелі ұстаздардың іс-тәжірибелерімен таныса
отырып, ой қосу, ой бөлісу.
Коучингті өткізу үшін бастауыш сыныптар арасынан еңбек өтілі және іс-тәжірибесі мол ұстаздар таңдалып
алынды. Мұндағы себеп: бастауыш сынып бірлестігі ұстаздарының арасында іс-тәжірибесі аз ,жас
мамандардың болуы.
КОУЧИНГТІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ МЕН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ:
1.МҰҒАЛІМДЕР ДЕСКРИПТОР ҚҰРЫП ҮЙРЕНЕДІ.
2.Мұғалімдер оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді өз тәжірибесіне қалай ықпалдастыру керектігін түсінеді
ТҮЙІНДІ ИДЕЯЛАРЫ:
1.ОҚУШЫЛАРДЫ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУҒА ҮЙРЕТЕДІ.
Коучингті бастауыш сыныптың 12 мұғалімі мен мектеп директорының оқу –тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Шортан Әсия Тақабайқызы және мектеп психологіҚосбергенова Алтынай қатысты. Коучингті деңгейлік курс
бағдарламасынан дәріс алған коуч мұғалімдер жүргізді.Атқарылатын іс шаралар алдын-ала жоспарланды,
бекітілді. Коучингті жоспарлау барысында іс-тәжірибесі мол , тақырыпқа сәйкес жұмыс түрлерін көрсете
отырып, мұғалімдерге бағыт-бағдар беретін ұстаздардың үлесі мол болды.3 деңгей мұғалімдері : Есмағұлова
К.Ж. және Айнұр сабақ үстінде кун сайын қолданып жүрген бағалау түрлері бойынша тәжірибелерімен
бөлісті.Әр мұғалімге коучингке дайындалуға бірнеше бөлімдер бөлініп берілді және уақыттары белгіленді.

1.

Дайындық
бөлімінде
Қатысушылар суреттер арқылы топтарға бөлінді.Сурет мазмұнын ашып
топтасты. Одан кейін
психологиялық тренинг арқылы көңіл күйге жаттығу жасалынды. Мұғалімдер шеңберге тұрып, бір біріне
жақсы тілектер айтты.

2.

Бірінші бөліміндеЕсмағұлова К.Ж. бағалаудың сабақта қолдану шеберлігін көрсетсе, Айнұр апай
дескрипторлар туралы өз тәжірибесін ортаға салды. Мұғалімдерге Кембридж бағдарламасы негізінде 3–
деңгей нұсқаулығынан заманауи түсініктемелер айтып өтті.

3.

Қазіргі таңда оқушыларды сабақ үстіндегі бағалау мәселесіне , бірін бірі бағалау мәселесі әлем деңгейінде
маңыздылығы анықталып отырғанын айтып өтті.Тәлім алушы ұстаздардың жасап, пайдаланып жүрген
бағалау түрлерін назарларына ұсынды.Оқушылардың сабақ үстіндегі белсенділігіне, қызығушылығын
дамытуға ықпалының зор екендігіне тоқталып, тиімді тұстарын атап көрсетті.
Презентация арқылы «Оқуды бағалау», «оқу үшін бағалау», «бірін бірі бағалау» жасаудың үлгілерін
көрсетті.Сабақ үстіндегі мұғалімнің рөлі, атқаратын әрекеті жайлы ойларын ортаға салынды.
3 .Мағынаны ашу кезеңінде
«Галерея» әдісі қолданылды. Мұғалімдерге түйенің суретін салуды ұсынды.
Салып болған соп топтарды аралап ұсыныс жазды. Топтардың постерлеріне баға қойылды. Түйенің суретін
салып, топтарға ұсыныс жазады.
Топпен жұмыс 5минут
Қорғау 2 минут

4 Дескриптор құрастырып, қарсы топтарды бағалау жұмысы біраз қиындықтар туғызды. Ең ұтымды
құрастырылған дескриптор бағалау кезінде анықталды
Топтық жұмыс10 минут
Қорғау 2 минут
5.Келесі кезектебағалауды орындауБағаның әділ қойылғанын дәлелдеу үшін
Мини-лекция тарату. интерактивті тақтадан лекцияға шолу жасау. Лекцияны оқып болып «Білдім, Білгім
келеді» бағанын толтыру. Бұл тапсырма коучинг –сессия тақырыбын және мақсатын анықтап берді.
«Екі жұлдыз, бір тілек» Коучингтен алған әсерін стикерге жазады. «Екі жұлдыз, бір тілек» жасалды.
Мұғалімдер коучингтен түйген ойларын ортаға салды.
6 .Коучинг тақырыбы бойынша «Өрлеу» мұғалімдердің білімін жетілдіру институтында 2-3 негізгі
деңгейлік курста білім жетілдіріп келген мұғалімдердің және тәлім алушы педагогтардың өз ойларын
ортаға салумен қорытындыланды.
Рефлексия кезінде «Қай ағашты таңдайсың?»стратегиясын пайдалануды жөн санадым.
Рефлексия жауаптары бойыншабүгінгі өткізіліп отырған коучинг-сессия сәтті болды деп есептедім.Бірақ бұл
тақырып біраз қиындықтар туғызды.Болашақта коучингтен алған іс-тәжірибелерді, ұсыныстар мен пікірлерді
сабақтарда қолдану тапсырылды.Қорыта келгенде, коучингте көтеріліп отырған тақырып өзекті. Себебі,
алдымызда тәлім-тәрбие беріп отырған шәкірттеріміздің таным белсенділігін арттырып, сабаққа
қызығушылығын арттыру үшін және оқу үдерісін нәтижеге бағыттау үшін бағалаудың жаңа түрлерін қолдану
заман талабы. Мұғалім мен оқушылардың ынтымақты байланысын жетілдіру, оқушының бойындағы
қабілеттерді анықтап, шығармашылыққа тәрбиелеу әрбір ұстаздың міндеті.
Болашақта: Әдістеме бірлестік отырысында бүгінгі өз іс-тәжірибелерімен бөліскен ұстаздардың жұмыстарын
жинақтап, топтастырып, талдап, мұғалімдерге сабақтарында бағалаудың түрлерін қолдануға көмек көрсету
қажет деп табылды.
РЕФЛЕКСИВТІ ЕСЕП
Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған гимназияның бастауыш сынып мұғалімдерінің және мектеп
психологы мен директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының қатысуымен мұғалімдердің тәжірибесіне
жаңалық енгізу мақсатында ұйымдастыру бағытындағы коучинг сессия өткізілді.

Коучинг тақырыбы: «ҚЫСҚА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЛАУДЫ ЕНГІЗУДІҢ ТИІМДІЛІГІ»
КОУЧИНГ МАҚСАТЫ: 7 модульді байланыстыра отырып, оқыту үдерісін жоспарлауды, орта мерзімді сабақ
топтамасын жасаудың тиімді жолдарын көрсету. Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқыту мен оқу үдерісін
жоспарлауда жаңа тәсілдерді қолданудың тиімділігіне көз жеткізу, олармен жүргізілетін жұмыс түрлерімен
таныса отырып, жұмыстың жүргізілуін жүйеге келтіруге ықпал жасау. Тәжірибелі ұстаздардың істәжірибелерімен таныса отырып, ой қосу, ой бөлісу.
МІНДЕТТЕРІ:



Мұғалімдердің жеке тұлғалық және кәсіби ерекшеліктерін дамыту, озық тәжірибелермен таныстыру,
өздерінің тәжірибесіне сыни көзқараспен қарай білуге , өз тәжірибесіне кері байланыс жасап, рефлексивті
есеп беруге психологиялық тұрғыдан дайындау.



Мұғалімдердің кәсіби және жеке даралық қабілетін анықтай алуына және оқыту үдерісіне зерттеушілік
көзқараспен қарауына психологиялық –педагогикалық көмек көрсету.
Коучингті өткізу үшін бастауыш сыныптар арасынан еңбек өтілі және іс-тәжірибесі мол ұстаздар таңдалып
алынды. Мұндағы себеп: бастауыш сынып бірлестігі ұстаздарының арасында іс-тәжірибесі аз ,жас
мамандардың болуы.
КОУЧИНГТІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ МЕН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ:
Мұғалімдер оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді өз тәжірибесіне қалай ықпалдастыру керектігін түсінеді
ТҮЙІНДІ ИДЕЯЛАРЫ:
Коучингтер арқылы орта мерзімді сабақ жоспарын жасаудың тиімділігін.алдыңғы қатарлы тәжірибелерді
үйренеді.
Коучингті бастауыш сыныптың 12 мұғалімі мен мектеп директорының оқу –тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Шортан Әсия Тақабайқызы және мектеп психологы Қосбергенова Алтынай қатысты. Жұмысты бастауыш
сынып мұғалімі Буранбаева Гаухар, жүргізіп отырды. Коучинг алдын-ала жоспарланды, бекітілді. Коучингті
жоспарлау барысында іс-тәжірибесі мол , тақырыпқа сәйкес жұмыс түрлерін көрсете отырып, мұғалімдерге
бағыт-бағдар беретін ұстаздардың үлесі мол болды.Әр мұғалімге семинарға дайындалуға бірнеше бөлімдер
бөлініп берілді және уақыттары белгіленді.
4. Қатысушыларды Коучинг «ҚЫСҚА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЛАУ»тақырыбында дайындаған
Буранбаева Г.А.таныстырылымынан басталды. Коуч деңгейлік курстың 1 – деңгейі бойынша тәлім
алған.Мұғалімдерге Кембридж бағдарламасы негізінде 1– деңгей нұсқаулығынан заманауи түсініктемелер
айтып өтті. Тізбектелген сабақтар топтамасын жасаудың маңыздылығына тоқталды.Тәлім алушы
ұстаздардың жасап, пайдаланып жүрген жоспарларын назарларына ұсынды.Модульдік технологиямен
ұқсас жерлерін атай келе, тиімді тұстарын атап көрсетті.
Презентация арқылы «Оқу бағдарламасы», «орта мерзімді жоспар», «қысқа мерзімді сабақ жоспары»
жасаудыңүлгі жоспарларын көрсетті.
2.Сиқырлы шаршы арқылы топтарға бөлінген мұғалімдерге топтық тапсырмалар берілді.
1.Дәстүрлі жоспарлар мен жаңа типтегі жоспарлардың айырмашылығын анықтау
2.Сіз таңдайтын жоспар үлгісі . Не себепті оны таңдадыңыз? Жаңа жоспардың тиімділігі неде деп
ойлайсыз?
Топпен жұмыс 5минут
Қорғау2минут
5.

«Орта мерзімді жоспарлау» тақырыбында постер қорғау
Топтық жұмыс10 минут
Қорғау2минут

6.

Бағалау
«Екі жұлдыз, бір тілек» Коучингтен алған әсерін стикерге жазады. Стикер тарату «Екі жұлдыз, бір тілек»
жасалды. Мұғалімдер коучингтен түйген ойларын ортаға салды.

7.

Келесі кезекте

8.

Коучинг тақырыбы бойынша «Өрлеу» мұғалімдердің білімін жетілдіру институтында 2-3 негізгі
деңгейлік курста білім жетілдіріп келген мұғалімдердің және тәлім алушы педагогтардың өз ойларын
ортаға салумен қорытындыланды.

Мұғалімдер жоғары белсенділікпен қатыса отырып, Қожаның алты қырын айқындап аша түсті. Бұл тапсырма
коучинг –сессия тақырыбын және мақсатын анықтап берді.
Рефлексия кезінде «Чемодан, еттартқыш, күл-қоқыс кәрзеңкесін» пайдалануды жөн санадым.
Чемодан– барлығы керек, жинақтаймын;
Еттартқыш- керектісін аламын;
Күл-қоқыс кәрзеңкесі- ешнәрсе керек емес, лақтырамын;
Рефлексия жауаптары бойыншабүгінгі өткізіліп отырған коучинг-сессия сәтті болды деп есептедім. Болашақта
коучингтен алған іс-тәжірибелерді, ұсыныстар мен пікірлерді қолданамыз.Қорыта келгенде, коучингте
көтеріліп отырған тақырып өзекті. Себебі, алдымызда тәлім-тәрбие беріп отырған шәкірттеріміздің дарыны мен
талантын аша отырып, оқыту мен оқу үдерісін нәтижеге бағыттау үшін мұғалімнің жұмыс жоспарларын тиімді
құрастырып, нәтижеге бағыттау қажет деп түсінеміз.Мұғалім мен оқушылардың ынтымақты байланысын
жетілдіру, оқушының бойындағы қабілеттерді анықтап,жарыстарға қатыстыру, ата-анамен үнемі байланыста
болу, бірлесіп жұмыс жасау әрбір ұстаздың міндеті.
Болашақта: Әдістеме бірлестік отырысында бүгінгі өз іс-тәжірибелерімен бөліскен ұстаздардың жұмыстарын
жинақтап, топтастырып, талдап, мұғалімдерге ҰМЖ,ОМЖ,ҚМЖ үлгілері негізінде жаңаша жоспарлауға
сатылап көшіруге көмек көрсету көшбасшы мұғалімдерге тапсырылды.
ГИМНАЗИЯ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
Буранбаева Гаухар Абдикаримовна
Бүкіл әлемдік білім жүйесінде өзгерістер қазір кеңінен қолданылуда. Әлемнің үздіксіз даму салдары қоғамның
маңызды салаларының, оның ішінде білім беру саласының өзгеруінің міндеттілігіне тірейді. Олай болмаған
жағдайда ел дамуы туралы ой қозғау қиынға түспек. Өйткені даму – білім сапасын арттыру ғана емес, сол
алынған білімді жаңа бастамаларға құя білу. Білім жүйесіне мемлекеттің идеологиялық және экономикалық
саясатында басымдық беру, оны ұйымдық-құрылымдық тұрғыдан жаңарту, қаржылық, ғылыми-әдістемелік,
материалдық, ақпараттық технологиялық базасын нығайту, мамандармен қамтамасыз ету болып табылады.
Әлемдік білім саласындағы ең басты маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?»
және екіншісі: «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?»
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Кез келген елдің бәсекелестікке қабілеттілігі оның білім
деңгейімен анықталады», - деп, бізге әлемдегі дамыған елдердің қатарынан ойып өз орнымызды табу үшін не
істеу керек екендігін анықтап берді .
Қазақстан Республикасының “Білім туралы”заңында /5-тарау 41-бап 1-бөлім/
педагог қызметкерлер өз
біліктілігін арттыруға міндетті” деп көрсетілген. Олай болса, әрбір педагог өз білімін үздіксіз көтеріп заманауи
жаңалықтармен жетілдіріп отыруы керек. Бұл- заман талабы. Ғылым мен техниканың үздіксіз жаңару, даму
кезеңінде әлемдік жаҺандану көшінен қалмай, сенімді серіктес ретінде жаңа ғасырға нық қадам басу үшін ең
алдымен оқушыларымызды әлемдік білім деңгейіне жеткізуіміз қажет.
Қазіргі мектеп саясаты күрделі
өзгертуді қажет етіп отыр. Репродуктивті білім беруден алшақтап, оқыту мен оқуға деген жаңаша көзқарас
қалыптастыру өзекті мәселелердің қатарында. 21-ғасыр оқушылары білімнің өмірлік қажеттігін түсіне отырып,
алған білімдерін кез-келген жағдайда қолдана алатын терең білім мен біліктілікті меңгеруі қажет
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның
жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп,
тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр
мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін адам.Өзгермелі
қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі
жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті.Жаңа формация мұғалімі
табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар :
бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мұғалімі- рефлексияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға
талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық - әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы,коммуникативтілік,
ақпараттық және тағы басқа құзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани- адамгершілікті,
азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға.

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім
көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен,
педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби
біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен
ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім
беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының
ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа жүйелермен
жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру
жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. Қазір әлемдік білім кеңістігіне ене
отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге
бағдарланған білім беру жүйесін құру – қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі. Жалпы алғанда
«құзырлылық» ұғымы жайлы ғалым К.Құдайбергенова «Құзырлылық ұғымы – соңғы жылдары педагогика
саласында тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым.
Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы «сомпетенс» белгілі сала бойынша жан – жақты хабардар білгір
деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді
білдіреді» деп көрсетеді. Бұл жайлы Б.Тұрғанбаева «... өзінің практикалық әрекеті арқылы алған білімдерін өз
өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз » деп анықтаса, Ресей ғалымы
Н.Кузьминаның көзқарасы бойынша, «Құзырлылық дегеніміз - педагогтің басқа бір адамның дамуына негіз
бола алатын білімділігі мен абыройлығы ».
Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагог кадрлардың кәсіби тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру басты мақсат екендігін атай келе, 12 жылдық білім беруде педагог
төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп көрсетілген.
1. Арнайы құзыреттілік- өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілеті.
2. Әлеуметтік құзыреттілік- кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті.
3. Білім беру құзыреттілігі - педагогикалық және әлеуметтік психологияның негііздерін қолдана білу қабілеті.
«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ жанындағы Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж
университетімен бірлесе отырып даярланған бағдарлама бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру
курстарында педагог қауымды әлемдік білім беру жүйесіндегі жаңалықтармен қаруландырып, қуатты
педагогикалық тетіктерді, оқыту мен оқудағы тиімді стратегияларды еліміздің мектептерінде қолдануға бағыт
беруде. Бұл бағдарламаның түйінді идеясы мұғалім мен оқушының тәжірибелік дағдыларын жетілдіре түсу, өз
тәжірибесіне қайта қарап үнемі рефлексия жасауға дағдыландыру, білім алудың өмірлік қажеттігіне
көзқарасын өзгерте отырып, ынтымақты ортада табысты оқытуға уәжін арттыруға ықпал ету болып табылады.
Кәсіби құзыреттілігін арттырудың жолдарын қарастыратын болсақ:
1.кәсіби біліктілігін арттыру
2. іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстарына көңіл бөлу
3.Lesson study зерттеу сабақтарын бірлестіктерде жүргізу тиімділігін қарастыру
4.Коучинг үдерісі арқылы ұжымда немесе оқыту үдерісінде орын алған кедергілерді анықтау,жою
5.Жас мамандармен жұмыс немесе жүйелі тәлімгерлік үдерісінің жаңаша жолдарын ойластыру
Бастауыш бірлестігінде оқыту мен оқудағы кедергілерді анықтау, олармен жұмыс жасаудың тиімді
жолдарын қарастыру жұмыстары бастап жатырмыз. Жұмыс жоспарына өзгертулер енгізіп, толықтырулар
жасауды көздеп отырмыз. Өрлеуден біліктілігін көтерген 2 маман, Педагогикалық шеберлік орталығынан білім
алып келген 3 маман бар,1 мұғалім 1-деңгей бағдарламасын оқуда. Шығармашылық жұмыс тобымен сәуір
айында мектепішілік әдістемелік күн өткізуге дайындалып жатырмыз.Қаңтар айынан бері бірнеше коучинг
және тізбектелген сабақтар өткіздік.
Өз бірлестігіміздің ішінде өзекті мәсілілірдің бірі болып отырған
дарынды баламен жұмысты Жуванышбекова Сағадат Мейірманқызы , диалогтік оқыту тәсілдерін енгізу
жұмыстарымен Тұмабаева Гүлзат Аблахатқызы, ата-анамен жұмыс және жалпы тәрбие жұмыстарының ісқұжаттарын жүргізуді басқару Абейбекова Раушан Тұрсынбайқызы басшылыққа алып, жоспарлау жұмысын
бастап кетті. Алдағы уақытта да жүйелі тәлімгерлік пен коучинг үдерісі жалғасын табады деп отырмыз.
Ендеше құзыреттілік дегеніміздің өзін қазіргі заман талабына сай педагог қауымының өзін-өзі өзгерте алу
қабілеттілігі деп түсінуге болады. Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде берілетін
тапсырмалардан бастау қажет екендігі айқын
Кәсіби құзыреттіліктің сипаттамасын шебер- мұғалімнің , жаңашыл- мұғалімнің, зерттеуші- мұғалімнің,
кәсіби дәрежесіне көтерілген мұғалімдердің жиынтық бейнесі ретінде қарастырылады.
«Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер» деген,
Жүсіпбек Аймауытовтың сөзін айта кету артық болмас «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр
болмайды » -деген халық даналығы қазақ балаларының білім аренасында биік белестерді бағындыруы үшін
педагог мамандардың алдында тұрған мақсатары мен міндеттерін анық көрсетіп тұрғандай.

ОҚУШЫЛАР ЖҰМЫСЫ
МЕН КӨШБАСШЫ БОЛАМЫН
Габжалилова Алима №12 гиназия, 6 «Б» сынып оқушысы
Мұғалімі: Буранбаева Г.А.
Мен осы жылы балалық дәуреннен үлкен өмірге аяқ басқалы отырмын.
Себебі, мен 4 сынып, яғни бастауыш буынды тәмәмдап жатырмын. 4 жыл бойы бір
мұғалімнен дәріс алып, білім айдынының тамшысынан дәм таттық. Бұл жылдар мен
үшін өте қызықты әрі пайдалы өтті. Ақымақтықтың бәрі болмаса да жартысы артта
қалды. Олай дейтінім,біз бұрын 1 сыныпқа келгенімізде, мен ғана емес бәріміз де бір
үйдің мәпелеп отырған еркелері болғандықтан Гаухар апайдың қолынан ұстап,
еркелігімізді бәріне көрсетуші едік. Ал қазір өзгеге жәрдемдесіп, біліп білмей қалған сәттерде достарыма қол
ұшын беруге әзірмін. Бізге 4 жыл бойы білім нәрімен сусындатып, ең алғаш қолымызға қалам ұстатқан
мұғаліміміз жаман мен жақсының, ақ пен қараның ара жігін ажыратуды ұғындырды. Мен де өзгелер сиақты
баламын. Менің білгенім болса жәрдем беруден тайынбаймын. Еркелігіміз осы жылдың басынан ақ басыла
бастады. өйткені бізге деген мұғаліміздің әрі үйдегі ата-анамыздың артқан сенімі мол болды. Көптеген
сынақтар, тестілеу, оған қоса мектебіміздің дарын мектебіне айналуына байланысты сынақтар реті көп еді.
Біздің көрсеткіштеріміз Гаухар апайға және бізге өте маңызды еді. Сондықтан жыл басынан бастап есімізді
жиып, еркелікті тыйып, оқуға білек сыбана кірісе кеттік. Біз ең қызығы бұрындағыдай емес, енді топпен жұмыс
жасауды бастадық. Мұның қызық болуы, сыныптағы парталардың топпен жұмыс істеу үшін бөлініп қойылуы
еді. Әр апта сайын оқушылар орын ауыстырып отырды. Бізде алғашында топтан қалып отыратын оқушылар
болды. Бірақ олардың нашарлауы топқа әсер еткендіктен біз барынша көмектесіп, жыл соңына қарай оларда
көп жетістікке қол жеткізе бастады. Бәсеге болған соң біз көбірек тырыса бастадық. Бізде бестік апталықтары
да болды. Бұған үздіктер ғана емес, нашарлау деген оқушылардың өзі белсене тырысты. Мен ылғи да қай топқа
бармасам да көшбасшылардың бірі болдым. Бұл маған ұнайды. Тақтаға жазып қана өте беру біз үшін қызықсыз
еді, содан соң біз түрлі түсті қағаздар арқылы, неше түрлі ойындар арқылы қызығушылығымыз артты. Бұз
бұрынғыдан да көп талпына бастадық. Өзім үшін, достарымның ашыла бастағандығы үшін мақтаныш сезімі
пайда болды. Мен өскенде елімнің көшбасшысы болғым келеді. Ол үшін мен аянбай еңбек етіп, әрі қарай да
үздік оқимын.
НАҒЫЗ БІЛІМ – ІЗДЕНІСТЕ
Өскенбай Ділназ. №12 гимназия, 6 «Б»сынып оқушысы
Мұғалімі: Буранбаева Г.А.
Менің бұл тақырыпты таңдау себебім, білім туралы еркін тақырыпта көп нәрсе
жазса болады. Дегенмен, мен өзімнің басымнан өткен дүниені жазғанды жөн көрдім.
Менің сыныбым өте тату, мықты сынып. Бірақ көп оқушымыз ғой. Сондықтан бізде
озатындар бар, артта қалушылар да бар. Бастауыш сынып болса аяғына жақындап та
қалды. Ойланып қарар болсақ біз 1 сыныпта қалам ұстауды, 2 сыныпта оқып білгенімізді бекітіп, 3 сыныпта
математикадан жаңа ілімге ие болып келеміз. Ал енді 4 сынып біз үшін барлық 3 жылдың жемісін көрсететін
кез. Осы 4 сынып та өзі бір қызық болды. Себебі, бұрын біз үшін тәртіп деген сыныпта оз орныңда тыныш
отырып жұмыс істеп оқу болса, енді біздің отыруымыз да, оқуымызда басқаша еді. Бұл әрі қызық әрі өте
танымды. Бізде топтық жұмыстар басталды. Сыныптың ең тыныш оқушылары жыл отасына қарай бізбен бәсеге
түсетін еді. Бұл өте жақсы ғой. Біздің көмегіміздің арқасында достарымыз ашылды. Мен қуанамын. Оған қоса
біз тек жарыс түрінде өткізіп қана қоймай, ізденіп жүрдік. Бүгінгі үй тапсырмасын ғана емес, жеңіске жету
үшін кітабымыздың келесі сабақта болатын та қырыптарып зерделеп, зерттеп келуді шығардық. Апай да
қуанышты болды. Себебі топтың алдыға шығуы үшін барлық қолымыздан келетін нәрсені істедік. Сабақ
бітісімен топ мүшелері қалып, өзара тапсырма бөоліп алатынбыз. Сонда біздің келесі күнге дайындалуымыз аз
уаытты алатын. әрі интернет желісін, содан соң өзіміз мәлімет іздеу мақсатында жазылып алған «Айгөлек»
сияқты журналдарды қарадық. Біз сабаққа келгенде бұрын аузын ашпайтын балалар өздерінің тапқандарын
айтуға асығатын. Біз де оларды бұрын жаман оқушы деп ойлаушы едік. Енді біз жаман оқушылардың

болмайтынын білдік. Тек қана оларға қолдау қажет екен ғой
. Олардың айтатын нәрселері бізді таң
қалдыратын еді. Менің ойымша, 4 сынып ең қызықты өткен жыл болды. Білім алу кезінде тек қана кітапты
оқып отыру өте аздық етеді екен. Енді біз жұмыла жұмыс істеп, ізденуімізді тоқтатпаймыз.
ТАБЫС КІЛТІ –ТАТУЛЫҚ

Төлеухан Зарина №12 гимназия, 6 «Б»сынып оқушысы
Мұғалімі: Буранбаева Г.А.
Балалықтың балғын шағы да өтіп, мектепке білім алуға келдік.Қиын да қызықты өмір
басталып кетті.Анамыздың қолынан ұстап,әжеміздің етегіне жармасқан заман біртебірте кете бастады. Оқушы атанып өзімізді кәдімгідей азамат сезініп
қалдық.Күнделікті сабаққа дайындалу, үй тапсырмасын орындау деген жұмыс
өміріміздің ажырамас бөлігіне айналғандай болды. Бүгінде 4-сыныпты аяқтауға аз
қалды.Бір күні мұғаліміміз бізге: «Балалар, бүгін-ертең бастауышпен қоштасып, орта
буынға кеткелі отырсыңдар. Осы соңғы оқу жылындағы сабақ кезіндегі сыныптастарыңмен өткізген күндерің
туралы, ойға түйген қызықты оқиғалар туралы шығарма немесе эссе жазып берсеңдер. Сендердің ойларыңды
оқып көрейін, әрі мен үшін ол естелік болсын» -деді. Мұғалімімнің тапсырмасын орындамас бұрын сыныптағы
өзімнің құрбыммен пікірлестім.Екеуіміздің ойымыз бір жерден шыққаннан соң эссе жазуға бекіндім. Бұл оқу
жылы басталғалы бері менің ой өрісім өзгерді десем де болады. Өрем де биік болған секілді. Себебі, бұрынғы
сыныптастарыма деген қисық көзқарас жойылды. Олай дейтінім, жақсы оқушы не жаман оқушы деп бөлінеті
едік. Ендігі кезде бұл ұғымдардың мен үшін қаншалықты қате болғандығы маған енді жетті. Бұл мен айтқан
«жаман» оқушылардың өзі топтық жұмыс кезінде мені талай тамсандырып, таң қалдырған еді. Олардан менің
үйренерім де бар деп ой түйдім. Қазір біз бір отбасындай тату болып кеттік. Мен үшін сыныбымдағы әр оқушы
маңызды. Достарымның орны үлкен. Алдағы бірге өткізетін 7 жыл бірлік пен татулықта өткізетін боламыз деп
сенемін. Тек білім беріп қана қоймай, ақыл кеңесшіме айналған апайымызға алғысым шексіз.
ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНЕН ҰБТ-ҒА ДАЯРЛАУДАҒЫ КЕЗДЕСЕТІН КЕДЕРГІЛЕР
МЕН ОДАН ШЫҒУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Алматы қаласы, Медеу ауданы Ш.Уәлихан№12 мамандандырылған
гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің жоғары санатты мұғалімі,
гуманитарлық ғылымдардың магистрі: ДүйсенбаеваМ.Ү
Қазақ тілі пәнінің ҰБТ-ға енгізілуі - тіл мәртебесін көтеретін факторлардың
бірі, мемелекеттік тілді қолдану мен дамытуды жүзеге асырудың сара жолы.
Елімізде білім берудің сапасын арттыру мен сапалы білім беру жүйесін
құру мақсатында республикамызда ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) енгізілгеніне
де бірнеше жыл болды. Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) – жаңа технологияға
негізделген мектеп бітірушілерді қорытынды мемлкеттік аттестациялау және
жоғарғы оқу орнына түсу емтихандарын қоса атқаратын білім сапасын
бағалаудың ерекше жүйесі екені баршамызға белгілі.
Қазір ғылым мен техниканың дамыған кезінде, алдымызда отырған шәкірттер білімді терең қажет
етеді. Олар бізден көп нәрсені талап етеді. Біз бір пәнге дайындалғанда олар 5 – 6 пәнге дайындалады.
Осы орайда, ҰБТ – ке даярлауда менің көп ізденуімнің қажет екенін түсіндім . Оқушылармен әрдайым
бірлікте отырып, жаңа тақырыпты меңгеру, әрбір өтілген тақырыпты тест сұрақтарымен байланыстыру,
негізгі қажетті деген сөздерді түрлендіре отырып, сұрақтар қойдырта білу, әрбір сұраққа дұрыс жауап
бере білуге, дұрыс жауапты есте сақтап қалуға үйрету негізгі міндетім болды.
Мақсаты:
1.Оқушының оқу қабілетін,білім, таным ерекшелігін арттыру;
2. Білімдерін тереңдету,қайталау,пысықтау;
3. Өз жетістіктерін өздеріне талдатып,өзіндік бағалау әрекеттерін ұйымдастыру;
4. Жаңашыл ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалана білу;
5.Тақырып бойынша тестпен жұмыс жүргізу әрекетін жетілдіру;

6. Психологиялық дайындық;
Негізгі міндеттер:
1.Қазақ тілінің салалары бойынша жоспар құру;
2.Әр салаға байланысты тақырып бойынша түсіндіру жұмыстары;
3.Оқулық бойынша тапсырмаларды нақты орындау;
4.Әрбір сала бойынша тест сұрақтарын ұйымдастыру;
5.Тест сұрақтары арқылы оқушылардың қай тақырыпты дұрыс меңгере
алмағандығын анықтау;
6.Мониторинг бойынша қорытынды шығарып отыру;
Жүргізілетін жұмыстың өзектілігі: Қазіргі формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың
алдында тұрған негізгі проблемалар бар:
-баланы іздене білуге үйрету;
-баланы ойлауға үйрету;
-баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау.
Күтілетін нәтиже:
-Мұғалім біліктілігін арттыру;
-Оқушы біліміндегі сапа көрсеткішін көтеру;
-ҰБТ бойынша жоғары пайызға жету;
1. Қазақ тіл білімінің салалары бойынша жоспар құру.
І бөлім : фонетика.
ІІ бөлім : лексика
ІІІ бөлім: морфология
ІҮ бөлім : синтаксис
Ү бөлім : пунктуация,стиль және оның түрлері
YI бөлім: сөз мәдениеті
YII бөлім: шешендік өнердің кезеңдері
“Ұлы жол үйдің табалдырығынан басталады”, – делінсе, бұл жұмыста мен қазақ тілдің табалдырығы
“Фонетика” саласы деп ойлаймын.
Сондықтан І кезеңде біз “Фонетикадан” бастаймыз.
1.
Қазақ әліпбиі
2.
Дабыс және оның түрлері
3.
Буын оның түрлері
4.
Тасымал
5.
Екпін,екпін түрлері
6.
Үндестік заңы:
а) буын үндестігі
ә) дыбыс үндестігі
7 Орфоэпия
8.Орфография.
Фонетика білімінен өткен барлық материалдарды оқыту,талдау,сараптау, жазба жұмыстары,әр түрлі бақылау
тәсілдері арқылы бағдарламаны толық меңгертемін. Тапсырмаларды орындау барысында «танып білу», яғни
жаңа сабақ бойынша берілген тапсырмалармен жұмыс жүргіземін.
Мысалы, фонетика саласында:
1 – сабақта : Қазақ тіліндегі алфавиттік жүйе , дауысты , дауыссыз дыбыстар түрлерін өткенде оқушыларға
осы тақырыптар бойынша тірек-сызба құрастыру жүктеледі.
2 – сабақта : Осы өтілген тақырып бойынша жаттығу жұмыстары .
3 – сабақта сәйкестендіру тесттерін топпен құрастыру жұмыстары жүргізіледі.
II.Өтіліп отырған жаңа тақырыпты түсіну,болжау,өз сөзімен мәлімдеу, пайымдауарқылытүсінгенін
тәжірибеде пайдалану.
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1.Сөйлем ішіндегі сөздерге, дыбыстарға фонетикалық талдау жасату.
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2. Сатылай кешенді талдау жасату.
Сатылай кешенді талдау технологиясын сабақта пайдаланудағы күтілетін нəтиже:
1) Оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады.
2) Ойлау қабілеті артады.
3) Сабаққа қызығушылығы артып, білімін толықтырып отырады.
III. Оқушыларды тестке дайындаудың әдіс-тәсілдері:
Ойын арқылы тестке дайындау, сәйкестендіру тестін орындай білуге қалыптастыру;
-тірек-сызбалар арқылы тестке дайындау;
- кітаппен жұмыс;
-топпен жұмыс;
-жеке жұмыс;
- мәтінмен жұмыс;
- мәтінді оқи отырып, сұрақтар құрастыру;
- тақырыптарға қатысты символдар құру;
-интербелсенді тақтамен жұмыс;
-электронды оқулықпен жұмыс;
-Интернетпен жұмыс;
Әр тақырыпқа арналған тесттер бойынша «Ең қиын сұрақ» деген сәт кезінде әрбір оқушы өзіне қиын
сұрақты айтады. Мүмкін ол сұрақ бір оқушыға қиын болғанымен , екінші оқушыға оңай болуы мүмкін.
«Мен» деп жауап берген оқушыға тақтаға сол сұрақты жазып , дәлелдеп түсіндіріп беруін айтамыз.
Солай ол кемшілікті жоямыз. Оқушының әрбір жазған тест жұмыстарынан кейін , анализ жасалып,білім
сапасы , үлгерім сапасы , орта балы есепке алынып отырады. Бұл оқушылардың алға қарай жылжуына
негізгі жол болмақ.
Қазақ тілі пәні бойынша әрбір алынған тест жұмыстарынан кейін , оқушы білімін саралау мақсатында
талдау картасы алынады.
1-кесте

«А» - жеңіл
«В» - орташа
«С» - қиын
Өз тәжірибеме сүйене отырып, қазақ тілі пәнінен ҰБТ – ға даярлауда болатын мынадай кедергілерді
айтқым келеді:

1.

Ең бастысы, бала біліміндегі олқылықтарды жою. Ололқылықтар қайдан пайда болады ?
Олбаршамызға аян, мектеп қабырғасында білім алып жатқан баланың әр сыныпта меңгермеген оқу
материалдары 11 – сыныптың соңында кедергіге айналады. Айталық, тестте төмендегідей сұрақтар берілді
делік.
Жатыс жалғаулы есімшенің шарттылық мәндегі сөйлемді табыңыз:
1.Сен жақсы оқығаныңда,бес алып кетер едің.
Берілген сөйлемде оқушы үш түрлі ережені білуі қажет:
а) есімше;
ә) жатыс септігінің жалғауы;
б) есімшенің шарттылық мәні.
Тестте берілген сөйлемді оқи отырып,кейбір оқушылар сұрақты соңына дейін оқымай жатып,дұрыс жауабын
іздеуге ұмтылады.Мұнда оқушылар тек есімше оған жалғанатын жұрнақтарды ажырата отырып, қате жауапты
белгілеуі мүмкін.
Осы орайда, ҰБТ тапсыруда кездесетін негізгі кедергілерді жоюға жұмыс жасау керек деп ойлаймын.
I. Негізгі кедергілермен жасалынатын жұмыстар:
- Оқушы біліміндегі олқылықтарды жою.

(тіл білімінің тараулары бойынша)
- Психологиялық кедергі.
- Зейін қою, мұқият болу.
(тапсырмаға жауап бергенде белгілегенде сұрақты толық оқымай жатып
дұрыс жауабын іздеу).
-Уақытты ұтымды пайдалану.
Осындай кедергілерді көрсете келіп,оқушылардың көп қате жіберетінін және қиын деген тақырыптары
анықталды:
1.
Тұрақты сөз тіркесінің мағынасын аша алмауы;
2.
Дыбыс үндестіктерінажырата алмау;
3.
Сөз тіркесі мен күрделі сөді ұқсас деп ойлау;
4.
Құрмалас сөйлемдердің түрлерін шатастыру т.б.
Қазақ тілі пәнінен тіл білімініңнегізгі тараулары бойынша алынған талдау
картасының қорытынды
нәтижесі
2-кесте
№
Негізгі тараулар
Талдау қорытындысы
Білемін
Білмеймін
I

Фонетика

II

Лексика

«А» -9, сапа-57%
«В» -3, сапа-18%
«С» -4, сапа-25%
«А» -5, сапа-31%
«В» -6, сапа-37%
«С» -5, сапа-32%

III

Морфология
«А» -1, сапа-6%
«В» -4, сапа-25%
«С» -5, сапа-32%

IV

Синтаксис

«А» -1, сапа-6%
«В» -6, сапа-38%

«С» -9, сапа-56%

V

Пунктуация

«С» -4, сапа-25%

VI

Стиль және оның түрлері

«А» -8, сапа-50%
«В» -4, сапа-25%
«А» -9, сапа-56%
«В» -4, сапа-25%

«С» -3, сапа-19%

Қазақ тілі пәнінен алынған тест қорытындысына талдау жүргізудің жаңашыл әдістері
Оқушы білімін саралау мақсатында тесттік бақылау алып қана қоймау керек. Тест алғаннан кейін оқушыларға
тесттік талдау жасатқан жөн.
Талдау – нәтижеге жетуге айқындайды. Талдау сабақтары оқушылардың тіліндегі және жазба жұмыстарындағы
жіберген қателерін талқылау үшін қажет.
Тест алынып болғаннан кейін қатемен жұмыс бірден жүргізіледі , ортақ талдаулар , түзету жұмыстары
жүргізіледі.
3-кесте
Пән бойынша негізгі тараулар
Күні:
Пәні : қазақ тілі
№

Оқушылардың аты-жөні

1
2
3
4

Исгулова Дария
Ералы Динара
Малибекова Айнұр
Серікболұлы Мұратәлі
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Әзімбай Еділжан
№
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4-кесте
Міне, жоғарыда аталған кедергілерді жоя отырып,оқушыларымның жоғары көрсеткіштен көрінуіне қол
жеткіздім.
Сондықтан ұстаздар қауымы,қашанда үздіксіз білім бере алатынымызды жадымыздан шығармайық.Ел
болашағы-білімді жастардың қолында.Сол себепті білімді ұрпақ,жеке тұлға қалыптастыру-біздің ең басты
мақсатымыз болсын!
Жүргізілетін жұмыстың мақсаты: Оқушыларды ҰБТ-ке дайындық жұмысын жүргізгенде дәстүрлі
әдістермен шектелмей, жаңа әдіс-тәсілдерді, соның ішінде СТО технологияларын тиімді қолданып, жоғары
нәтижеге жету. Осы орайда, аудандық қазақ тілі пәнінен семинар өткізілді.
ҰСТАЗДЫҚҚА ЖҮРЕГІМДІ БЕРЕМІН…
Амалкан Нұржан 7”Г” сынып оқушысы
Жетекшісі: Дусимбаева Молдір Усенқызы
“Ұстаздық еткен жалықпас ,үйретуден балаға”-, деп халғымыз айтпақшы,ұстаздар жайлы ойтолғау әркімге
парыз. Парыз дейтін себебіміз –ұстаз алдынан өтпейтін жан бар ма сірә, мына өмірде...
Мен осы кішкетай мақаламда ұстазыс,сынып жетекшіміз –Мөлдір Дүйсенбаева апай бізге 6-сыныптан бастап
жетекшілік етеді.Апайымыз қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі.Бізді алғашқы күннен-ақ өзіне баурап
алды.Әрдайым ақыл-кеңесін айтып,бізге қамқор болып жүреді.Алғашында апай бізге көп сөйлейтіндей болып
көрінді.Өте талапшыл кісі екен,бірақ қатал болған жоқ.Сөйтсек,біздің әрқайсымызды өз баласындай жақсы
көреді
екен
ғой.”Мектеп-сендердің
екінщі
үйлерің.Ендеше,сыныптағы
бар
бола
бір-біріне
бауыр,туыссыңдар.Сондықтан біз бір атаның баласындай әрдайым тату болуымыз керек”-дейді Мөлдір апай.
Біз оқитын №12 Шоқан Уәлиханов атындағы мамандандырылған гимназия- Алматы қаласындағы ең іргелі
білім ошақтарының бірі.Тоқсан жылдық тарихы бар мектептен елімізге танымал небір атақты,белгілі тұлғалар
білім алған.Мектебімізді бітірген түлектер қазіргі күні Қазақстанның түкпір-түкпірінде,тіпті, шетелдер де еңбек
етіп жүр.”Біздің мектеп-жай ғана оқу орны емес. Бұл щаңырақтан көптеген белгілі қайраткерлер түлеп
ұшқан.Сендердің де араларыңнан осындай азаматтардың ертең жарқырап шығары анық.Әрбір бала-жеке
тұлға,өзінше дарын.Оның кемел тұлға болып қалыптасуы осы ұядан басаталады. Мөлдір Үсенқызы:Менің
мақсатым-сендердің бейімдеріңді осы бастан анықтап,дарынды балалармен жан-жақты жұмыс жасау, қабілетін
шыңдау”-деп үйретеді.
Сыныбымызда дарынды ұл-қыздар өте көп.Түрлі байқауларға қатысып, жүлделі
орындарды иеленіп жүрген оқушылар да бар.Арамызда болашақ мамандығын таңдап қойған балалар да
кездеседі.Мен өзім болашақта кәсіпкер болсам деймін.Еліміздің өркендеуіне үлес қосқым келеді.Және бір
арманым,тұрмыс жағдайлары төмен адамдарға көмектесуді ойлаймын.Біздің елімізде осындай адамдар болмаса
екен деймін “Бір-біріңе әрқашан көмек қолын созыңдар,қайырымды болыңдар,достық,жолдастық дегенді
ұмытпаңдар”-дейді апайымыз да.Екінші анамыздай болып кеткен мейірбан,ақкөңіл ұстазымыз Мөлдір апайды
біз де өзімізге үлгі тұтамыз.Ұстаздар мерекесі қарсаңында Мөлдір Үсенқызына,барша ұстаздарымызға ұзақ
өмір,зор денсаулық, жұмыстарында табыстар тілейміз!Ұстаз деген қасиетті мамандық иелернің әрқашан
аспандары ашық, жүздері нұрлы, мерейлі мерекелері көп болсын !

ЖАҚСЫ ҰСТАЗ ТУРАЛЫ ЕСТЕЛІК. АЛҒАШҚЫ МЕНІҢ ҰСТАЗЫМ
7”Г” сынып оқушысы Сержанқыз Құндыз
Жетекшісі: Дусимбаева Молдір Усенқызы
Табиғатынан өзінің ақжарын көңілі,жайдары жүзінен маңайындағыларға жылы шуағын таратып,бар
білгенін үйретіп жүретін адамдар болады.Мұндай туа бітті қасиеті бар жандар тек қана ұстаздар шығар деп
ойлаймын.Осындай көңілі-көктем,жаны –жаз жандардың бірі-менің алғашқы ұстазым,Қалиева Ләззат
Советқызы апайым еді.
Бастауыш сынып мұғалімі болып біздің мектепке келген жылы мен де бірінші сыныпқа келдім.Ол кісі басқа
ұстаздарға ұқсамайтын дара қасиетімен бізді өзіне тез баурап алды.Алғаш әріп танытып,біздің жанымызға білім
дәнін септі.Әр шәкіртін аялап өсіріп,қатайтып ұшырды.
Ұстаз туралы ойласам,Ләззат апайдың бейнесі көз алдыма келеді.Ерінбей үйретіп,бізді түсінсін деп қайтақайта қайталап тұратын жылы бейнесі көрінеді.Ұстаз бейнесі-шәкірт үшін ең биік жарқын бейне.Ол кісі
уақытының басым бөлігін оқушының оқу-тәрбиесіне арнап,щәкірттің бойна бар білгенін дарытуды мақсат
етеді.Әр баланың еркелігін көтеріп,біз есейгенше шыдап,”апайлап” щұрқыраған балаларға қарап күліп тұратын
асыл апайма айтар алғысым шексіз.
Ата-анамыздан кейінгі бізге ақыл-ой ,әдептілік,ар-ұят,ұлттық сана-сезімді сіңінруші адам-Мұғалім.Абай
атамыз-“Ұстаздық еткен жалықпас,үйретуден балаға” деген екен.Сол сияқты Ләззат ұстазым ерінбейтін еді.Көп
нәрсе үйрендік.Ол кісінің жүріс-тұрысының өзі үлгі еді.Айта берсем жыр сияқты таусылмас,қазына
дерсіз.Бәрімізді айналып-толғанып,өз баласындай еркелетіп те алатын.Сол үшін де қадір тұтатын тағы бір адам
болса,ол-алғашгқы ұстазым Ләззат Советқызы.Қазір ойласам біз үшін қаншама күш жұмсаған.Балаларға білім
сіңіру деген де күш.Сондықтан алғашқы ұстаздың еңбегі-ұлы еңбек.
Ыбырай атамыз:”Жақсы ұстаз-мектептің жүрегі” -.деген екен.Мектеп жүрегі болған ұстазыма, аяулы
ұстазыма еңбегіңіз жансын дегім келеді.Ұстаз қарапайым болғанымен-тарихтағы ең ұлы істің бірі деген дана
сөз бар,мен үшін мектебім мен ондағы ұстаздарым тарихымдағы ұлыларым.
Жетекшісі: Дусимбаева Молдір Усенқызы
Ануарбек Ілиас 7”Г” сынып оқушысы
Ұстазым менің ұстазым,
Өзіңмен өтер қыс-жазым
Жағымды,жұмсақ үніңмен,
Үйреттің маған ұстаным.
Жүзің толған мейірім,
Үйретесің жалықпай.
Өнегеге,өнерге,
Баулыдың бізді қамықпай.
Ұстазы жақсы баланың,
Ұстанымы мықты болады.
Осыны әркез еске алып,
Шәкіртің болып қаламын.
Ұядан ұшқан түлектер,
Дәрігер,ғылым,мұғалім
Ұстаздан алған тәліммен
Өмірге түйер тағылым.
Өскенде де біз сізге,
Шәкірт болып қаламыз.
Көктемде,қыста,жазда да,
Сағынышпен еске алмамыз!

Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның бастауыш сынып мұғалімі:
Сабырбекова Сажида Мухамедқазықызы
Қ.Р Білім беру ісінің құрметті қызметкері
Ұстаздық жолымның бастау алғанына он алты жылдай уақыт болса да мектеп
өмірі мен үшін оттай ыстық, көңіліме жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау
үні 45 минуттық білім сағатына шақырып тұратын. Қазір де солай. Бірақ
айырмашылығы қиын да абыройлы ұстаз жолында жүруім. Иә,ұстаз болу оңай емес
.Бірақ бұл менің өз жүрегіммен қалаған мамандығым. Ұстаз болу – жүрек
жылылығын, мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту.
Ұстаз білімді, еңбекқор, бала жанын түсіне алатын болса ғана ұстаздық кәсіптің шыңына жете алады деп
ойлаймын.Әсіресе бастауыш сынып мұғаліміне жүктелер ауыртпашылық көп дегім келеді. Балаларым заман
талабынан қалыс қалмасын деп соңғы болып жатқан өзгерістердің барлығымен таныстырамын,сол бағыт
бойынша жұмысымды түрлендіріп отырамын. 2004 жылдан бері осы Шоқан Уәлиханов атындағы гимназияда
ұстаздық қызметімді атқарып келемін. Гимназияға келгелі менің педагогикалық тұрғыдан өсуіме,шыңдалуыма
көп көмек болды десем артық айтпаймын. Өйткені тәжірибелі ,озат мұғалімдермен бірге жұмыс жасап, сол
апайлардан көп нәрсені үйреніп келемін. Әрқашанда өз қол ұшын беругедаяр тұратын Кенжехан,Әсия,Раушан,
,Жанат,Бағдагүл,Гүлжамал,Балжан апайларымызды ерекше атап өткім келеді. 90 жылдық тарихы бар
гимназияда білім алу әр қазақ баласының арманы деп білемін. Өйткені жүрегі қазағым деп соққан әр қазақтың
қалауы 12 гимназия. Жыл сайын осы гимназияға балаларымызды оқытсақ деп келіп жатқан ата-аналардың
қарасының көптігінен ақ байқауға болады. Қазақ халқының бетке ұстар бір туар азаматтарына білім мен
тәрбиені қатар берген қара шаңырақтың абыройы жылдан жылға артып келеді. Кеше ғана алдымызға оңы мен
солын ажырата білмейтін парақтың ақ қағазындай таза да кіршіксіз балаларды гимназия табалдырығын аттаған
еді . Міне енді өз беттерімен жұмыс жасай білетін, өз ойларнын еркін жіткізе алатын оқушыларға айналды.
Сыныбымдағы әр оқушы мен үшін дара тұлға. Оларға тоқталатын болсам сынып мақтанышы Ниязбек Қорлан
телевизиялық "Зерде "олимпиадасының жүлдегері ,сонымен қатар 2013 жылы өткен "Мен әлемді танимын"атты
бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жобасының қалалық байқауына қатысып ғылыми жобадан ІІІ орын
алды.
2014жылы оқушым Байназаров Рамадан Щучье қаласында өткен 1-7 сынып оқушыларының зерттеу
жұмыстары мен шығармашылық жобалары "Зерде " республикалық конкурсының жүлдегері атанып, 2-ші
дәрежелі дипломмен марапатталды.
Спорттық сала бойынша да жетістікке жеткен оқушыларым да бар .Олар: Қожеав Темірлан,Алдашбаев Рамазан,
Ермек Ансар, Берікбай Елмар.Сонымен қатар қыздарым мың бұралып би билесе,Нұрбек ән айтудан
жалықпайды. Алихан ман Заңғар,Бейбарыс, Балжандар суретті әдемі салады. Есеп шығаруды жақсы көретін
Нұртөре мен Әлиім де бір төбе. Екеуі мектепішілік олимпиададан Нұртөре 1-ші ал Әли болса 3-ші орындар
алды. Әсел,Меруерт,Нұрбек,Ақнұр,Елдана,Ақмарал, сияқты әдебиетке жақын оқушыларым бар. Меруерт пен
Ансар биылға "Мен әлемді танимын"атты бастауыш сынып оқушыларының аудандық зерттеу жобасына
қатыстып жүлдегер атанды.
Ұлағатты ұрпақтың өсуі ұстаз шеберлігіне байланысты деп айтар едім. Олай болса, ең алдымен өзімді өзім
танып, үздіксіз ізденіп, аяусыз еңбектенуім керек. Бойымдағы бар білімді, асыл қасиеттерімді шәкірттеріме
арнай білсем, олардың жүрегіне жол тауып ,қазақ халқының әдет-ғұрпын, тарихын танып білуге талпындырсам,
тілін құрметтеуге әрі Отанды, адамзатты сүюге тәрбиелесем менің мақсатымның орындалғаны, еңбегімнің
ақталғаны деп білемін.
Сабақтың атауы
Сілтеме
Сабақтың жабдығы
Жалпымақсаттар
Оқыту нәтижесі

Топқа бөлу
Ынтымақтастық
атмосферасы

Сөз мәйегі. Болат Үсенбаев
Әдебиет оқулығының әдістемесі
автор суреттері, тақырып мазмұнын ашатын мақал-мәтел мен нақыл сөз
жазылған плакаттар.
1. Арналы бұлақ бөлімінен мағлұмат беру. Өлеңмен таныстыра отырып,
мағынасын ашуға мүмкіндік жасау.
2. Мәнерлеп оқуларын, көркем сөйлеу тілдерін, өлеңнің мазмұнын өмірмен
байланыстыра білу және жақсы сөздің адам өміріне тигізер пайдасын ұғына
білу қабілеттерін дамыта түсу.
3. Өлеңді әсерлі, мәнерлеп оқу қабілеттерін дамыту.
Күзгі ағаш жапырақтарының түстеріне қарай топқа бөлу.
(қызыл, сары, сарғыш, қоңырқай, жасыл )
Оқушылар шеңбер жасап тұрады.
Оқушылар мұғаліммен қосылып
Мұғалім келесі оқушыға үлкен
тақпақты айтады

Қызығушылықты ояту

Мағынаны тану
Мәтінді тізбектеп оқу

жүректі ұсынып тұрып,бүгінгі
күніне сәттілік тілейді. Оқушылар
бір-біріне жақсы тілек тілеп,
сыныпта жақсы ахуал
қалыптастырады.
Сөз тапқанға қолқа жоқ.
- Сөзде қандай құдіретті күш бар?
Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле.
- Сөзді не арқылы жеткіземіз?
Сөз сүйектен өтеді,
- Сөз мәйегі дегенді қалай
Таяқ еттен өтеді.
түсінесіңдер? («Мәйек» сөзінің негізгі
Көз жеткізер,
түбірін табу.) «Топтастыру»
Көз жеткізбе генді
стратегиясы бойынша.
Сөз жеткізер.
Шешеннің сөзі - мерген,
Шебердің көзі - мерген.
1. Өлеңді мәнерлеп оқып беру.
2. Оқушылар іштей бір рет оқиды.
Жаңа сабақпен таныстыру.
Өлеңнің әр шумағын мәнерлеп оқи отырып, әр шумақтағы сөздің негізгі
тұғырын тауып, дәптерге жазып отыру. Мысалы:
Сөз ______- жаманнан жиренткен;
______- өмір жайлы сыр шерткен;
______- мақал-мәтелдердің даналығына ой жүгірткен;
______-т.е.с
Оқушылардың тізбектей оқуы, түсінін оқуы.
Өзің қандай сөз түрлерін білесін?
Әрқайсысының мағынасына жеке-жеке тоқталайық.

Енді әрбір тіркеске мысал жазып көрелік.
тіркес кімге байланысты айтылады және ол сөз иесі кім?
Сергіту сәті

Ой толғаныс

Үй тапсырмасы

Қандай

«Көңілді қалпақ» ойыны
Оқушылар денелерін жатықтырады
Басына қалпақ түскен оқушы жеті
байлықты табады табады.
Бірінші байлық - денсаулық.
Екінші байлық - еркіндік
Үшінші байлық - тіл байлық
Төртінші байлық - қайрат-күш
Бесінші байлық - ақ жаулық
Алтыншы байлық - балаңыз
Жетінші байлық - жүз саулық
«Ұтымды жауап» ойыны:
СМӨӘЗЙЕГIӘр әріптің қатарына сол әріптен басталатын сөз жазу арқылы өткен
тақырыпқа байланыстыра, мағынасын ашатындай сөйлем құрастыру.
Оқушылардың шығармашылық жұмыстарын байқап көру.
- Ақынның айтпақ болғаны өлеңнің қай жолдарында жасырынып
тұрғанын тап.
Әр топ өз өлеңдерін оқып, оны талдайды.
«Менің атам айтады» немесе «Менің
Күнделіктеріне жазады
апам айтады» деген тақырыптың

біріне эссе жазу. 46-бет, оқу.
Мадақтау.
Өте жақсы Жақсы-

Бағалау

Смайликтер беріледі.

Қанағаттанарлық Екі жұлдыз, бір тілек.
!

Кері байланыс

Смайликтерге екі ұсыныс , бір
тілек жазып іледі.

МЕН ӨЗ ОТАНЫМНЫҢ ПАТРИОТЫМЫН
Алматы қаласы Ш.Уәлиханоав атындағы
№12 мамандандырылған гимназияның жоғары санатты
бастауыш сынып мұғалімі , 3(негізгі) деңгей :
Тайжанова Лаззат Аугановна
Тақырыбы: «Мен өз Отанымның патриотымын»
Мақсаты:
Оқушыларды Отанды сүюге, құрметтеп қастерлеуге,өз елін, тегін тарихын білуге
тәрбиелеу.
Оқушылардың таным белсенділіктерін,қызығушылықтарын дамыту.
Оқушыларға патриоттық, эстетикалық, адамгершілік тәрбие беру, өз ой-пікірін білдіре
алатын оқушыларды тәрбиелеу.
Көрнекілігі: интербелсенді тақта, слайд, суреттер , Тәуелсіздік монументі, Үш би, ҚР-ның рәміздері, спорт .т.б.
Барысы:
Ұйымдастыру. психологиялық дайындық:
Аспаны ашық еліміздің,
Көркі сұлу жеріміздің,
Біз-бақыттыбаламыз!
Ақпыз,қара, сарымыз,
Ағайынбызбәріміз!
Мұғалімніңкіріспесөзі:
-Отан – әрадамныңжүрегіне жылытиерасиеттісөз.Отан –сенің туған елің, туғанжерің, дос –жарандарың,
туғантуысқаның. Отан-бұлөзіңніңтұратын, өмірсүретін, қызметететінжерің. Отанадамүшінбіреу ғана.
Отандыанағатеңейді. Себебі, Отансендердіанаңдайқорғайды, көмектеседі, күшбереді.БізОтанымызды,
еліміздісүйеміз. Біз, Қазақстанныңпатриотымыз!
Отан деген не, кім қалай түсінеді? ------------ Ой толғау
Мен- қазақпын, биікпін, байтақ елмін,
Қайта тудым, өмірге қайта келдім.
Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске
Айта бергім келеді, айта бергім!
Жұбан Молдағалиев
Көп аузынантүспейтін,
Отандегеннемене?
Оныңтұлғатүскейпін,
Достымбілгіңкелеме?
Байжуманова:
Отандейміз от жаққанжерімізді,
Отандеймізөсіргенелімізді.
Отандеймізтуғанжер, атамекен –
Биік тау, орман, тоғайкөлімізді.
Айым:
Отандеймізкең-байтақастананы,
Жасылжайлау, жаңажол, жасқаланы.
Отанныңшеті де жоқ, шегі де жоқ,
Олбірақөзүйіңненбасталады
Аяулым:

Отан- тарих, Отан – тіл,
Жасағанелің, өз- халқың.
Отан – өлең, Отан-жыр,
Көтергенкөкке ел даңқын
Мирас:
Отан – сеніңата-анаң,
Отан – досың, бауырың,
Отан – өлкең, астанаң,
Отан – аудан, ауылың.
Жанеля:
Отан – осы достарым,
Көңілгемұнытүйебіл!
«Отан» депөсжасқауым,
Оны ардақтапсүйебіл!
Хор: Атамекен
-Біздің Отанымыз қалай аталады?
-------------- Қазақстан
-Қазақстан Республикасы қандай мемлекет?------------ Тәуелсіз
-Қазақстан Республикасының президенті кім?
------------ Н.Ә. Назарбаев
Ел болдық ері калдық астаналы
Ендікімнен қазағым жасқанады?
Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі,
Нұрсұлтанның атымен басталады.
Біздің Отанымыз – ҚазақстанРеспубликасы. Сан ғасырларбойыата-бабаларымызжерінжауданқорғап,
бүгінгіұрпақ, бізгежеткізді. Қазақстанжеркөлемібойынша 9 орындатұр.Қазақстандаүлкенқалаларкөп. Олар:
Алматы, Астана, Қарағанды, Шымкент, Көкшетау, Қостанай, Ақтау, Павлодар, Ақтөбе, Тараз, Қызылорда,
Өскемен, Семей, Талдықорған. Бұлар – әдеміқалалар.
Астана- Отанымыздың бас қаласы, астанасы.ОлЕсілөзенініңжағасындаорналасқан. Астана қаласынқазірбүкіл ел
біледі.
Темірлан:
Туғанөлкем
Қазақстан-тәуелсіз, егеменді, көпұлттымемлекет. Ондақазақтар, ұрыстар, ұйғырлар, өзбектер, корейлер,
украйндержәнетағыбасқаұлттардыңөкілдерітұрады. Олар тату-тәтті, бірліктеөмірсүріпжатыр.
Аумалы- төкпелізамандыбастанкешкенқазақхалқыныңөзіндікбасқаружүйесіболған. Ел қамынжегенерлері,
сөзінсөйлеп, халықжағдайынжасағаншешендері, білімпазбилері, әрелде,
әрауылдасөзтыңдарақсақалдарыболған. ҚазақтаатыаңызғаайналғанҚазыбек би, Әйтеке би, Төле би сияқты бишешендерөтекөп.
Көрініс: «Үшарыстыңүлгілері»
Мемлекеттіктіл-қазақтілі. Қазақтілінбілу-әрбірқазақстандықазаматтыңборышы.
Ақарыс: «Туғантілім»
Сондай-ақмемлекетіміздіңөзАтазаңы бар. 1993 жылы 28 қаңтарда ҚР тұңғышКонституциясықабылданды. 1995
жылы 30 тамыздаеліміздіңжаңаконститутциясықабылданды.Адамныңөмірін, денсаулығын,
тыныштығынмемлекетіміздіңАтазаңықорғайды.
1992 жылы ҚР мемлекеттікрәміздеріқабылданды. Олар: ту, елтаңба, әнұран.
Қазақстан Республикасының мемлекттік Туы.
Ортасындашұғылалыкүн, оныңастындақалықтапұшқанқыранбейнеленгентікбұрыштыкөгілдіртүсті мата.
Алтынкүн, қыранжәнеою-өрнекбіздің халқымыздыңашықкелешегі мен берекесі,тыныштық пен
байлықтыңбелгісі.
Хасен:
Көкаспандайкөкпеңбек,
Қазақстанжалауы.
Көкемесолтектен-тек,
Елдіңашыққабағы.
ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікЕлтаңбасындакөгілдіртүсаясындашаңырақбейнеленген.Шаңырақтыайн
алакүнсәулесіндейтарап, уықтаршаншылған. Бес
жұлдыз,қанаттытұлпарбейнеленген.Бидайсабақтарытоқшылық, молшылықтыбілдіреді.
Аружан: Елтаңбасыелімнің,
Неткенәйбәт, әдемі
Тұнығындайкөңілдің
Ортадааспанәлемі.

Кез-келгенмемлекеттікрәміздердіңеңмаңыздысы- Гимн. Гимн мемлекеттікән. Олхалықтыәйгіліетеді.
Оныңсөздеріндехалықтыңмыңдағанжылғытарихы, бүгінгіөмірі мен келешекарманыайтылған.
Али А.:
Оттай жаныпжанарың
Оданқуаталамын
Әнұранол — тынысы
Кеңжазирадаламның
Отантуралыөлең-жырлар.
Аяулым: «Үшбақытым»
Ерасыл: «Отан»
Мархабат: «Отантуралы»
Мұғалім: — Ия, балалар, елін, жерінсүйетіназаматболыпшығуүшінқандай бала болуымызкерек?

Білімді, өнерлі, ақылды, еңбексүйгіш бала болуымызкерек.
Дұрыс-ақ, ендешеОтан, туғанжертуралықандаймақал- мәтелдербілеміз?
«Жалғасын тап»ойынынойнайық.
Сабағымыздыжақсыоқып, еліміздіңадал, еңбекқоразаматыболайық. Ер жетіпеліміздіңоданәрікөркеюіне,
гүлденуінеөзүлесіміздіқосайық.
Оқушылартақтаға қарап әріптердегі сөздерді кезек- кезек оқиды.
Б- білімімдіарнайтын
О- отанымдықорғайтын
Л- лаңкестіктідаттайтын
А- адалдықтыжақтайтын
Ш- шуағымдышашатын
А- асуларданасатын
Ғ- ғарышсырынмеңгергн
Ы- ынтымақтытеңкөрген
М- менмендіктіжеккөрген
Қ- қазаққақызметететін
А- арманынажететін
З- заңдыжақсыбілетін
А- алғақарайжүретін
Қ- қайырымдыелімнің
С- салтанаттыжерімнің
Т- толықтырамсенімін
А- абыройын,жігерін
Н- намысынқолданбермейтін
Бәрі: Мен боламын еңбекқор, Болашағы елімнің!
Ән «Көк тудың желбірегені».
Қорытынды:
— Міне, балалар, бүгін өздеріңді Тәуелсіз еліміздің болашағы екендеріңді, яғни, нағыз азамат екендіктеріңді
көрсете білдіңдер. Сондықтан, халқымыздың бүгінгі уақытқа дейінгі жеткен жетістіктері өздеріңе аманат.
Сондай-ақ, еліміздің егемендігін танытатын ресми ерекшелік белгілері: Ана тіліміз, Елтаңбамыз, Туымыз,
Атазаңымыз, Әнұранымызды бойындағы бойтұмарындай сақтап қана қоймай, қашанда еліміздің, жеріміздің
еркіндігін сақтар мықты ұрпақ, мықты азамат болатындарыңа сенімім мол. Жолдарың ашық, жарқын болсын,
Тәуелсіз елдің азаматтары!
Сабақ жоспары:

Уақыты:

Пәні: Әдебиеттік оқу
Тақырыбы: Т. Жароков «Күз»

Сынып: 3
Оқушы саны: 34

Талантты және дарынды балалар:
Негізгі түсініктер:
Өткен
Оқушыларға «Күз»
сабақпен
тақырыбына арналған
байланысы:
жұмыс түрлерін
Күз айынынң
талқылау.
ерекшелігі
Осы түсінікке сүйене
мен танысу
отырып, мәтін мен жаңа
сөзбен жұмыс жасау

Бағалау:

Бақылау

Жұмысты
бағалау

Сапалы
білімді бағалау

Керекті құрал жабдықтар:
тақта, интерактивті тақта,
парақтар, аудио ,видео
таспалар,

Сабақтың мақсаты:
1) Білімділік: Оқушыларға күз мезгілінің ерекшелігі, істелінетін жұмыстар жайында, молшылық туралы
түсініктерін кеңейту .
2) Дамытушылық: Өз ойын ашық білдіріп, пікірлерін қорғай білуге, шығармашылық ізденістерін арттыруға,
ізденуге дағдыландыру. Дүние танымын кеңейту.
3) Тәрбиелік: Еңбекшіл болуға , кәсіптік бағдар беру . Патриоттық тәрбие беру .
Көрнекілік:Интерактивті тақтадан жұмыс барысын көрсету, бағалау критериилерін қою,
Уақыты
Жұмыстың түрі
Мұғалімнің
Оқушының ролі
ролі
1-әрекет 1-кезең
5 мин
Амандасу. Орындарынан тұрып бір-біріне жақсы
Мұғалім
Оқушылар мұғаліммен
тілектерін айтып орындарына отырады
сабақты
амандасып,бір-біріне
14.00Қазір қай мезгіл?
бастайды.Оқу
жақсы тілектерін айтып
14.05
2-кезең: Топқа бөлу : «Шашылған әріптер»
шыларды
отырады.
ойынын ойнату. ( Әр топ басшысы шашылған
тұрғызып, бірОқушылар жауап береді
әріптерден өз тобының атын жинақтап шығады)
біріне жақсы
Автор, оның
1-топ: «Береке күз»
тілектерін
шығармалары туралы өз
2-топ : «Алтын күз»
айтып
ойларын айтады
3-топ : «Қара күз»
отырғызады.
Мұғалім үй
3-кезең: Үй тапсырмасын сұрау.
тапсырмасын
-Үйге не берілді ?
сұрайды.
- «Күз» әңгімесін оқып , түсінік айту .
2-әрекет - Бұл әңгімені кім жазды ?
14.05- Міржақып Дулатов
14.10.
Шығармашылық жұмыс:
1-топ: Күз мезгілін салып келу
2-топ: «Күз» туралы өлеңдер жаттап келу 3-топ :
«Киіз үйдің кереметі » тақырыпта эссе жазып
келу.
Шығармашылық тапсырмалардың орындалуын
тексеру
Мұғалім
Әр топ өз
3-әрекет 1-топ «Күз» тақырыбындағы суреттерін
сабақты
тапсырмаларыноқиды
2 мин
көрсетеді .
жалғастырады:
2-топ : «Күз» атты тақырыпта жаттап келген
14:10 –
өлеңдерін айтып береді .
Бұл топта
14:12
3-топ : «Киіз үйдің кереметі » тақырыпта жазып
эссе оқиды
келген эсселерін оқиды.
Мұғалім
Мағынаны тану
берілген
Оқушылар жұмбақты
1.Жұмбақ шешу
тапсырма
шешеді
Жиын терін болатын ,
бойынша
Күз мезгілі туралы
Қамбаға астық толатын .
жауаптарын
ойларын талқылайды
«Қызыл қырман » ойнайтын
тыңдап,қолдау
4-әрекет Қай мезгіл деп ойлайсың ? «Күз мезгілі »
көрсетеді.
Күз қандай болатынын
14.12 –
2.Топтастыру
айтады
14.32
«Күз мезгілі қандай болады ?»
Күз мезгіл - молшылық, құстар жылы жаққа
кетеді,күн, күн ұзарады, түн қысқарады,
жапырақтар сарғаяды , егін орылады, жаңбыр
жауады.
Жаңбыр
молшылық
молшылық түн,күн қысқарады
Мұғалім
жауаптарын
3 . Тайыр Жароковтың өмірі және
тыңдап, қолдау
шығармаларымен таныстыру
көрсетеді.
Тайыр Жароков- ақын , аудармашы , майдангер .
Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы

Оқушылар берілген

Жетісай ауылында дүниеге
келген .Алғашқы өлең жинағы
«Жұлдыз жарығы » , деген атпен
басылып шықты . «Тасқын » ,
«Тастағы жазу » , «Құмдағы
дауыл» деген сияқты кітаптары
жарық көрген . Көптен
туындыларды аударды .
4.Үнтаспадан Т.Жароковтың «Күз» өлеңін
тыңдау .
Бұл өлеңді кім жазды ? Қалай аталады ?
5.Поэзия минуты
Т.Жароковтың «Күз» өлеңін мәнерлеп оқу.
6. Өлеңнің әр шумағын оқытып , шумақтың
мазмұнын ашу .
- 1- шумақта не туралы айтылған ?
- Аспанда
бұлт , жаңбыр жауды ,тамшы күміс моншаққа
ұқсайды .
- 2- шумақта не туралы айтылған ?
-Қайың
,терек тің жапырақтары сарғаып , жерге түсіп,
шашылып жатыр ,жел үрсе қалтырайды .
- 3- шумақта не туралы айтылған ? - Жемістер
балбырап пісіп тұр . Піскен алма албырап ,өзіне
көз тартады
- 4- шумақта не туралы айтылыпты? - Беті күнге
күйген балалар асыр салып ойнап жүр. Анасындай
болған мектебі қоңырауы сылдырлап. балаларды
оқуға шақыруда .
- Күзде неге жапырақтар түседі ?

Мұғалім
тапсырманы
түсіндіріп,
жауаптарын
тыңдайды.

тапсырманы орындап,
жауап береді

Топта әр шумақ
бойынша күз айын
әңгімелеп, басқа
айлармен салыстырады
Ойларын айтады,
сыйпаттап береді
Әр топ жазғы
демалыстарын еске
түсіреді, өздері уралы
айтады
Мұғалім
жауаптарын
тыңдайды,
толықтырады

Күз айындағы алғашқы
мерекені еске түсіреді
Топта талқылап
өз ойларын айтады
Тізбектеп оқиды,
жұппен, топпен,
қатармен оқиды
Өздері білетін мақалмәтелде -рін айтады
Суретпен бойынша
мәтін құрастырып оқиды

5-әрекет
3мин

5мин
2 мин

7. Дарынды оқушылардың зерттеу жұмысы
«Күзде жапырақ неге сарғаяды?»
Жапырақтың түсі неге жасыл? Себебі жапырақта
оған жасыл түс беретін, «хлорофилл» деп аталатын
заттар бар. Осы хлорофилл затында күн қуатының
(жылуының) қатысуымен тамырдан келген су мен
ауадан қант, крахмал сияқты аса маңызды қоректік
зат түзіледі.
Салқын түскен кезде жапырақтағы хлорофилл
жойылады. Оған себеп – күн көзі қызуының азаюы.
Жапырақтар бозарады, қурап сарғаяды.
Жапырақта басқа да түстер шығаратын заттар бар.
Жасыл бояу басым болған кезде олар көрінбей
қалады. Жасыл бояу азайғанда олар айқын көрінеді.
Сөйтіп, жапырақ сап-сары, қып-қызыл түске еніп,
қурап түсе бастайды. Мұндай құбылыс күзде
болады.
8. Оқулықпен жұмыс
1. Тізбектей оқыту .
Жұппен оқыту
Қатармен оқыту
2. Жалғасын тап : Мақалды аяқта
Еңбек етсең ............ (емерсің)
Еңбек етсең ерінбей ,----------------.(Тояды қарын тіленбей )
Еңбектің наны тәтті ,-----------------(Жалқаудың жаны тәтті )
Сурет бойынша мәтін құрату
Дәптермен жұмыс .Мына сөздердің ішінде қай

Мәнерлеп
оқуын
қадағалайды

Мақалдың
мағынасын
түсіндіреді,өз
ойларын
айтады

Ой сергітеді,
шаршағандары
басылады
Күз айында болатын
кереметтерді ,
ерекшеліктерді топта
ақылдасып ойларын
айтады
Сабақта алған білімдерін
пысықтап сұрақтарға
жауап береді

Оқушылар мұғаліммен
бірге талдайды

Оқушылар алған
білімдерін
қорытындылап,
критерийбойынша
бағаларын тексереді
Тыңдап,

сөз артық ?
Қоңыр күз , алтын күз , берекелі күз , жемісті күз ,
бәйшешекті күз , салқын күз, қара күз .
Сергіту сәті
Орманда кірпі келеді,
Саңырауқұлақ тереді.
Кездесті, міне, керегі:
Екеуі қайың астынан.
Біреуі терек қасынан.
Қанша олар болмақ есепте,
Тоқылған салса себетке?

6әрекет
3мин

2 мин
7 әрекет

Ой толғаныс
Венн диаграммасы :
Жаз
Күз
Қорытынды :
Балалар бүгін біз не өттік ?
«Күз » өлеңін кім жазды ?
Тайыр Жароков кім ?
Қандай шығармаларын білесіңдер
Үйге тапсырма
Бағалау

ойларын
толықтырады
Ойларын анық,
жеткізуін
қадағалайды

Мұғалім
оқушылардың
ойын
тыңдап,қолдау
көрсетеді.
Мұғалім
сабақты
қорытындылап
, оқушыларды
фишкалар
бойынша
бағалайды

Кері байланыс
Бүгінгі сабақтан оқушылар не үйренгенін және
не білетінін айта отырып, жүргізілді.
Бағалау әрекеті

РЕФЛЕКТИВТІ ОЙЛАР
Мен әдебиет пәні бойынша жеті модульді кіріктіре отырып, 3 ші сыныпқа сабақ өттім .Сабақ ұйымдастыру
кезеңінен бір-біріне жақсы тілек айтудан басталды. Ойын: «Шашылған әріптерден» өз топтарының атын
құрастыру
арқылы топқа бөліп отырғыздым.Бұл жердегі мақсат сабақ басында психологиялық ахуал
қалыптасса ,сабақ барысы да өз дәрежесінде өтеді.
Келесі бөлімде үйге берілген тапсырманының орындалғанын сұрау мақсатында күз мезгілінің ерекшеліктерін,
табиғатта болып жатқан құбылыстар жайлы сұрақ қоя отырып, күз айында қандай мерекелер болатынын,
табиғат ерекшеліктері жайлы, және жұмбақтар шешу арқылы ойлауын, өз идеясымен бөлісе алуына жол
аштым.Шығармашылық тапсырмалардың орындалуын тексерубарысында оқушылармен диалогтік оқытудың
«мұғалім оқушы» байланыс әдісі көрінді. Бастауыш сынып оқушыларына сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі
болып есептеледі, себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ берудің тиімді тәсілі және де оқушылардың
білім алуына, дұрыс жауап беруіне ықпал етеді, оларға қолдау көрсетіп, оны кеңейте аламын. Оқушының білім
алуын жақсарту үшін сұрақ қою арқылы өз ойларын , идеясын жеткізе білуін қадағалаймын.
Олардың таза , анық сөйлеуге, ойын еркін айтабілуіне, мәтінді мәнерлеп оқуын,таза жазуға әр түрлі оқу
техникаларын қолданамын.
Келесі бөлімде әр топ өздерінің тапсырмаларын талдап, түсіндірді. Күз туралы эссе жазу, бес жолды өлең
шығару, күз айынынң суретін салу берілді. Бұл тапсырмада оқушылардың белсенділігі артып, бір-бірімен
ақылдасып, ойларын , идеяларын ортаға салып қорғады, топтағы барлық оқушылар түгел сөйлеуге тырысты.
Келесі бөлімде АКТ пайдалана отырып, әр топтан дарынды оқушылар зерттеу жұмысы «Күзде жапырақ неге
сарғаяды?» деген тапсырманы дәлелдеп түсіндірді. Себебі жапырақта оған жасыл түс беретін, «хлорофилл» деп
аталатын заттар барын түсінді.Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын,
түсінігін жеңілдетеді, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал болып саналады.
Келесі бөлімде алған білімдерін пысықтау мақсатында өзіндік жұмыс дәптерінен берілді. Әр оқушы жеке
орындады.
Келесі бөлімде диалогтік әдісті пайдалана отырып, оқушылар сурет бойынша мәтін құрастырды. Бір-бірінің
пікірлерін тыңдап, ой бөлісті.Оқушылар сабақ соңында фишкалар жинау арқылы бағаланды. Фишка санына
байланысты бағалау критерий жүргізілді.Нәтижесінде: Оқушылар сабақта белсенділік танытып, барлық
тапсырмаларды қызығушылықпен орындады.. Топта отырған оқушылар түгел қатысты, өз ойларын, пікірлерін
айтуға тырысты. Келесі бөлімде бағалау менің берген критерийлерім бойынша бағаланды.Нәтижесінде:

Оқушылар бір-бірінтыңдап, өз ойын ашық, еркін сөйлеп, пікір алмасуға, өзін-өзі бағалауға, белсенділік таныта
білді. Сабақ барысында оқушылар қызығушылықпен белсенділік танытты.
Бағалағанда барлық оқушылар жақсы бағаланды.
МҰҒАЛІМ – ЕРКІН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ИЕСІ
Тумабаева Кульзат Аблактқызы
Білімі: жоғары
Мамандығы: бастауыш сынып мұғалімі
Кәсіби тәжірибесі: 26 жыл
Педагогикалық өтілі: 26 жыл
Марапаттауы: «Жылдың үздік мұғалімі» төсбелгісі 2015 жыл, Республикалық
«Білім шыңы-ғылым сыры» грамотасы
Санаты: жоғары деңгейдегі, жоғары біліктілік санаты
Деңгейі: бірінші (ілгері)деңгей
Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашы-лығындағы ерекше тұс оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі.
«Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер» деген, Жүсіпбек
Аймауытовтың сөзін айта кету артық болмас.
Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат,
экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге тәрбиелеуі керек. Қазіргі білім беру
жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан келеді.Ұлы ағылшын
ағартушысы Уильям Уорд: Жай мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім түсіндіреді, Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан
қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет
етеді. Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер күнгі келбеті. Бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын,
ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»,деген тұжырым жасады. Ол үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай педагогикалық шеберлік қажет. «Педогогтік шеберлік
– дарынды талант емес, үйрену, ізденудің нәтижесі. Мұғалім шеберлігі жайлы жазылған дайын қағида жоқ,
болуы да мүмкін емес.
Оқушылардың жиырма бірінші ғасыр талаптарына сәйкес келу үшін талап етілетін өзгерістерді енгізуді
жобалау болып табылады. Біздің мектеп мұғалімдері бұл жобаны қолдап, қызығушылық танытуда. Алдағы
уақытта заманауи әдіс - тәсілдерді өз тәжірибесіне қолдану біздің мұғалімдердің еншісіне тиіп отыр. Олай
болса, Кембридж университетінің ұсынып отырған бағдарламасының мазмұны ұстаздарға осы тығырықтан
шығып, мектептегі оқыту үрдісіне тың серпіліс жасауға айтарлықтай өз үлесін қосуда.. Мұғалімдер өз
тәжірбиесі арқылы білім алу үшін өз практикасына қатысты рефлексия жасап отыруы қажет. Қазіргі таңда
үшінші, және екінші деңгейге өтіп келіп отырған мұғалімдер өз тәжірибелерінде жаңа стратегияларды
тиімді, орынды қолдануда. Мен өз жұмысымды осы мұғалімдермен бірлесе отырып басқа ұстаздармен қоян
қолтық жұмыс жасауды мақсат еттім. Осы мақсатта өзім білгенімді әріптестеріммен бөлісуге, мәселелерді
бірге шешуге, жоспарлауға бірігеміз деп ойлап отырмын.
«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды » -деген халық даналығы қазақ балаларының білім
аренасында биік белестерді бағындыруы үшін педагог мамандардың алдында тұрған мақсатары мен
міндеттерін анық көрсетіп тұрғандай. Ұстаздарға қоғам ең қымбаттысын – елінің болашағын сеніп тапсырып
отыр.Бұл мүддеден шығу-абыройлы міндет.
Сабақтың тақырыбы: Көмектес септік. Қазақ тілі 4 сынып
Жалпы мақсаты: 1.Оқушыларға көмектес септігінің қызметі өрісінің кеңдігін жаттығуларды орындату
барысында түсіндіру.
2. Сөйлем ішінен ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктегі сөздерді сөз құрамына талдап, оларды
өздері байланысатын сөздерімен теріп жазу арқылы олардың жалғауларын ажырата білу дағдыларын
қалыптастыру.
3. Баланың бойында қоршаған ортаға деген адами қасиеттерін қалыптастыру, жетілдіру.
Күтілетін нәтиже: Зат есімнің септелу жолдарын дұрыс түсіне отырып, жылдам жаттап алу жолдарын
үйренеді. Оқушы бойында сенімділік қасиеттерін орнықтыруға шығармашылық жұмыстарды сәтті орындауға
қол жеткізеді. Табиғаттың әр мезгілінің өзінше кереметтері туралы алған мағлұматтарын толықтырады..
Сабақтың әдісі: Өзін-өзі, жұпта өзін,топтық бағалау.
Қажетті ресурстар: Қысқы ойындарға қажетті заттардың суреттері, ребус, жұмбақтар, мақалдар, «Аққала
соғу» ойыны, кесте, қима қағаздар.

Сабақ кезеңдері
уақыт
1.Ұйымдастыру.
І.Психологиялық
дайындық.
2 мин

Мұғалімнің іс-әрекеті

Қызығушылықты ояту.
Оқушыларға жұмбақтар жасырады.
Жұмбақтардың шешуіне
байланысты сұрақтар қояды.
Жұмбақтардың шешуіне
байланысты топқа бөледі.
І топ – Шана
ІІ топ – Шаңғы
ІІІ топ - Коньки

2.Өткен сабақты
пысықтау, бекіту.
3мин

Септіктердің түрлеріне байланысты
қима қағаздар таратады. Әр топқа әр
түрлі түсте береді.

3.Жаңа сабақты өту.
II.Мағынаны тану.
2мин.

Ребус шешкізу арқылы сабақтың
тақырыбын ашады.
,
,
,,,,
Көз мектеп сағат
Шешуі: Көмектес

Оқушының іс-әрекеті
Оқушылар жасырылған
жұмбақ-тарды шешеді.
Сұрақтарға жауап беріп,
талданады.
Топқа бөлінеді.
Топ ережесін қайталайды.

Қима қағаздармен жұмыс
жасайды.
Бір-екі оқушының жұмысы
ауызша талданады.
Ребус шешіп, жаңа сабақтың
тақырыбы-мен танысады.

Бағалау

Қызыл
Өте жақсы
Көк
Жақсы
Сары
Қанағаттанарлық
Формативті
бағалау

Сұрақ-жауап әдісі арқылы
талдайды.

а) Сабақтың тақырыбы мен
мақсатын хабарлау.
І.Кіріспе.
Көмектес септігі
туралы түсінік беру.
2 мин.

II.Тақтамен жұмыс.
5мин

ІІІ.Оқулықпен жұмыс
2мин.

IV.Дәптермен жұмыс
6мин.

V. Ой қозғау.
Топта талдау-2мин
Қорғау- 6мин

ә) Көмектес септік сұрақтары:
кіммен?
немен?кімдермен?
нелермен?
Көмектес септіктің жалғау
лары: -мен,-бен,-пен
Көмектес септіктегі сөз сөйлемде
тұрлаусыз мүше болады.

Көмектес септіктегі сөз істің
қандай құралмен істелгенін
білдіретінін. Мысалы:
Орындықты балғамен
шегеледі.
Істің бірлесіп істелуін
білдіреді. Мысалы: Марат үйге
Асқармен келді.

102-беттегі 1-жаттығудағы
сөйлемдерді әр топтан бір оқушы
шығартып жазғызып, талдатады.

Сөйлемдерді әр топтан бір
оқушы шығып жазады.
Қарамен жазылған сөздің
түбірі мен қосымшасын
табады.

103-беттегі 2-жаттығудағы
жұмбақтарды оқытып, талдатады.

Жұмбақтардың шешулерін
тауып, көмектес септікте
тұрған сөздерге сұрақ қояды.

103-беттегі 3-жаттығудағы
сөйлемдерді көшіріп жазғызып,
көмектес септік жалғауларын
белгілетеді.
Оқушыларды 1,2,3-деп
Санай отырып топқа
бөледі.Конверттерде салынған
заттарды топ жетекшілеріне таңдата
ды.Алған заттары бойынша жұмыс
жасатады.
Жұмыстарын өздеріне талдатап,

Бір оқушы дауыстап оқып
отырады. Қалған оқушылар
тыңдап отырып жазады,
талдайды.
Сол алған заттарын
оқулықтағы
5-жаттығудағы берілген
сөздермен байланыстыртып
жазады.Екі сөйлемнен құрап
жазады.

Стикер
жапсыру
арқылы
бағалайды

VI.Сергіту сәті
3 мин.

4. Қорытынды.
Терме диктант
3мин

бағалатады.
«Аққала соғу» ойынын ойнатады.
Жоғалған сөздерді тапқызу арқылы
мақалдарды толықтыртып,
мағынасын талдатады.
Пәнаралақ байланыс жасайды.
Терме диктант алады.
Сөздерді оқымас бұрын әр топқа бір
септіктен бөледі. Әр топқа оқылған
сөздерден өздеріне тиісті септікті
ғана тергізіп жазғызады.

5.Оқушылардың
білімін бағалау.
4мин

Өзін-өзі, жұпта, өзін топтық бағалау.

6.Үй тапсырмасын
беру.
2мин

103-беттегі 4-жаттығу.

7. Рефлексия
3мин

Бағдаршам кестесін толтыру.
түсіндім
Әлі де толықтыру қажет
-түсінбедім

Сергіту сәтіне қатысады.
Мақалдағы жоғалған сөздерді
үш тілде айтады.
Үлгі: қазақша – дос
орысша – друг
ағылшыншаІ топ – Шана
Барыс септік
ІІ топ – Шаңғы
Жатыс септік
ІІІ топ – Коньки
Көмектес септік
Топ жетекшілері өз тобындағы
сабаққа қатысқан оқушыларды
бағалап,білімдеріне сәйкес
смайликтерді таратып береді.
Күнделікке жазады.

Өзін-өзі,
жұпта, өзін
топтық
бағалау

Кері байланыс жасайды.

ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ БІЛІМ ОРДАСЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫ
Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның бастауыш пәнінің мұғалімі
Абеуова Бақыткүл Құрманәліқызы
Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай
болмақшы.Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып
шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика,
методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Ахмет Байтұрсынұлы.
Бұл қанатты сөз дәл артық мақтаусыз Ш.Уәлиханов атындағы №12
мамандандырылған гимназиясына
негізделген. Себебі, осы мектеп
табалдырығына үмітпен бас сұққан оқушылар, мұғалімдер және ата-аналар үшін
жоғарғы білім деңгейінің орны мен құндылықтары сақталған классикалық
дәстүрдегі қара шаңырақ, яғни білім ошағы ретінде таныс, әрі инновациялық
бағыттағы мамандандырылған гимназия екенін сезеді. Қазіргі кезде №12 мамандандырылған гимназиясы
қаламыздың үздік мектептері мен жоғары бал жинаушы түлектердің арасында орасан зор беделге ие. Интернет
көздерінде осының дәлелі ретінде айтуға болады. Мектептің беделі білім алушылар мен білім берушілер,
басқарушы құрылымдардан тұрады. Осы үштік арасындағы байланыс жоғары деңгейде болғанда, идея іске
асып, Елбасы үндеулері болашаққа деген сенімдерді шабыттандыра түсетіні сөзсіз.
Менің көптен бері ойымда жүрген, яғни Сакенова Рахима Бөлекбайқызы басқарып отырған осы қара
шаңыраққа ұстаздық ету санамның түкпірінде ұялаған ой еді. Міне, сол ойым іске асып, мамандандырылған
гимназияға қызметке келдім. Басшылық көп жылғы ұстаздық тәжірибеме көңілдерінің толатынын ұғып, қазіргі
талаптарға сай жас буынға білім деңгейін жеткізе алатыныма нық сенім білдіріп құшақ жая қарсы алды. Бұл
өзін ұстазбын деген адамға жоғары мәртебе деген сөз. Әрине, басшылық бір өзі бәрін шеше бермейді, оның да
маңайында іс-тәжирбесі мол әсіресе, мектеп қабырғасында методикасы шыңдалға педагогтарда болуы қажет.
Міне, осы жөнінде айтсам директордың бастауыш сынып оқу ісі жөніндегі орынбасары Шортан Әсия
Тақабайқызы басқарып отырған бастауыш сынып ұжымыда мені жылы шыраймен қабылдады. Бір ортаға
үйрену қанша керемет методикаң болсада оңай емес, бірақ ұжымымыздың бір-біріне деген жылы шырайы кезкелген педагогты тәртіп пен тәлімге, айнала қоршаған ортаға деген көзқарасыңды жақсы жағына қарай

ұмтылдыратынын ерекше атап көрсеткім келеді. Бұл көзқарас тек педагог-ұстаздар қаумына емес, сондай-ақ
метептің білім алушылары, ата-аналар тарабына, техникалық қызметкелерге де қатысты.
Педагогика өзінің атауын гректің “pаіdagogаs” “баланы жетектеуші” дегенді білдіреді. Осы ұғымның тарихына
көз салсақ, ең алғашқысында бұл сөз құл қожасының баласын мектепке жетектеп апарушы дегенді білдірсе,
кейін келе ол тәрбие туралы ғылым ретінде таныла бастады. Тәрбие-әлеумет пен ұрпақтың жалғасы. Өсіп келе
жатқан балалардың әлеуметтік орнына бағдар беретін - делдал - ұстаз, мұғалім.
Өз кезегінде №12 мамандандырылған гимназия жасөспірімдер тәрбиесінде, Отанымыздың
өркенденуіне білім мәселелерінде дамушы елдерге тән, әлемдік деңгейдегі үдерістерді қазіргі кезеңде асқан
өзектілігімен айқындауда. Оған қоса, адамның өзінің жеке өміріне, жанұя сүйіспеншілігі мүдделерінің
қанағаттандырылуына, рухани жақындыққа деген талабы да арта түскен.Осының өзі қоғамдағы отбасының
орны, оның басты міндеті – бала тәрбиесінде дейтін көзқарасты өзгертіп, жаңа тұрғыдан тану мәселесін
туындатады.
Ойымды тиянақтасам, өзінің өмірін бала тәрбиесіне, соның ішінде педагогикаға арнау мәртебе, міндет, парыз.
Құрметті Ұстаздар қауымы, біздің кәсіби мерекеміз құтты болсын, тәлім берген шәкірттеріміз биікте
асқақтай берсін дегім келеді.
Жайраңдап көктемім, күледі көкте күн.
Құшағын тұр жайып, аяулы мектебім.
Санама нұр құйған, ұстазым көп менің!
Әдебиеттік оқу
Уақыты: 09.2016 жыл
2 сынып
Мұғалім: Абеуова Б.К.
Сабақтың атауы
Кітап. Болат Дәулетов
Сілтеме
Сабақтың жабдығы
Жалпы мақсаттар
Оқыту нәтижесі

Топқа бөлу
Мұғалімнің іс-әрекеті
Ынтымақтастық
атмосферасы

Үй тапсырмасын сұрау
Қызығушылықты ояту

Әдебиет оқулығының әдістемесі
Мәтін,сөйлем құрауға қажетті тапсырмалар
1. Өлеңді мәнерлеп оқи білу.
2. Негізгі идеяны түсінеді
3. Сын тұрғысынан ойлауын дамыту.
4. Диалогтік оқыту арқылы сөздік қорын кеңейту.
5. Топпен жұмыс жасай білу дағдыларын қалыптастыру.
6. Шығармашылық қабілеттерін арттыру.
Өлеңді мәнерлеп оқиды, идеясын түсінеді;
• Заттың қимылын білдіретін сөздер туралы мағлұмат алады.
• Сыни тұрғыдан ойлауы қалыптасады;
• Ауызша сөйлеу, есте сақтау қабілеттері артады;
• Топпен жұмыс жасауға белсенді қатысады.;
• Шығармашылықпен ойлай алады;
«Білім», «Өнер», «Мәдениет» деп топқа бөлу
Оқушының іс-әрекеті
Психологиялық дайындық.
Екі көзің не үшін керек?
Жақсыларды көру үшін.
Оқушылар мұғаліммен қосылып
Екі құлағың не үшін керек?
тақпақты айтады
Ақыл кеңес тыңдау үшін.
Екі қолың не үшін керек?
Елге көмек беру үшін.
Екіаяғың не үшінкерек?
Туғанжердежүруүшін!«Оқуға құмарлық» мәтінінің мазмұнын үш топқа тапсырма тарату арқылы
сұрау, бекіту.
«Күнге қолдарыңдысозыңдар.Күннің жомарт сәулелері ананың нәзік
алақанындай аялайды,сипалайды,жылытады.Сиқырлы күн барлық өкпе мен
мұңды ерітіп жібереді.Жүрегімізді жылумен махаббатқа толтырады
-Міне ,жүрегіміздегі осындай жылумен сабағымызды бастаймыз

Мағынаны тану
Кіріспе
Кітаптың шығу тарихы
туралы көрініс көрсету
Мәтінмен жұмыс
Сурет бойынша әңгіме жүргізу.

Дәптермен жұмыс

Сергіту сәті

Берілген өлең авторымен таныстырып, өлеңді мәнерлеп оқып беру.
Оқушыларға оқыту, мазмұнын талдату.
Сұрақтарына жауап қайтарту.
Сөздік жұмысын жасату.
Кітап туралы мақал жазғызу.
Өздері ұнатып оқыған кітаптың атын жазғызу.
Иiлiп оңға бiр, иiлiп, солға бiр.
Жаттығу жасаймын.
Оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ , сол аяқ
Жаттығуоңай-ақ.

Оқушылар денелерін жатықтырады

Ой толғаныс

Шығармашылық тапсырма:
1-топ «Кітап – досым» өз ойларын жазу.
2-топ Кітап туралы мақал құрастыру.
3-топ Кітаптың шығу тарихы ой қозғау.

Үй тапсырмасы

Оқулықтағы тапсырманың
қалғанын үй жұмысы ретінде беру

Бағалау

Бағалау парақшаларын толтыру.
Смайликтер арқылы кері байланыс орнату

Күнделіктеріне жазады

Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның информатика пәнінің мұғалімі
Акимешева Кайниса Байгадилевна
Сабақтың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде
функциялардың мәнін табу және графиктерін тұрғызу
Күтілетін нәтижелер:
Excel электрондық кестесін пайдалана отырып функцияның
мәнінесептеп, графигін тұрғыза білу;
оқушылардың алған білімдерін тәжірибемен ұштастыруға, логикалық
ойлау қабілетінарттыруға, шығармашылықпен жұмыс жасау;
оқушыларды жауапкершілікке, ізденімпаздыққа, күнделікті өмірде
қолдануға бағытталған тапсырмалар беру.
Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер:
Көрнекі-түсіндіру, салыстыру-талдау, өз бетінше жұмыс істеу, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, деңгейлік
тапсырмаларды орындау, оқыту үшін бағалау.
Ресурстар (дереккөздер):
Е.В.Шевчук, Н.С.Кольева, Информатика 8 сынып.
Н.Ермеков, Ж.Қараев, Н.Стифутина 8 сынып информатика.
Е.В.Шевчук, Н.С.Кольева, Информатика жұмыс дәптері 8 сынып.
www.bilimdiler.kz, www.myxatai2006.narod.ru , www.ustaz.kz, www.kazakh.ru сайттары.
Оқытудағы әдістемелік нұсқау:
Жаңа тақырыпты түсіндіре отырыпы, оқушылардың компьютерлік сауаттылықтарын арттыру, логикалық
ойлау қабілетін дамыта отырып, ғылыми-шығармашылыққа баулу.
Оқыту формалары:жеке және ұжымдық
Сабақтың барысы(Блум таксаномиясы)
• Ұйымдастыру кезеңі (оқушыларды түгендеу, сабаққа даярлықтарын тексеру, зейіндерін сабаққа
аудару)
• Білу кезеңі. Электронды сөзжұмбақ шешу (өткен тақырыпты қайталау сұрақтары, сөзжұмбақ дұрыс
шешілсе «ДЕКАРТ» сөзі шығады)
• Түсіну кезеңі (жаңа тақырыпты түсіндіру)

•
•
•
•
•
•
•

Қолдану кезеңі (деңгейлік тапсырмаларды компьютерде орындау)
Сергіту сәті (жасырылғанжұмбақтың шешуін табу)
Талдау кезеңі. Графикалық диктант (берілген диаграммаларға сәйкес атауын табу)
Жинақтау кезеңі. Сабақты қорытындылау (cәйкестендіру тесті)
Бағалаукезеңі(Excel электрондық кестесінде бағалайды)
Үй тапсырмасы
Рефлекция, кері байланыс

ІІ. Білу кезеңі. Электронды
сөзжұмбақ(өткен тақырыпты
қайталау сұрақтары,
сөзжұмбақ дұрыс
шешілсе «ДЕКАРТ» сөзі
шығады)
Сөзжұмбақты шешкен кезде атақты
адамның
аты
Декарт
шықты.
РенеДекарт деген кім? «Декарттық
координатталар жүйесі» дегеніміз не?
Сендер математикадан әр түрлі
функциялардың
графигін
қайда
сызасыңдар?
Координаталық
жазықтық дегеніміз не? (оқшылардан
сұрау)
Б.з.д. 100 жыл бұрын грек ғалымы
Гиппарх Жер шарында параллельдер және меридиандар жүргізуді, географиялық координаталар, яғни ендік пен
ұзақтықты (белдікті) және оларды сандармен белгілеуді ұсынған.
XIV ғасырда француз математигі Н. Оресм географиялық жазықтық тәрізді жазықтағы кординаталарды енгізді.
Ол жазықтықты тікбұрышты торкөзбен жазып, оларды қазір абсцисса және ордината деп атап жұрген
координаталарды ендік және ұзақтық (белдік) деп атауды ұсынған.
Осының негізінде координаталар әдісі пайда болды. Бұл әдісті енгізуде ең басты рөл француз математигі Рене
Декартқа тиесілі болды.
Тік бұрышты координаталар жүйесі орналасқан жазықтық координаталық жазықтық деп аталады. Тік бұрышты
координаталар жүйесі француз философы және математигі Рене Декарттың (1596-1650) құрметіне декарттық
координаталар жүйесі деп те аталады.
Сол координаталар жазықтығын пайдалана отырып бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Excel электрондық
кестесінде функциясының мәнін табу және графигін тұрғызу, мақсатымыз функцияның графигін тұрғыза білуге
үйрету.
ІІІ. Түсіну кезеңі.Функциялардың мәнін табу және графиктерін тұрғызу
Балалар, өткен сабақтарда біз кестемен қандай әрекеттер жүргізілетінін, cілтемелермен есептеулер
жүргізуді үйрендік, мәтін түрінде берілген ақпаратқа қарағанда кесте түрінде берілген ақпаратты түсіну оңай,
бірақ біз бұданда нақты график түрінде осы ақпаратты ұсына аламыз.
График –бірнеше шамалардың бір нүктеден екіншісіне ауысқандаға өзгерістерін бақылап отыруға ыңғайлы.
Бірнеше функциялар графиктерін тұрғызу үшін не істеу
керек? Мысалы, у=x+3х€(-5;5), h=1 графигін тұрғызу
қажет болсын. Енді график тұрғызу қадамдарын
біртіндеп орындай бастаймыз:
1-қадамда. А1:В12 және С1:D1 блогын белгілейміз
2-қадамда.А1 ұяшығына Х-ті, В1 ұяшығына У=x^2+3,
С1 ұяшығына Х-тің бастапқы мәнін, D1 ұяшығына
қадам H жазамыз
3-қадамда. А2 ұяшығына Х-тің бастапқы мәнін
өзгеріссіз Абсолюттік сілтемені пайдаланып =$C$2
көшіреміз де тышқанды жібермей тұрып Х-тің мәнін 5ке дейін толтырып шығамыз.

4-қадамда. В2 ұяшығына У-тің мәнін =А2^2+3 жазамыз да тышқанды жібермей тұрып соңына дейін созамыз
5-қадамда. Диаграммалар шебері батырмасын басып, график тұрғызуға керекті В2:В12 блогын таңдап аламыз.
6-қадамда. Конструктор менюін пайдаланып графиктің түсін, түрін таңдаймыз, «макет диаграмма» макетін
таңдаймыз.
7-қадамда. Графиктің қаріпінің мөлшерін, түсін ауыстыру үшін «шрифт» командасын, «изменить тип
диаграммы...», «добавить подписей данных...»
таңдаймыз.
Бір диаграммада бірнеше функциялар графиктері
көрсетіле береді. Бұл әдіс Х айнымалысының бір
мәніндегі У-ң бірнеше мәндерін салыстыру үшін және
де
графикалық түрде теңдеулер жүйесін шешу
мақсатында пайдалынады.
IV. Қолдану кезеңі.Деңгейлік тапсырмалар
І. Міндетті деңгей (5 мин.)
y=x 2, х €(-5;5), h=1 функциясының мәнін тауып,
графигінтұрғызыңыз
ІІ. Лайықты деңгей (6 мин.)
y=x 2,y1=x3, х €(-5;5), h=1 функциясының мәнін тауып,
графигінтұрғызыңыз

ІІІ. Жоғары деңгей (7 мин.)
y=sinx, y1=cosx, х €(-5;5), h=0,5
функцияларының мәнін тауып, графигін бірге
тұрғызыңыз

V. Сергіту сәті (Интерактивті тақтада жазылып,
жасырылғанжұмбақтың шешімін табу)

VI. Талдау кезеңі. Графикалық диктант (берілген диаграммаларға сәйкес атауын табу)
VІI. Жинақтау кезеңі.Сабақты қорытындылау (сәйкестендіру тестін дәптерлеріне орындап, қатар
отырған екі оқушы дәптерлерін ауыстырып, тексеру)

VІІI. Бағалау кезеңі.Excel электрондық кестесінде ұсынылады, оқушылар әр орындалған тапсырмалар
бойынша өз ұпайларын қойып формулалар арқылы анықтап, сабақтан алған әсерін жазу.
ІХ.
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Үйге тапсырма
тарауды қайталау

Х.

Рефлекция, кері
байланыс(сабақтан алған
әсерлерін, көңіл күйлерін,
сабақтың қаншалықты
тиімді болғанын анықтау,
байланыс жүргізу)

кері

САБАҚТЫҢ АТАУЫ: АСТАНАҒА АҚ БАТА. БАТА СӨЗ
Аманова Ақзипа Сенбіқызы
Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның бастауыш сынып мұғалімі
Әдебиеттік оқу
Сабақтың
атауы
Сілтеме
Сабақтың
жабдығы
Жалпы
мақсаттар
Оқыту
нәтижесі

Топқа бөлу
Ынтымақтас
тық
атмосферасы

4 сынып

Астанаға ақ бата. Бата сөз.
Әдебиет оқулығының әдістемесі
автор суреттері, тақырып мазмұнын ашатын мақал-мәтел мен нақыл сөз , бата жазылған
плакаттар.
1. Халқымыздың асыл сөзі – бата туралы білетіндерін дамыту. Бата сөздердің мағынасын,
идеясын ашуға мүмкіндік беру.
2. Оқушыларға бата сөздерді жинақтауға, асыл сөздерді түсінуге, мәнерлі айтуға
жаттықтыру.
3. Бата сөз – ата-баба сөзі мирас, мұра болып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын табатынына
сенімдерін арттыру. Бата арқылы жақсы сөз, тілек айтуға үйрету.
Сабақ көрнекілігі: плакат, тақта, маркер
Оқушыларды «Жас ақын», «Қаламгер», «Тілші», «Суретші», «Көрермен» атты бес топқа
бөлу.
Оқушылар шеңбер жасап тұрады. Мұғалім келесі оқушыға
Оқушылар мұғаліммен
үлкен жүректі ұсынып тұрып,бүгінгі күніне сәттілік тілейді. қосылып тақпақты айтады
Оқушылар бір-біріне жақсы тілек тілеп, сыныпта жақсы
ахуал қалыптастырады.

Қызығушыл
ықты ояту

І топ “Жас ақын”
- Неліктен мәтін “Төрт тентек” деп аталған?
ІІ топ “Қаламгер”
- Мөңке баланың бойында байқалған қасиеттері
ІІІ топ “Тілші”
- Мөңке баланың жауабын айт
IV топ “Суретші”
- Мәтіннің берер тәрбиелік мәні
V топ “Көрермен”
- Сөздік бойынша жазылған шағын әңгіме.

Мағынаны
тану
Мәтінді
тізбектеп оқу

Кіріспе.
1. Бата сөз дегеніміз не?
2. Бата сөздегі негізгі ойды түсіндіріңдер?
3. Бата сөз кімдерге беріледі?
4. Бата сөз қандай жағдайда беріледі?

5. Қандай бата сөз білесіңдер?
Әрбір топқа шығармашылық тапсырмалар беріледі де, жауаптары тыңдалады.
І топ - Астана туралы өлең жазу
ІІ топ - “Егер де мен ...”
ІІІ топ - “Таңшолпан” бағдарламасы
VI топ -Сурет жобасы арқылы таныстыру
V топ - Елордама тілек

Сергіту сәті

Ой толғаныс

Үй
тапсырмасы
Бағала
Кері
байланыс

Дихан Әбілев 1907 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келді.
Жетіжылдық бастауыш мектепті бітірген. 1934 - 1937 жылдары Семей ауылшаруашылық
техникумын, Алматыдағы журналистер институтын бітірген. Жас кезінен әрнәрсеге зерек
болып, өз бетімен хат тануға талпынған .
- Ақ Орда соңғы дамыған құрылыс әдісімен салынған жаңа резиденция. Президенттің жаңа
резиденциясы-Есілдің сол жағалауындағы басты офистік ғимарат-административтік шаршы
метрді құрап, қазақстандық мәрмәр және гранитті пайдаланып салынған. Ғимараттың ең
биік шыңы , шарқыған қыранның бейнесін көрсеткендей 80 метрді құрайды.
- Астананың ең көрнекті жерлерінің бірі, сол жағалаужағы ұлы ғимараттардың -”Бәйтерек”
монументі. Астананың визит карточкасы, оның символдық бейнесі. Сол монументті салуға
Көк-төбеде өсіп тұрған ертегі ағашы Бәйтерек туралы аңыз негіз болды. Бұл аңыз бойынша
қасиетті құс самұрық, оның жапырағына жыл сайын бір алтын жұмыртқа-күн тастап
отырған. Жыл сайын айдаһар оны жеп қойып отырған, бұл күн мен түннің, қыс пен жаздың,
жақсылық пен жамандықтың, жарық пен қараңғының ауысқаның білдірген. Бұл аңыз
ауыздан -ауызға тарап отырған. Есілдің сол жағалауында, “Астана-Бәйтерек” монументі
жапырағын жайды. Оның биіктігі 105 метр, салмағы 1000 тонна, 500 қазық қағылған. Әлемді
тұңғыш рет диаметрі 22 метрді, салмағы 300 тоннаны құрайтын хамилион тастан жасалған,
яғни күн сәулесіне байланысты түсін өзгертетін шар 97метр биіктікке көтерілді. Бұл жаңа
астананың 1997 жылы пайда болғаның еске түсіреді.
- Қаланың кіре берісінде биік тұғырда орнатылған , барыстар қаланың қақпасын ашып, оны
қорғап және тез арада жаумен шайқасуға дайын тұрғандай.
Жағалауға көз шалып тұрған ‘’Барыс’’ бейнесін жасау идеясы шығыс экзотикалық
раритеттерінің батыс трактовкасын еске түсіреді.
Ескерткіш авторы: Т.Досмағамбетов.
«Көңілді қалпақ» ойыны
Оқушылар денелерін
Басына қалпақ түскен оқушы жеті байлықты табады табады. жатықтырады
Бірінші байлық - денсаулық.
Екінші байлық - еркіндік
Үшінші байлық - тіл байлық
Төртінші байлық - қайрат-күш
Бесінші байлық - ақ жаулық
Алтыншы байлық - балаңыз
Жетінші байлық - жүз саулық
Жас ұрпақ өмірлі болсын,
Тұрмысы көңілді болсын,
Ата-анаға мейірлі болсын,
Ағайын-туысқа пейілді болсын,
Өнеге-білімге зейінді болсын,
Он саусағы майысқан шебер болсын,
Ел қорғайтын батыр болсын,
Шындықты айтар ақын болсын,
Абыройы өрлесін,
Жаманшылық көрмесін.
«Менің атам айтады» немесе «Менің апам айтады» деген
тақырыптың біріне эссе жазу. Өлеңді жаттап алу.
Мадақтау,смайликтердің түріне бағалау.
«Бағдаршам»кестесін толтырту.
Қызыл түс-түсінбедім
Сары түс –әлі де сұрағым бар
Жасыл түс - үйрендім

Күнделіктеріне жазады
Смайликтерді таратады.

МОДУЛЬДЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ – ОҚУ ҮРДІСІНДЕ
Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған гимназияның
тарих пәнінің мұғалімі
Тортаева Амина Долдашовна
XXI ғ аяқ басқан бүгінгі Қазақстан халқы тарихи бетбұрыстар мен қоғамдық
жаңғырулар тұсында жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру бүгінгі күннің
өзекті мәселесі екенін жақсы түсініп отыр.
Қоғамның қазіргі даму кезеңінде болып жатқан әлеуметтік саяси және жаңа
технологиялық өзгерістерден, ұрпақ тәрбиесіндегі бетбұрыстардан білім мен тәрбие
беру жүйелерінің ісін жаңа сатыға көтеру қажеттілігі туындап отырғаны мәлім. Осыған
орай бүгінгі таңда қоғамның ұлттық мәдени тұрғыдан кемелденуі жас ұрпақты өз
халқының рухани қазынасымен, ұлттық тәрбиенің озық өнегелі дәстүрімен тереңірек таныстыру, соның
негізінде жеке тұлғаны қалыптастырып, оның шығармашылық рухани мүмкіндіктерін дамыту көзделуде.
Өйткені ұлтымыздың болашағы оның материалдық және рухани дамуы жас ұрпақтың білімімен тәрбиесінің
деңгейіне байланысты. Егемен еліміздің болашағы үшін, білім беру жүйесінде мектептердің ролі өте зор.
Замана талабына сай мектептерде білім мазмұнын, оның құрылымдық жүйесін жақсарту – білім
реформасының жүзеге асуының басты шарты. Осы заманғы білім берудің стратегиялық мақсаты өз
жауапкершілігін сезіне алатын өздігінен әрекет етуге және әрекетінің шешімін таба білуге қабілетті, барлық
істе сауатты тұлғаны оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз ету болып табылады. Жоғарыдағы мақсаттарға
мектепте білім берудің Отандық және әлемдік тәжірибелерінде қалыптасып, өз қызметін оң атқарып келе
жатқан білім мазмұнының негізгі құрылымын, жобасын жүзеге асыруда қолданылатын жаңа педагогикалық
технология арқылы жету көзделеді. Осы талапқа сай жеке тұлғаны даярлауда оқытудың жаңа педагогикалық
технологияларын енгізе отырып, білім беру мен тәрбиелеу – мұғалімдер алдындағы басты міндет.
Соңғы кездерде « Педагогикалық технология » жөнінде жиі сөз қозғалып жүр. Адамзат баласының өз
ұрпағын оқыту мен тәрбиелеудегі ең озық, тиімді ізденістерін, тәжірибелерін жалғастырып, тың жолдарын
іздеп, классикалық педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамытуда, жалғастыруда.
« Педагогикалық технология » деген терминді 1960 жылы шетел зерттеушілері енгізді. Ғылымға енген «
Педагогикалық технология » ұғымына әр түрлі түсініктемелер берілген.
Мысалы: Педагог ғалым В.Беспалько өзінің « Слогаемые педпгогической технология » деген еңбегінде
былай, - дейді : «Педагогикалық технология дегеніміз – тәжірибеде жүзеге асырылатын белгілі бір
педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс – тәсілдер оның
құрамды бөлігі.»
«Педагогикалық технология деп мақсаттар қою, оқу жоспарымен оқу бағдарламасын үнемі жақсартып
отырудың, педагогикалық жүйелердің тиімділігі жөніндегі жаңа ақпарат туындауына байланысты жаңа
мақсаттар қоюдың тұтас үрдісін айтамыз » /С.Сполдинг 1969 ж/.
Педагогикалық технология теорялық педагогикамен практика аралығында орын алып отыр / В.Богомов,
Т.Ильин, М.Кларик, Т.Янушевич/ сияқты ғалымдар осылай түсіндіреді.
Бұрынғы дәстүрлі оқыту мен тәрбиелеу жаңа көзқарастар тұрғысынан ерекшелініп, талданып, басқа
түрлері қабылдану үстінде. Ең бастысы оқушыға деген қатынас обьект ретінде емес, оның дамушы тұлға
ретіндегі қоғамды өзгертуші субьект екені мойындалып отыр. Технология бұл жерде оқушы мен мұғалімнің
арасындағы қарым-қатынастың жүйелі алгаритімі ретінде қарастырылғаны жөн. Технологияны жүйелі ойды
алгоритімдеу құралы ретінде қарастыру оқытудың жаңа үлгілерін әр мұғалім өзінің ойлау дәрежесі мен
алдыңғы оқушының даму деңгейіне қарай түрлендіруіне толық мүмкіндік береді. Білім мазмұнының кеңейту
мен оқытудың жаңа үлгілерімен айналысып еңбектеріне талдау жасайтын болсақ, Қазақстан жеріндегі
педагогикалық технологиялардың бірнеше түрлерін жіктеуге болады. Соның бірі - модульдік технология.
Модульді оқыту 1960 жылдардың аяғына қарай шет елдерде /АҚШ-та/
дәстүрлі оқудың бір варианты, бағыты ретінде пайда болды. Американ ғалымы J.N.Poltehwait
оқу
материалының мазмұнын аз порциямен /единицамен/ дербес тақырыптармен беруді ұсынды. Алғашқыда ғалым
бұл единицаны «микрокурс» кейінен «миникурс» деп аталады. Бұл курстардың мазмұны мен көлемі пәнді
оқытудың дидактикалық мақсатымен анықталады. Оқытудың жаңа үрдісі педагогтік тәжірибеге ене келе
«модуль», «модульді оқыту» болып қалыптасты. Модульді оқытудың негізін салушылардың бірі J.D.Pussel
мұны оқу материалының бір единицасының қамтитын «Оқыту пакеті» деп аталады. Модульді оқыту жүйесі
ТМД елдерінде ең алғаш рет Литваның Вильнюстің жоғарғы оқу орындарында оқу үрдісіне енгізілді. Модульді
зерттеп оқу үрдісіне
енгізудің ғылыми мектебінің негізін салған ғалым П.Юцявичене. Ғылымның
«Теоритические основы модульного обучения» атты ғылыми еңбегі модульді оқытудың методологиялық
негізін салуды принциптерін ең алғашқы іргелі зерттеу болып есептелінеді.”Модуль” - латынның ”өлшем”,
”шама”, ”мөлшер”деген сөзі. Сонымен қатар модуль дегеніміз-ірі блок,бөлінген, яғни оқу материалының,
бөлшекке, блоктарға бөліп беру. Қазіргі уақытта Қазақстанда Білім берудің өзіндік, ұлттық үлгісі қалыптасуда.

Оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында жаңа білім беру парадигмасына сүйене отырып, педагогика
ғылымының кандидаты М.М.Жанпейісова модульдік оқыту технологиясының өзіндік нұсқасын жасады.
Мұның бірқатар ерекшеліктері бар. 1-ден Тұлғаның қабілеттерін және танымдық процестерді яғни жадының
алуан түрлерін(есту,көру,қимыл) ойлауды, ынтаның танымдық жағдай арқылы дамытуға бағытталады.2-ден
Оқу процесін мұқият құра білген жағдайда оқушылардың білім сапасын арттыруға оқу материалын барлық оқу
материалын барлық оқушылардың толық меңгеруін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.3-ден Дарынды
балалармен тұрақты және жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады.
Модуль жүйесін оқу үрдісінде еңгізудің негізгі мақсаты:
-оқытудың тиімді жолдарын қарастыру,пән мазмұнын тереңірек меңгерту;
-Оқушының белсенділін туғызу, пәнге қызықтыру.
-Тұлғаның кәсіби біліктілігін көтеру.
-Білім алушылардың өз бетімен іздену қабілетін қалыптастыру;
Модульді оқытудың негізгі құрамы модуль бағдарламасы .
Дұрыс құрылған бағдарлама модульді оқытудың нәтижелі болуының негізгі шарты. Сондықтан модульді
оқытудың негізгі алғашқы кезеңі модуль бағдарламасын дайындаудан басталады.
Оқу модулі үш құрылымды бөліктен:
1.
Кіріспе бөлімі/модульге, тақырыпқа енгізу/
2.
Сөйлесу бөлімі/оқушылардың танымдық қызметін өзара сөйлесу негізінде ұйымдастыру;
3.
Қорытынды бөлім/бақылау/
Әрбір оқу модуліне сағат саны әр түрлі. Бұл оқу бағдарламасы бойынша тақырыпқа, тақырыптар тобына,
тарауға бөлінген сағат санына байланысты 7-12 сағаттан тұратын оқу модулі неғұрлым тиімді.
Оқу мазмұнына «Өсу бағытымен қарапайымнан күрдерліге, репродуктивті тапсырмалардан шығармашылық
ізденіске/кей жағдайды зерттеушілік қызметке дейін/қарай біршама мәрте қайта оралу әрбір оқушының оқу
материалын қарапайым білім деңгейінен », «Білімді бағалау» деңгейіне дейін меңгеруіне мүмкіндік береді.
Кіріспе бөлімінде мұғалім:
1.
Оқушыларды оқу модулінің жалпы құрылымымен және мазмұнымен таныстырады.
2.
Оқушылардың осы оқу модуліндегі танымдық қызметінің мақсаттары мен міндеттерін анықтайды.
3.
Тірек сызбаларға сүйене отырып, модульдік тұтас тақырыбы бойынша оқу материалын түсіндіреді.
Сөйлесу бөлімінде оқушылар оқу материалына қайта оралып, пысықтап, бекіту үшін оның әр сабақты жеке
бөліктермен берілетіні мұнда тұтас тараудың мазмұны беріледі.
Пысықтауды қажет ететін материалды мұғалім үш деңгейде/қарапайым, орташа, күрделі/тапсырмалар
дайындайды.
Сондай-ақ сөйлесу бөліміндегі негізгі қағидалар:
оқу материалын оқып үйренудегі және танудағы біртұтастық
өспелі ілгермелі бағытымен оқып үйрену
қайта оралу /7 ретке дейін/ ақпаратты ұзақ уақыт есте ұстап, білім деңгейіне жеткізу үшін оған саналы
түрде оралу.
Танымдық әрекеттерін ұйымдастыруда сұхбаттық қарым-қатынастар, оқушылардың бір-біріне әсері, ой түрткісі
бірлескен жұмыстың алға қойған міндеттерді толық толық шешуге мүмкіндігі болады.
Бұл бөлімнің ерекшеліктері:
оқыту мен үйрену/ дамытушылық негізінде/
проблемалық ізденушілік, зерттеу арқылы оқыту мен репродуктивті оқытуды үйлестіру.
Сөйлесу арқылы оқушылардың қарым-қатынасы мен белсенділігін арттыру.
Сөйлесу бөлімінде оқушылардың танымдық қызметі әрбір оқушының әр сабақта берілген оқу материалын
тыңдау, жазу көру және айту мүмкіндігі болатындай етіп құрылғаны жөн. Сонымен қатар модульдік оқытудың
сөйлесу бөлімінде оқыта үйрену орындары пайдаланылады. Оқушылар ойынға қатыса отырып, неғұрлым аз
шаршайды, оқу қызметінен қызметінен көбінесе жағымды эмоция алып канағаттанады. Оқу үрдісін
жандандыру мақсатында ойын,ойын арқылы оқыту ерекше орын алады.
Бұл бөлімде қай ойынды қай кезеңде пайдалануға көңіл бөлу керек. Мысалы: «Қарлы кесек» ойынын
сөйлесу бөлімінің 1,2,3 сабақтарында пайдалану тиімді. Өйткені бұл ойында тақырыпты
көру,оқу,сөйлесу,тыңдау мүмкіндігіт іске асады.
Сол сияқты «Брейн-ринг» оқыта-үйрету ойынын 3-4 сабақтарда пайдалануға болады. Онда оқушыларға
деңгейлік тапсырмалар беру арқылы қай оқушының қандай деңгейде тақырыпты меңгергендігін байқауға
болады. Тағы да басқа әр түрлі ойындарды пайдалануға мүмкіншілік бар.
-топтық,жұптық,ұжымдық және оның формалары
-семинар,конференция,диспут,топтық,дискуссия /пікірталас/
Ал, диспут,топтық пікірталас сабақтарын өткізу сөйлесу бөлімінің соңғы сабақтарында іске асырудың
тиімділігі жоғары. Себебі: оқушы тақырыпты толық игереді, қосымша деректер жинауға мүмкіндігі болады.

Қорытынды бөлімде оқушылар өз қызметін талдайды яғни баға алады,бұл соңындаәр оқушының танымдық
қызметінің жалпы оқыту нәтижесін анықтайды.
Оқу модулінің қорытынды боліміне бақылаудың бірнеше түрлерін енгізеді :1-ші түрі-Тест .2-ші түрі-сынақ.
Бақылаудың бұл негізгі екі түрінен басқа:
Бақылау жұмысын,диктант,семинар,оқу конференциясын жүргізуге болады. М.М. Жанпейісова қабылдағана
жаңа парадигма бірінші орынға оқушының білімін, оның тұлғасын білім арқылы да дамуын қойып отыр. Осы
технологиямен жұмыс істеген әрбір оқушы кез-келген материалды талдай білуге материалды топтай
отырып,қорытындылай түйіндей алуға, ең негізгісімен маңыздысын ажырата алуға қалыптастырады. Модульдік
оқыту технологиясы әр оқугының қабілетін дамытуға, еңбектенуге, ұйымшылдыққа, өзін-өзі басқаруға,
іздемпаздыққа үйретеді.
Модульді оқытудың төмендегідей тиімді жолдарын атап өтсек:
тақырып ішіндегі оқу материалының дұрыс және жүйелі бөлінуі
білім алу тәсілдерін үздіксіз және жүйелі түрде үйрету
Оқу материалының игерілу сапасын тереңдігін бірнеше рет бақылау мен негіздеу.
Қазіргі кезде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалынып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге
бағыт алуда. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, өзгеше менталитет пайда болуда. Осы бағытта
жаңа педагогикалық технологияны тиімді меңгеру мұғалімнің интелектуалдық, кәсіптік, адамгершілік,
азаматтық қабілетінің қалыптасуына ізгі әсерін тигізіп, өзін-өзі дамытып, оқулықтарын, оқу үрдісін тиімді
ұйымдастыруына көмектеседі. Бүгінгі қоғамның дамуы оның мүшелерінің білімімен өлшенетін кез келді.
Өйткені қазіргі өркениетке жеткізетін құрал – тек қана білім. Білімді ұрпақ қана қоғамның болашақ иесі бола
алады.
Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы
№12 мамандандырылған гимназия
Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
Байтуков Мади Теміртасұлы
Тақырып: Күн
тәртібі, таңғы
жаттығу және
сергу.

Мектеп; №12 мамандандырылған гимназия

Уақыты;
Cынып;
Осы сабақты
меңгеруге
көмектесетін оқу
мақсаттары

Мұғалімнің аты жөні; Байтуков М.Т
Қатысқандар саны;
Қатысқандар;
1.3.2.2 Жаттығуларды орындау кезінде денені ширатып
шынықтырудың маңызын сипаттау.
Оқушылардың барлығы орындайалады;
Бағытты өзгерте отырып сапта біреуден жүру және
жүгіру,модульдер арасында жүру және жугіру,модульдердін үстінен
аттап жүру.
Допен жаттығулар жасау.
Секіртпемен денені ширату және босаңсыту.
Оқушылардын көпшілігі орындай алады;
Қозғалыста допты бір қолымен соққан кезде доп қозғалысын дәл
алдына емес, сәл жанына қарай бағыттау.
Орынынан екі аяқпен серпіліп 30 см биіктікке секіріп шығу.
Кейбір оқушылар орындай алады;
Өз секіртпелерімен динамикалық созылу тәсілдерін ойлап
тауып,орындау.
Бүкіл топ мүшелерінің іс қимылдарын үйлестіре отырып ,кош
басшы рөлін орындау.Жаттығуларды орындаған кезде
денені,нысананы және кеңістікті бақылауды көрсетіп денені ширату
мен босансытудын маңызын сипаттай алады.
Пәндік лексика және терминалогия;
Кун тәртібі,жаттығу,ширығып шынығу,тонус,жүрек соғысы
икемділік,бұлшық еттер.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Кун тәртібін сақтамау қандай салдарға әкеп соғады?
Неліктен тамақтану,ұйықтау тәртібін сақтау маңызды?
Қозғалыс алдында ширығу не үшін маңызды?

Алдын ала
оқыту
Жоспар
Уақыт шеңбері
0-3 минут
4-6

7-15
16-24

25-30

31-35

Денені босансудан кейін өздерінді қалай сезінесіндер?
Неге екенін айта аласындар ма?
Неліктен таңертен жаттығу жасау маңызды?
Неліктен жаттығудан кейін денені босансыту маңызды?
Неліктен доп қозғалысының дәл алдында емес,сәл жанына қарай
бағыттау маңызды.
Орта қашықтықта жүгіру,тізелерді жоғары көтеріп жүгіру.Допты
жоғары лақтырып ,қос қолмен ұстап алу.
Жоспарланған іс- әрекет
Күн тәртібі туралы айтып беруді
ұсынады.
Оны сақтау кунді белсенді бастау үшін
жаттығудың маңыздылығына назар
аударады.
Бағытты өзгертіп,біреуден сапта журу
және жүгіру.
Модульдер үстімен аттап журу
(Ұ)Құралсыз орындалатын жалпы
дамы -ту жаттығулары.
Екеуден сапты қайта құру.
(Т)6 М қашықтыққа алға журе
отырып,допты оң және сол қолмен еденге
соғу.
Нұсқау:допты дәл алдына емес сәл
жанына қарай бағыттау(әйтпесе допқа
аяғы тиіп кетуі мүмкін)Егер доп оң
қолмен соғылса,олоң аяқ ұшының оң
жағында еденге соғылуы тиіс.
(Т)Орынынан екі аяқпен серпіліп,биіктігі
30cм зат үстіне ссекіріп шығу.Нұсқау:
еденнен екпінмен серпіліп,қолды
сермеп,өзіне көмектесу.Жерге түскен
кезде дізелерді бүгіп қолдарды алға созу.
(Ұ) «Үшінші артық» қозғалыс ойыны.

Ресурстар
Кең,бос
кеңістік.Таныстыруға
арналған спорттық
мүлік.АКТ.Дабыл.Баста
тоқта белгісі ретінде
пайдалануға арналған
ысқырық.

Екеуден бір бірінін артына тұрып,үлкен
шеңбер құрады.
Жұптар арақашықтығы 2-3 қадам.
«Артық»ойыншы қашады жургізуші оны
қуады.
«Артық» ойыншының міндеті қашып
жүріп,кез келген жұптын ортасына тұра
қалу.Егер жүргізуші қолын тигізіп
үлгермей, «артық»ойыншы тұрып
үлгерсе осы қатардағы артық ойыншы
қаша жөнеледі.
(Ұ,С)Оқушыларға секіртпелермен
динамикалық созылу тәсілдерін ойлап
тауып,орындау ұсынады.Секіртпеден
аттап өту. «Х»- қолдарын секіртпе
үстінде ұстап,жұлдыз пішінде созылу.
«О»-төмен қарап, доп тәрізді бүгіліу,бұл
ретте секіртпе арқа боймен тартылады.
Динамикалық ширығудың не екенін
оқушылардың есіне салады(қозғалыс
тыныштық емес)
Балалардан:
-Неліктен жаттығудан кейін денені
босаңсыту маңызды?
Мысалы,бұл жарақат тәуекелін

Толтырмалы доптар 10
дана.

Кең,таза кеңістік.

Ырғақты музика.
Сыныптын жартысына
арналған диаметі15см
доп.

Орындықтар,
модульдер.
Диаметірі 5см
ойыншықтар.

азайтады,ойды тыныштандырады,жүрек
соғысын бәсендетеді.
Қосымша ақпарат
Бағалау – балалардың материярлды
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Саралау Сіз
қалай көбірек
қолдау
көрсетуді
жоспарлай сыз?
Қабілеті
жоғары
балалардың
алдына қандай
міндет қоюды
көздейсіз?
6 м қашықтыққа
алға жүре
отырып,допты
оң және сол
қолменкезек
кезек еденге
соққылаған
кезде
денені,нысананы
және қозғалыс
қарқынын
бақылауды
корсету
Бағалау

Доп дәл алдына емес,сәл жанына қарай
бағыттайды.
Дене жаттығуларын орындаған кезде
ширығу мен босаңсу қажеттілігі туралы
айтады.

Кері байланыс
Бүгінгі сабақтан оқушылар не үйренгенін
және не білетінін айта отырып, жүргізілді.
Смайликтер арқылы кері байланыс орнату

Пән аралық
байланыс
Денсаулық пен
қауіпсіздікті тексеру
АКТ мен байланыс
Құндылықтармен
байланыс

«Таным» пәнімен
байланыс.

Мұғалім сабақты
қорытындылап,
оқушыларды
фишкалар бойынша
бағалайды

Алматы қаласы Ш.Уалиханов атындағы №12
мамандандырылған гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірінші санаттағы мұғалімі
Бостанова Назира Ленсқызы
Қысқа мерзімді жоспар
Қазақ әдебиеті
Сабақтың
тақырыбы
Оқыпүйренудің
негізгі
мақсаттары

Оқыпүйренуден
күтілетін
нәтиже
Оқытуда
қолданылатын
әдіс-тәсілдер
Ресурстар

5- сынып
ҚалмақанӘбдіқадыров «Қажымұқан» хикаяты



Қалмақан Әбдіқадыровтың «Қажымұқан» хикаятындағы дүниежүзі чемпионы
Қажымұқан Мұңайтпасұлының өмірімен таныстыру, бөлімдерінің мазмұнын
игерту;алған білімдерін тиянақтау.
 Оқушылардың іскерлік, өз бетімен жұмыс жасай білу дағдысын жетілдіру. Ойлау
қабілетінің дамуына ықпал ете отырып, шығармашылыққа баулу, өзіндік
көзқарасын қалыптастыру
 «Көп бейнеттің зейнеті болатындығын» ұғындыру арқылы шыдамдылыққа ,
басқаға жақсылық жасау, қамқор болу, қайырымды,әділ болуға тәрбиелеу
Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру,түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы
жаңа сабақты меңгерту,түсіну,айту. Шығармашылық ізденіске бағыт беру.
Стратегиялық бағыттар бойынша жүргізіледі. Қызығушылықты ояту,миға шабуыл,АКТмен жұмыс, «Кубизм»стратегиясы
Жазушы портреті, Қажымұқан портреті, кеспе қағаздары, видеоматериалдар, слайд

(дереккөздер)
Сабақтың типі
Сабақтың түрі
1.
Ұйымдастыру
кезеңі -2 минут
2. Өткен
материал
бойынша
оқушылар
білімін
пысықтау – 4
минут

3. Топқа бөлу –
10минут

Жаңа білімді практикада қолдана білу
Танымдық зерттеу сабағы
Сабақтың өтілу барысы
І. Ұйымдастыру
ІІ. Сабақтың мақсатымен, әдіс-тәсілдерімен таныстыру,топқа бөлу
1.Қызығушылықты ояту
Қажымұқан суреті Қажымұқан кім?
2.Миға шабуыл( СТО)
Миға шабуыл( СТО)
Қ.Әбдіқадыров өмірі мен шығармашылығына әр топоқушылары постер қорғайды .
Мерзімі- Болған оқиғалар
1903 жыл Қазіргі Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентінде дүниеге келген
1925 жыл жыл Алғашқы “Сырдария” деген өлеңі “Еңбекші қазақ” газетінде жарияланған
1928 жыл Тұңғыш өлеңдер жинағы “Жалшы” деген атпен жарық көрді
1935-51 ж.ж. “Май”, “Батыр”, “Сәтбаев”, “Еділ-Дон”, “Келес қызы” поэмалары жарық
көрген
1954, 1956, 1959 ж.ж. “Қажымұқан” повесі қайта басылды
1970 жылы “Қажымұқан” повесі орыс тілінде жарық көрді
1935, 1936, 1937ж.ж. “Алатаудың бауыры”, “Амантай”, “Тапқыш” кітаптары жарық көрді.
Топпен жұмыс
1-топ.Зертте. Қажымұқанның өмірі мен балалық шағы
2-топ.Зерделе.Қажымұқанның спорттағы жеңісі, жетістігі
3-топ.Саяхат.Қажымұқанның жүрген жерін карта арқылы көрсету
4-топ.Суретте.Қажымұқанның дене тұрқын суреттеу
Профессор Ә.Қоңыратбаевтың дерегі бойынша)
1.Салмағы–174 кг.
2. Бойы–195 см.
3. Кеудесінің аумағы–146 см.
4. Балтырының аумағы–49 см.
5. Мойнының жуандығы–56 см.
6. Бас аумағы–65 см.
7. Ортаңғы саусағының ұзындығы–14 см.
8. Ортаңғы саусағының жуандығы – 10 см.
9. Үстіңгі және астыңғы еріндері – 12 см.
10. Аяқ киімі–54 размер

4. Бүгінгі
тақырыпты
анықтау -4
минут

АКТ-мен жұмыс(Қажымұқан өмірі жайлы түсірілген бейнематериал көрсету)
Қажымұқан Мұңайтпасұлы — қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан.
Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге
жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді
көріп, өзге қазақ тақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген.
Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ
алыбы! Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 28 мемлекетте күреске түсіп, 56 медаль
олжалаған Қажымұқандай мықты ХХ ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде
қазақта ғана болды.Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс
Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Поль Понс сынды жампоздармен қатар жүру, боз
кілемдегі айқастарда осы балуандарды шетінен жығып, бәйге алу — сол заманда нағыз
ерлік еді.
Тарихи деректерге сүйенсек ол 1871 жылғы 7 сәуірде Ақмола уезі, Сарытерек болысына
қарасты Жәдік деген жерде дүниеге келген.Қажымұқан кедей шаруаның баласы
болғандықтан, орыс байларына және дәулетті адамдарға жалданған. Сөйте жүріп, күреске
түсіп, той томалақтарда елге көрініп, бала балуан деген атқа ие болған
Қажымұқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы — 1906 жыл. Алманияда
өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс әкімшілігіне бұратана
халықтың атын шығарған палуан онша ұнай қоймайды. Сол үшін де Қажымұқан орыс
палуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Қажымұқанға неше түрлі лақап аттар
беріледі. Қажымұқанды «Ямагата Мухунури» деген лақап атпен күрестіреді. Сонымен

5. Практикалық
жұмыс -15
минут

6. Сергіту сәті
– 3минут
7. Сабақты
қорыту – 2
минут
8. Бағалау – 2
минут
9. Үйге
тапсырма – 1
минут
10. Рефлекция,
кері байланыс –
2 минут

қатар, Мухан, «Иван Чёрный» сияқты лақап есімдері болған.
1909 жылғы халықаралық палуандар жарысына ол «Қара Мұстафа» деген атпен шыққан.
Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұқанның неше түрлі лақап аттары тарай бастайды.
1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның
астанасы Буэнос-Айрес қаласында өткен еркін күрестен болған біріншілікте чемпион
атанады.
1911 жылы Мұқан Мұңайтпасов Ыстамбулға барады. Сол кезеңде әлемде түрік
палуандарынан мықты палуандар жоқ сияқты көрінетіндігі соншалық , ол жаққа орыс
палуандары аяқ баспайтын-ды. Осы ретте намысқой Қажымұқан өзі түркі халқының өкілі
ретінде Түркияға баруға бел буады.
Ұлы Отан соғысы басталған кезде Қажымұқан ҚКСР Жоғарғы кеңестің төрағасы
Қазақбаевқа жолығып, оған «Ел аралап, цирк өнерін көрсетсем, сол арқылы ақша тауып,
майданға көмектессем» — деген ұсыныс айтады. Бұл ұсынысты үкімет қолдап, екі жылға
жуық жүріп цирк өнерін көрсетіп, 100 мың сомдай ақша тауып майданға жолдайды.
Ол 1948 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Бөген ауданында қайтыс болды. Темірлан
деген ауылда, қабырының басына ескерткіш орнатылған.
Егер ол өз заманында тәуелсіз елдің азаматы болса, оның Мұқан Мұңайтпасұлы деген шын
есімі әлемдік спорт тарихында алтын әріптермен жазылар еді. Өмірінің 55 жылын күрес
пен цирк өнеріне арнап, жеңіс тұғырынан түспеген дара тұлға — қазақтың нағыз хас
батыры.
Еркін жауап» стратегиясы
- Мұқанның балалық шағы қайда, қандай жағдайда өтті?
- Отыз пұт май қатырған кеспекті бала шанаға қалай салды?
- Мұқан бір шана шөпті бай үйіна қалай жеткізді?
- Мұқанның ерекше күшін байқап, оған достық көмекке келгендер кімдер?
- Добрый-Рабый, Лебедев дегендер кімдер?
- Лебедев мектебі Мұқанға нелерді үйретті?
-Қазақтың ата-анаға мейірімді болу өнегесі шығармада қалай берілген? Мұқан бойында
тағы қандай үлгі қасиеттер көрінеді?
Қыламық- жұқалаң түскен қар
Кеспек- сұйық зат құйып сақтайтын ағаш ыдыс, бөшке
Кіреші -жүк тасушы
Бастырық -шөпті ауып кетпеу үшін басып тұратын ұзын сырық
Күртік қар -жел үріп әкеп, біржерге үйіп кеткен ,бекіп үлгермеген қар
Пұт -16 килограмға тең
Шабата -талдың қабығынан тоқылған аяқ киім
Қолданыңыз
«Қажымұқан» сөзін қолданып бес жолды өлең құрастырыңыз
«Кейіпкерлер» стратегиясы
Мақсаты: Кейіпкерлер бейнесін кесте арқылы жинақтау.
Мұқан, Орлий Масликов, Иван Лебедев, Дубный
Іс-әрекеті, мінезі. Кейіпкер мінезін толықтыру
«Қажымұқан» фильмінен үзінді көрсету.
Сұрақ жасырылған ұяшықтарды ашу арқылы жаңа сабақты қорыту.
Бағалау парағын толтыру арқылы жүргізіледі
Бағалау. Әр топбасшысы оқушыларды бағалайды
Эссе: «Қажымұқан ағаға хат».
Балалар.бүгін біз Қажымұқан аталарың жайлы көп мәлімет алдық.Мынау
қолымдағы сиқырлы таяқша,бұл таяқшаның сиқыры сол-- кімнің қолында
болса,сол сөйлейді.Бүгінгі сабақтан не білемін, білдім,білгім келеді тақырыбында ой
бөліседі .

Данияр Кенжехан Дидарқызы
Білімі: жоғары
Мамандығы: бастауыш сынып мұғалімі
Кәсіби тәжірибесі: 49 жыл
Санаты: жоғары деңгейдегі, жоғары біліктілік санаты
Мұғалімнің жетістіктері: Қазахстан Республикасының Білім беру ісінің
үздігі,2010 жылы Бейімделген оқыту бағдарламасы, 1-4 сыныптарға арналған
«Қызықты грамматика» АҚББЖМБК ҚДИ авторы болып бекітілген

Әдебиеттік оқу
Сабақтың атауы

2- сынып
Оқымысты бала .МіржақыпДулатов

Сілтеме
Сабақтың жабдығы
Жалпымақсаттар
Оқыту нәтижесі

Топқа бөлу
Мұғалімнің іс-әрекеті
Ынтымақтастық
атмосферасы

Үй тапсырмасын
сұрау
Мағынаны тану
Мәтінді тізбектеп
оқу

Сергіту сәті

Әдебиет оқулығының әдістемесі
Мәтін,сөйлем құрауға қажетті тапсырмалар
Мақсаттары: 1)
Жазбажұмыстарынорындауарқылысөздердібуынға дұрысбөлугеүйрету;
2) й, ң, у дыбыстарыекідауыстыныңортасында
байқатуарқылысөздердібуынғадұрысбөлу
дағдыларындамыту;
3) Мәтіндіоқытуарқылыбаланыңбойынажақсымінезқұлыққалыптастыру.
«Ата», «Әке», «Бала» деп топтарға бөлу
Оқушының іс-әрекеті
Психологиялық дайындық.
Екі көзің не үшін керек?
Жақсыларды көру үшін.
Оқушылар мұғаліммен қосылып
Екі құлағың не үшін керек?
тақпақты айтады
Ақыл кеңес тыңдау үшін.
Екі қолың не үшін керек?
Елге көмек беру үшін.
Екіаяғың не үшінкерек?
Туғанжердежүруүшін!Үй жұмысын тест тапсырмалары арқылы сұрау
Бүгін біз «Оқымысты бала» деген мәтінді оқып талқылаймыз. Оның авторы
МіржақыпДулатов – Қостанаайоблысындатуған.
Ауылмектебіндемұғалімболғанақын.
Оқығанадамныңбойындағыжақсықасиеттіатаңдар?
- Әдепті, ақылды, еңбекқор, бауырмал.
Суреттенбаланыңбойынанбайқағанжаманқылықтардыатаңдар.
- Мақтаншақ, өзімшіл, жалқау.
а) Мәтінменжұмысжүргізу.
б) Оқушылартізбектейоқиды.
в) Сұрақ-жауапалу.
1. Әкесібаласынақандайжұмыстапсырды?
2. Баласы не депжауапберді?
3. Бала қандайжағдайғадушарболды?
4. «Оқымысты» баланыңбұлқылығынқалайтүсінесіндер?
VІІІ. Мәтінмазмұнынөмірменбайланыстыру.
Иiлiп оңға бiр, иiлiп, солға бiр.
Жаттығу жасаймын.
Оқушылар денелерін жатықтырады
Оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ , сол аяқ
Жаттығуоңай-ақ.

Ой толғаныс

Үй тапсырмасы

Бағалау

Қосымша тапсырма:
Өтірік өлеңдер
Айға кеттім зымырап
Ақ тауыққа мініп ап,
Айға жеттім зымырап.
Құйынынан тауықтың
Кетті бұлттар ыдырап.
Сүтін сауып торғайдың,
Жетім тайды өсірдім.
Аққу жегіп арбаға,
Бүкіл елді көшірдім.
Мылтық алып құмырсқа,
Тау мен тасты кезіпті.
Оны көрген жұмыртқа
Қатты қорқып безіпті.
Оқулықтағы тапсырманың қалғанын үй
жұмысы ретінде беру

Күнделіктеріне жазады

Смайликтер арқылы кері байланыс орнату

Алматы қаласы Ш.Уәлиханоав атындағы
№12 мамандандырылған гимназия
Ағылшын пәнінің мұғалімі
Какенова Бибигул Кайипбековна
Сабақ жоспары:
Пәні: Ағылшын
Тақырыбы: Will
Негізгі түсініктер:
жасөспірімдерге
арналған жұмыс
түрлерін талқылау.
Осы түсінікке сүйене
отырып,
жаңа сөзбен жұмыс
жасау

Өткен
сабақпен
байланысы:әр
түрлі
мамандықтар
тардың
ерекшелігімен
танысу

Бағалау:

Бақылау

Жұмысты
бағалау

Сапалы
білімді бағалау
(оқуылар
комментариясымен)

Сынып:5

Уақыты:
Оқушы саны:

Талантты және дарынды балалар:
Керекті құрал
жабдықтар: тақта,
интерактивті тақта,
парақтар, аудио
таспалар.

Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың оқу, сөйлеу, ойлау қабілеттерін, оқушылардың ойын сыни тұрғыдан дамыту
Дамытушылық: Оқушылардың сабақта алған білімдерін қолдана отырып ой өрісін кеңейту, тіл байлығын
дамыту
Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа, жинақылыққа тәрбиелеу және ағылшын тіліне қызығушылығын
дамыту
Көрнекілік:Интерактивті тақтадан жұмыс барысын көрсету, бағалау критериилерін қою,
Уақыты
Жұмыстың түрі
Мұғалімнің ролі
Оқушының ролі
1-әрекет
1-кезең
5 мин
Амандасу. Орындарынан тұрып бір-біріне Мұғалім сабақты
Оқушылар мұғаліммен
жақсы тілектерін айтып орындарына
бастайды.Оқушыла амандасып,бір-біріне
9:20 – 9:25
отырады.
рды тұрғызып, біржақсы тілектерін айтып
2-кезең
біріне жақсы
отырады.
Тәтті конфеттермен топқа бөліп
тілектерін айтып
отырғызу.
отырғызады.
Күн ретін сұрау, түгендеу.
Топ басшыларын сайлап, бағалау парағын
таратып, түсіндіру.

2-әрекет
9:25-9:30

3-әрекет
2 мин
9:30 – 9:32

3-кезең
Өтілген сабақ бойынша үй
тапсырмасын сұрау.Өтілген сабақ
бойынша жаңа сөздерді жаттап
келу.Жұмыс дәптерлерінен жазба
жұмысын тексеру.
Бүкіл сыныптың жұмысы
1.
Тапсырманы түсіндіру.Сабақтың
мақсаты мен бағалау критериилерін және
топ жұмыстарын түсіндіру
Тапсырманы түсіндіру:

4-әрекет
9:35 – 9:55
5-әрекет

1.

Жаңа сабақтың тақырыбы келер
шақтың көмекші етістігі
болғандықтан,жаңа сабақты бастамас
бұрын сен мектеп бітірген соң не істейін
деп жатырсың? Деген жетектеме сұрақ
берілді.
4- кезең
Топтық жұмыс.
-Не маңызды сенің болашағыңда?
-Жұмыс,отбасы, ақша,балалар?
Сенің болашағың тақырыбына коллаж
жасау.Әр түрлі сурет қиындыларын беріп,
тапсырманы түсіндіру.

Мұғалім үй
тапсырмасын
сұрайды.

Мұғалім сабақты
жалғастырады:
Мұғалім берілген
тапсырма бойынша
жауаптарын
тыңдап,қолдау
көрсетеді.
Мұғалім
тыңдап,қатесі
болса түзетіп,
тыңдайды.
Мұғалім
жауаптарын
тыңдап,қолдау
көрсетеді.
Мұғалім
тапсырманы
береді,түсіндіреді.

Мұғалім
тапсырманы
түсіндіріп,
жауаптарын
тыңдайды.

5- кезең
Жаңа сабақтың тақырыбы келер

Оқушылар жауап
береді

Оқушылар тыңдайды

Оқушылар

Оқушылар берілген
тапсырманы орындап,
жауап береді.

шақтың көмекші етістігі. Тақтада ереже,
мысалымен көрсетіледі.Дарынды оқушы
Бибарс ережені түсіндіреді. Грамматика
сызба арқылы көрсетіп, мысал келтіріп,
оқушылардың түсінгендерін білу үшін
келер шақтың көмекші етістігін
пайдаланып, мысал келтірулерін сұрады.
6 – кезең
Шығармашылық жұмыс.
Әңгіме құрастыру. Миллион доллар
идеясы туралы.Кітаптағы Алекстің
идеясын түсіндіріп, сол сияқты өздерінің
идеясын ойланып жазады.
7-кезең
Өзіндік жұмыс.
Өтілген грамматиканы пысықтау
мақсатында карточкамен жұмыс.
8-кезең
Сұхбаттасу әдісі.
Өздерінің болашағын болжау.
-Бір күні сен көп ақша табасың ба?
-Сенің қанша балаң болады?
-Таудың басында үйің бола ма?
-Барлық континентке қыдырасың ба?
-Сен атақты н/се бай боласың ба?
6-әрекет
5 мин
9:55 – 10:10
7 әрекет:

Кері байланыс
Бүгінгі сабақтан оқушылар не үйренгенін
және не білетінін айта отырып, жүргізілді.
Бағалау әрекеті

Мұғалім
оқушылардың
ойын
тыңдап,қолдау
көрсетеді.
Мұғалім сабақты
қорытындылап,
оқушыларды
фишкалар
бойынша
бағалайды

Оқушылар мұғаліммен
бірге талдайды

Оқушылар алған
білімдерін
қорытындылап,
критерийбойынша
бағаларын тексереді

Рефлективті ойлар
Мен ағылшын тілі пәні бойынша жеті модульді кіріктіре отырып, ағылшын тілі пәні бойынша 5 ші
сыныбына сабақ өттім. Сабақ ұйымдастыру кезеңінен бір-біріне жақсы тілек айтудан басталды. Бірден тәтті
конфеттермен бөліп, отырғыздым. Бұл жердегі мақсат сабақ басында психологиялық ахуал қалыптасса ,сабақ
барысы да өз дәрежесінде өтеді.
Келесі бөлімде жаңа сабақтың тақырыбы келер шақтың көмекші етістігі болғандықтан жаңа сабақты
бастамас бұрын орындарынан тұрғызып, сен мектеп бітірген соң не істейін деп жатырсың? Деген жетектеме
сұрақ берілді. Диалогтік оқытудың «мұғалім оқушы» әдісі көрінді.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.Оқушының білім алуын қолдау
үшін сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу және қайта бағыттау сияқты әр түрлі техникаларын
пайдалануға болады.
Келесі бөлімде сенің болашағың тақырына топпен коллаж жасау берілді. Әр түрлі сурет қиындылары
берілді, тапсырма түсіндірілді. Бұл тапсырмада оқушылардың белсенділігі артып, бір-бірімен ақылдасып,
ойларын ортаға салып қорғады, топтағы барлық оқушылар сөйлеуге тырысты.

Келесі бөлімде келер шақтың көмекші етістігін интерактивті тақтада дарынды оқушы Бибарс ережені
граммматикалық сызба арқылы түсіндірді. АКТ оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың
қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал
болып тұр.
Келесі бөлімде шығармашылық жұмыс. Әңгіме құрастыру «миллион доллар» идеясы туралы. Кітаптағы
Алекстің идеясын түсіндіріп, сол сияқты өздерінің идеясын ойланып жазады. Бұл тапсырманы орындауда
оқушылардың ойы, тілі, қиялы дамиды.
Келесі бөлімде алынған жұмысты пысықтау мақсатында өзіндік жұмыс берілді. Әр оқушы жеке
орындады.
Келесі бөлімде диалогтік әдісті пайдалана отырып, оқушыларға өздерінің болашағы жайлы болжау
жасауларын тапсырылды. Оқушылар сабақ соңында фишкалар жинау арқылы бағаланды. Фишка санына
байланысты бағалау критерий жүргізілді.
Нәтиже: Оқушылар сабақта белсенділік танытып, барлық тапсырмаларды қызығушылықпен жасады.
Топта отырған оқушылардың барлығы сөйлеп, өз ойларын, пікірлерін айтуға тырысты. Келесі бөлімде бағалау
менің берген критерийлерім бойынша бағаланды.
Нәтижесінде: Оқушылардың бір-біріне деген қарым-қатынастары жақсарып,өз ойын ашық, еркін айтып,
пікір алмасуға, өзін-өзі бағалауға, белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды.Келесі сабақта қай топта
жұмыс жасайды екенбіз дегендері де болды. Сабақ барысында оқушылар өте белсенділік танытты.
Бағалағанда барлық оқушылар жақсы бағаланды.
ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ ТУРАЛЫ РЕФЛЕКТИВТІК ОЙЛАР
Алматы қаласы Ш. Уәлиханов атындағы
№12 мамандандырылған гимназия
Педагог- психолог, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Қосбергенова А.Т
ХХІ ғасырда болып жатқан өзгерістер білім саласының қызметіне жаңаша
қарауды, бұл бағыттағы қол жеткен табыстарымызды сын көзбен саралай отырып,
бағалауды, ғылым мен техниканың жетістіктерін кеңінен енгізуді және дүниежүзілік
өркениетті елдердің тәжірибесін кеңінен пайдалануды қажет етеді. Гордон Драйден
мен Джанет Востың «Білім беру революциясы» кітабында: «Әлем сондайлық
жедел өзгеруде, ал білім жүйесі сондайлық оралымсыз да жігерсіз, ол бейне бір
уақыттың торына түсіп қалғандай, әлдеқашан аяқталған өткен дәуірге қызмет көрсетуін жалғастырып
келеді» делінген [1].
ХХІ ғасырда білім мазмұнының жаһандануы, ақпараттық технологиялардың тез дамуы тенденциясы
оқытудың жаңа бағыттарын зерттеу мәселелеріне басқаша көз қарасты талап етеді. Бүгінгі күннің талаптарына
сай оқушының бойында төмендегі біліктіліктерді дамыту қажет:

Сыни тұрғыдан ойлау және мәселені шешу;

Топта жұмыс істеу және көшбасшылық;

Ақпараттық технологияларды тиімді пайдалана алу;

Ана тілі, орыс тілі мен ағылшын тілдерін терең білу;

Мектепте алған білімін өмірде қолдана алу т.б.
Мұғалімнің міндеті - білім алып, сынып өміріне қатысу мен мақсатқа жетуде барлық оқушылардың оқу
қабілетін арттыру үшін тұлғалық дамытуға ерекше назарды шоғырландыру болып табылады. Л.С.Выготский
айтқандай, диалог барысында оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын, анализ жасауын, қиын проблемаларды
шешуін, жаңа ақпаратпен жұмыс жүргізуін, шешім қабылдауын, дискуссияға қатысуын, сабақтастарымен
әңгімелесуін қалыптастыру [2].
Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8 –бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің
бірі –оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу», - деп атап көрсеткен. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз жолдауында
айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет.
Қазақстанды дамыған елу елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін -білім» [3]. Сондықтан, қазіргі даму
кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр.
Оқытудың әр түрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі зерттеліп, мектеп
өміріне енуде. Бүгінгі күнде білім беру жүйесін жаңа сапалық деңгейге көтеретін, қоғам дамуының талаптарына
сәйкес білім мазмұнын жетілдіруде дәстүрлі білім беру жүйесінен ерекше тың әдіс-тәсілдер жасалауда.
Оқушы тек білім алушы ғана емес, ізденуші, зерттеуші және құзіретті тұлға ретінде қалыптасуында осындай
сабақтардың берері көп.

Мұғалім қандай әдісті пайдаланса да, мақсаты біреу –оқушының жас ерекшеліктеріне, білім деңгейлеріне
сәйкес білімді игерту жаңа тәсілдердің біреуіне мысал келтіре кетсем:
Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөлін айшықтап көрсетіп берді. Мерсер мен Литлтон
(2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім
деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетті [4].
Диалог сабақта оқушының білім деңгейінің дамуын сонымен қатар когнитивті үрдістерінің дамуына елеулі
үлес қосады.
Л.С.Выготский білім беру үрдісінде диалог құру нәтижесінде білім беру жеңілірек болмақ деген . Осыған
орай, диалог құру үшін сыныпта ынтымақтастық ахуал қалыптастыру керек. [5].
Барнс (1971) сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер ететінін
айтады. Барнс білім берудің мұғалімді селқос тыңдағанда ғана емес, вербальды құралдарды қолдану
нәтижесінде, яғни сөйлесу, талдау және дәлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсетті. [6].
Сабақ барсындағы диалогтік маңыздылығы сол: оқушылар еркін сөйлейді, өзіндік пікірін айтады, тұлға
ретінде қалыптасуына жағдай жасалады, ұшқыр ойлауы қалыптасады, оқушыны ізденімпаздыққа, дәлелді
сөйлеуге дағдыландырады. Сонымен қатар оқушыларды бірін-бірі тыңдауға, сыйластыққа үйретеді.
Мысалы, зерттеу барысындағы өткізілген сабақтарымның барысында диалогтік оқытуды көптеп
пайдаландым. Л.С.Выготский айтқандай, диалог арқылы білім алуда баланың когнитивті дамуы сонымен
қатар тұлға ретінде өзін-өзі көрсетуі байқалады.
Бүгінгі күнде оқытудың жаңа тәсілдері өте көп. Сондай әдіс-тәсілдердің бірі – сыныптағы диалогтың
маңыздылығы. Ең алғаш диалогты оқытудың маңыздылығы мәселесіне философтар мен педгогтар
қызығушылық білдірді.
Диалог идеясы [Сократ, М.Бубер, Х.Гадамер, А.Камю, Ж.П.Сартр, М.Хайдеггер];
Диалогты ізгілендіру бағыты [Платон, Я.А.Коменский, И.Г.Песталоци, Ж.Ж. Руссо, В.А.Дистервег,
К.Д.Ушинский];
Диалогтің мәдениеті [С.С.Аверинцева, Г.С.Батишева, М.М.Бахтин, В.Ф.Берков, В.С.Библер, П.С.Гуревич,
Д.С.Лихачев].
Әр сабақ барысымда мысалы, өзін-өзі тану пәнінен «Жалын атқан жүрекпен» атты тақырыпта «уақыт»
ұғымын ашу үшін Мерсер зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі
болып табылады және әңгімелесудің 3 түрі бар: әңгіме-дебат, топтық әңгіме, зерттеушілік әңгіме. [7].
Осыған орай, «уақыт» ұғымын ашу үшін –зерттеушілік әнгімені қолдандым.
«Уақытыңды бағалай білесің бе?»
Тақырыбында зерттеу талдау жүргізу.
«Уақыт» ұғымының мәнін анықтау
Ұқсас ұғымдарды іріктеу
«Уақыт» ұғымына синоним ұғымдарды іріктеу
Қарсы ұғымдарды іріктеу
«Уақыт» ұғымына антоним ұғымдарды іріктеу,
Ұғымның адам өміріндегі мәнін анықтау
Бос уақытыңды қалай өткізесің?
Уақыттың адам өміріндегі мәні қандай?
«Уақытты өзіңе бағындыр» деген пікірмен келіссің бе?
Ұғымды өз ойыңмен тұжырымдау
Уақыт –бұл...
Қорытынды: Өз көңіл-күйіңіз туралы айтып беріңіз?
Оқушылардың «уақыт» ұғымының мәнін ашып, зерттеу
үшін зейіндерін шоғырландырылады. Оқушылар «уақыт»
ұғымының құндылықтарын зерттеу арқылы түсінеді.
Мұғалім бұл үрдісте ұйымдастырушы болады. Оқушы
болса, өзінің достары және құрдастары мен сұхбат
орнататын тұлға ретінде қалыптасады. Диалог барысында
әр бір оқушы сыни тұрғыдан ойлауға, өз ой пікірін ашық
айтуға, қарсыласының пікірін тыңдауға, өз-өзінен шешім қабылдауға, топпен жұмыс істеуге үйренеді.
Сонымен бірге, бұл әдісті пайдалану нәтижесінде оқушылардың интонациясы, мимикасы, жест ерекшеліктері –
психологиялық факторлары жоғары деңгейде дамиды. Жалпы алғанда, диалогтық оқыту заманауи әдістердің
бірі болып саналады. Сондықтан, бұл әдісті сабақта пайдалану арқылы мұғалім көптеген жетістіктерге жетуі
мүмкін. Диалогтік оқыту сабақ барысында мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы нәтижесінде дамып,
оқушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынас ынтымақтастыққа ұласуына әсер етеді.
Сонымен қатар «Сенімділікке қадам» атты тренинг-сабағымда Мерсердің әңгімелесудің 3 түріннің ішіндегі
топтық әңгімені де қолдандым.

Өзін-өзі тану және психологиялық тұрғыдан тренинг –сабақ көлемінде диалогтік оқыту ауадай қажет, себебі,
оқушылар іс-тәжірибеде өзара сұқбаттасып, пікірлесіп, өз ойларын ашық түрде жеткізуіне мүмкіндік алды.
Оқушылар өзара сұқбаттасып, олардың айтқан ойлар менің көкейімнен шығып жатты. Өзім мұғалім ретінде де
оқушылардың пікірін тыңдай отыра, оларға қолдау көрсетіп, өзім үшін де біршама мәліметтер алдым.
Қорыта айтқанда: оқушы жауабы арқылы диалогтік оқыту әдісі нәтижесінде оқушы да, мұғалім де өз
тарапынан көптеп мәлімет алады. Бірақ, дәстүрлі оқытудағы кезеңдегідей тек мұғалім басқару жасамай,
оқушымен бірлесіп, серіктестік әңгіме орнату білім беру үрдісінде көптеген жетістікке әкеледі.
Оқушы өзіне деген сенімді түсіне отырып, өзін бағалауы жүзеге асады.
Мұғалімнің оқушымен қарым- қатынасы жағымды әсерде қалыптасады.
Оқушы мен оқушы қарым-қатынасы да жарасып, бір-бірінің білімін толықтырып, бірін-бірі оқытады.
Осыдан келе баланың оқу мотивациясы жоғарылап, «Оқушы үні» жобасындағы оқушының қалауы
қанағаттандырылып, мұғалім тарапынан да өзара түсінушілік туындайды деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер:
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КОУЧИНГ СAБAҒЫ ТУPAЛЫ ЖAЗБAЛAP
Алматы қаласы. Ш. Уәлиханов атындағы
№12 мамандандырылған гимназия
Математика пәнінің мұғалімі Байтасова Л.С.
Коучинг тaқыpыбы: «Дарынды, талантты оқушыларды оқытуда
интербелсенді әдіс –тәсілдерді тиімді қолдануға ықпал ету»
1-бөлiм: Тaқыpыпты негiздеу
Коучингтің мақсаты әріптестерге сабақ үрдісінде интербелсенді әдіс-тәсілдерді
тиімді қолдана білуге үйрету. «Талант», «қабілет», «дарындылық» ұғымдарын түйінді тақырып ретінде ала
отырып, жоспарланған коучинг кезеңдерінде бірнеше әдіс-тәсілдерді әріптестерге ұсынып, бұл тәсілдердің
нақты анықтамасын, атауын бере отырып, практикада қолданылуын бақыладық.
Коучингке бақылаушы ретінде ұстаздар ұжымы толық қатысты, олардың арасынан кездейсоқ теру әдісімен 32
әріптес коучингтің жоспарланған кезеңдеріне тікелей қатысуға қамтылды.
2-бөлiм: Коучинг сaбaғының сипaттaмaсы және оқытуды бaғaлaу
Коучингтің ұйымдастыру сәтінде қатысушы 12 әріптеске суреттер жасырылған парақтар таратылды,
қатысушылар арасынан актерлық қабілеті бар 3 адам өз қолындағы суретті ыммен, мимикамен, дыбыссыз
жеткізіп, өз тобын құрды. Суреттерде көбелек, кенгуру, жылан бейнеленген. Топқа бөлудің бұл түрінің
мақсаты: қатысушылар арасынан актерлік қабілеттері бар қатысушыны анықтау.
Сабақтың «Қызығушылықты ояту» сатысына 3 топқа логикалық бағыттағы тапсырма берілді және
белгіленген уақытта әр топтың ұшқыр ойлы қатысушылары анықталды.
«Мағынаны тани білу» сатысына 3 топқа тапсырмалар беріліп, ол тапсырмаларды орындаудың әдіс-тәсілдерді
ұсынылды:
Тапсырма тақырыбы

Қолданылат
ын әдіс-тәсіл
Кластер

Анықтама

І топ

Талантты және дарынды
оқушы

Кластер- идеялар мен ақпараттардың арасындағы
байланысты анықтауға арналған жазба кестелер.

ІІ
топ

Талантты және дарынды
оқушымен жұмысты
ұйымдастырудың жобасы.

Топтық
зерттеу

Топтық зерттеу (бірлескен жұмыс/жоба) –
оқушылардың бірлесе отырып белгілі проблеманы
графикалық түрде шешу әдісі.

ІІІ
топ

«Дарындылық картасы»
дарынды балалрды

Тест

Бала қабілетінің дарындылық түрін анықтау және
қазіргі уақыттағы дарындылық дәрежесін білуге

анаықтау

көмектеседі

Коучингтің бұл кезеңінде қатысушылар тапсырмаларды белсенділікпен және шығармашылықпен орындады.

Суретте: кластер, топтық зерттеу жобасы және тест
Келесі кезеңге өтпес бұрын сергіту сәті ұсынылды. (жалпыға белгілі бір шумақ өлеңді әр түрлі жанрда (рэп,
опера, халық әні мақамында) орындау)
Қатысушыларға 2 бейнекөрініс ұсынылды, соңынан бүл көріністердегі балалардың таланты мен дарындылығы
туралы ой-пікір алмасу жүргізілді. Бұл ретте диалогтық оқытудың әңгіме-дебат түрі көрініс тапты.
«Ой толғаныс» кезеңіне қатысушыларға «Бес тармақ» құрастыру ұсынылды.
«Бес тармақ» (Синквейн) - ойды тиянақтап, өзіндік түсінікті нақты сөздермен келтіруге мүмкіндік беретін тәсіл.
Ой қорытындылау үшін барлығы 11 сөз қолдану керек.
1-тармақ 1зат есім
2-тармақ 2 сын есім
3-тармақ 3 етістік
4-тармақ негізгі сөзді бағалайтын кез-келген сөз табынан тұратын 4 сөз.
5-тармақ негізгі сөздің синонимі болатын тағы да бір сөзден тұрады
Әр топ өздерінің құрастырған синквейндерін аудиторияға оқып берді.
Суретте: коучингтегі топтық жұмыс сәттері
Коучингті қорытындылай келе қатысушыларға «Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары мен мақсаттары»
(А. Әлімов) ресурсы таратылды. Кері байланыс ретінде БББ (Білемін. Білдім. Білгім келеді) тәсілі ұсынылып,
топтардың кері байланыстағы пікірлері талқыға салынды.
3-бөлiм: Бaғдapлaмaның идеялapынa қaтысты мұғaлiмдеpдi оқытуды бaғaлaу
Коучингті жоспарлау, әзірлемесін құрылымдау барысында түрлі идеялар қарастырылды.
«Дарындылық», «қабілет» және «талант» ұғымдарын түйінді тақырып ретінде алып, әріптестерге оқушыларды
сыни ойлауға үйрететін интербелсенді әдіс-тәсілдер ұсынылды және әрбір әрекеттен соң кері байланыс
жасалынуы басты назарда ұсталынды. Ұсынылған әдіс-тәсілдердің аталуы мен мағынасы ресурс ретінде
таратылды.
Коучингте қолданылған әр әдіс-тәсілден кейін қатысушылар тарапынан және коучтың формативті бағалауы
жүргізілді.
Коучингте қолданылған бейнекөріністер, топқа бөлу, сергіту сәті, сабақ кезеңдерінің барлығы коучинг
мақсатымен тікелей байланысты болуы қарастырылды. Әрбір сабақты құрылымдап, өткізу мұғалімнен
шығармашылық шеберлікті талап етеді, ал әріптестер пікірі өткізілген коучингтен құнды, қажетті мәліметтер
алынғандығын айқындады.
Өткізілетін күні:17.02.2016
Тақырыбы
Мақсаттары

Дарынды, талантты оқушыларды оқытуда интербелсенді әдіс –тәсілдерді
тиімді қолдануға ықпал ету
Мұғалімдерге дарынды оқушыларды дамытуда интербелсенді әдіс –тәсілдерді
қолдануға үйрету.

Қолданылатын әдістәсілдер

Кластер, синквейн, ой толғау, екі жұлдыз бір тілек

Көрнекіліктер, құрал
жабдықтар
Кезеңдері

АКТ, ресурстар (Дарынды, талантты балаларды дамуына ортаның әсері,
Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары мен мақсаттары. А. Әлімов)
Іс-әрекет
Іс-әрекет мазмұны

Ұйымдастыру
(5- мин)

Топқа бөлу
Суреттерде көбелек, кенгуру, жылан бейнеленген.

Кенгуру, көбелек, жылан
сөздері жазылған парактар

Қызығушылықты ояту

Топқа бөлудің бұл түрінің мақсаты: қатысушылар
арасынан актерлік қабілеттері бар қатысушыны
анықтау.

таратылады. Топ мүшелері
бір-бірін іс-қимыл бойынша
тауып, топтасады

Логикалық есеп беру арқылы топтағы дарынды
тұлғаны анықтау.

Тапсырманы дұрыс тапқан
қатысушы «зерек, ұшқыр
ойлы» деп танылады
1-топ кластер жасайды
2-топ топтық зерттеу
жүргізеді
3-топ тест зерттеу жұмысы

Сергіту сәті
(5мин)

Талантты және дарынды оқушы
Кластер- идеялар мен ақпараттардың арасындағы
байланысты анықтауға арналған жазба кестелер.
Талантты және дарынды оқушымен жұмысты
ұйымдастырудың жобасы.
Топтық зерттеу (бірлескен жұмыс/жоба) –
оқушылардың бірлесе отырып белгілі
проблеманы графикалық түрде шешу әдісі.
«Дарындылық картасы» дарынды балаларды
анаықтау
Тест -бала қабілетінің дарындылық түрін анықтау
және қазіргі уақыттағы дарындылық дәрежесін
білуге көмек
«Мен секілді қайтала»
(ирландық әуенінде)

Ой толғаныс
(10мин)

Бейнекөрініс көрсету.
«Дарынды және талантты тұлға»

(5мин)

Бес тармақ (Синквейн)
Бейнекөрініс көрсету.
Дарынды тұлғалар жайлы қорытынды
Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары мен
мақсаттары
«Түймедақ» әр түс арқылы бүгінгі коучингке кері
байланыс жасалады.

«Мағынаны ажырату»
(20 мин)

Кері байланыс
(5мин)

Топты сергіту және жұмыс
қабілеттерін арттыру
Әр топ өздерінің
құрастырған синквейндерін
аудиторияға оқып берді.

«қызыл»-қызықты, «көк»қиын, «сары»- ұнайды
түстерге байланысты

Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары мен мақсаттары
Мақсаттар
Білім алушыоқып үйренуде өз әрекеттерінің жемісті екендігін сезінетін
жағдайлар жасау;
Үйренушілер арасында ашық, еркін, шығармашылық қарым-қатынас орнату;
Үйренушілерге білімді дайын күйде бермей, оны ізденуге бағыт-бағдар сілтеу.
Әрекет арқылы үйрету,
Үйренушілерге білімнің өзіндік әрекеттер арқылы ғана тиімді түрде
үйрену
меңгерілетіндігін дәлелдеу;
Үйренушілерді белсенді әрекетерге баулып, олардың білім игеру әрекеттерін
ұйымдастыру.
Өмірмен байланыстыру
Үйрету/үйренуді практикалық әрекеттерге негіздеу, пән мен тақырыпты
күнделікті өмірде туындайтын проблемаларды шешу деп қарастыру.
Өзінділік пен
Үйренушілерді дайын жауаптарын қанағат тұтпай, оларды ой-толғаныс арқылы
дербестікке баулу
өзіндік пікір құрастыруға, проблема шешуде өзіндік тұрғыдан жауап табуға
ынталандыру (егер студент жауап бере алмаса, дұрыс жауапты өзі бермей, оны
басқа студенттердің табуына ықпал жасау);
Үйренушілерде сыни және аналитикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру
(күмәндану, өзіндік түсінікке ұмтылу, ақпараттан әртүрлі мағынаны көре білу,
дәлелдеме келтіру).
Қағидалар
Орта қалыптастыру

ТАПСЫРМА
ТАҚЫРЫБЫ

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТӘСІЛ

І топ

Талантты және дарынды
оқушы

Кластер

Кластер- идеялар мен
ақпараттардың арасындағы
байланысты анықтауға арналған
жазба кестелер.

ІІтоп

Лицейде талантты және
дарынды оқушымен
жұмысты
ұйымдастырудың
жобасы.

Топтық зерттеу

Топтық зерттеу (бірлескен
жұмыс/жоба) – оқушылардың
бірлесе отырып белгілі проблеманы
графикалық түрде шешу әдісі.

ІІІ топ

Дарынды талантты
балаларды дамуына
ортаның әсері

Эссе

Эссе- оқушының сабақта
қарасытырылған тақырып жөнінде
өз ойлары мен түсініктерін,
идеялары мен пайымдауларын
келтіретін бағалау тәсілі

Мухамедиева Жанар Абдиевна
Жұмыс өтілі: 27 жыл
Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы №12 гимназия
Қызметі: математика пәні мұғалімі
9 сынып, геометрия Сабақ № 37
Пән мұғалімі Мухамедиева Жанар Абдиқызы
Сабақтың тақырыбы: Есептер шығару (шеңберге іштей және сырттай сызылған
төртбұрыштар)
Сабақтың мақсаты
мен міндеттері

Күтілетін нәтиже

Математикалық
тілдерін дамыту
міндеттері
Өткен тақырып
Ресурстар
(дереккөздер)
Әдістемелік нұсқау

Сабақ этаптары және
жоспарланған уақыт
мөлшері
Сабақты
ұйымдастыру
5 мин
Оқушылар білімін
жан-жақты тексеру



Оқушыларға шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар және
оның қасиеттерін есептер шығаруға қолдана білу дағдылары мен біліктерін бекіту;

Әлеуметтік ұтқырлықты, өзіндік шешімді қабылдау мүмкіндігін
қамтамасыз ететін тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеу;

Өзіндік жұмыс, өздігінен білім алу қабілетін, топта жұмыс істеу және
жеке тапсырмаларды орындаудағы өзіндік бағалау дағдыларын дамыту;
Білім мен біліктілік:
o
шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар және олардың
қасиеттерін меңгереді;
Дағды мен іскерлік:
o
шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар және олардың
қасиеттерін есептер шығаруға қолдана алады;
Осы тақырып бойынша терминологияларды (шеңберге іштей және сырттай
сызылған төртбұрыш ) жақсы меңгереді, терминдердің этимологиясын біледі,
шеңберге іштей және сырттай сызылған үшбұрыштар





Шыныбеков Ә.Н. геометрия ,9 сыныбына арналған оқулығы
Әбілқасымова геометрия ,9 сыныбына арналған оқулығы
http://bilimsite.kz/matematika
Оқушылардың 8 сыныптағы тікбұрышты үшбұрыштағы тригонометриалық
қатынастары туралы білімдерін еске ала отырып белгісіз қасиеттерін түсіндіру
керек
Сабақ жоспары
Оқыту материалының мазмұны сынып оқушыларының назарын сабаққа аудару;
бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстыру, оқыту тәсілдерін талдау;
сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Сабақтың басындағы оқушылардың көңіл-күйін анықтау.
Сабақтың мақсаты мен міндеттері және күтілетін нәтиже айтылған соң,
үй тапсырмасын талдау.

3-4 мин өткен тақырыптар бойынша білім қайталау:
Центрлік бұрыш дегеніміз не?
Центрлік бұрышқасәйкес шеңбер доғасы деп қандай доғаны айтады
Шеңбер доғасының градустық өлшемі қалай анықталады?
Шеңберге іштей сызылған төртбұрыш деп қандай төртбұрышты айтады?
шеңберге іштей және сырттай сызылған үшбұрыштарды қайталау

1.
2.
3.
4.

жекелеген оқушыларға тапсырмалар
1) Дұрыс n -бұрыштың бұрышын табындар: a) n=b; ә) n=d.
2)Жай тұйык сынык сызықтың буындарының ұзындыктары а, Ь, с, d+a-ға тең болуы мүмкін бе?
3)Дұрыс п-бұрыштың бұрышы: а) а36°; ө) с18°-ка тең болуы мүмкін бе? Мүмкін болса, онда оның неше
төбесі бар?
Білім бекіту:
Топпен жұмыс- сыныпты екі топқа бөліп, жазбаша жұмыс орындау:
1.
1.АОВ центрлік бұрышы АВ доғасына тірелетін іштей сызылған бұрыштан 30 0 үлкен. Осы
бұрыштарды табыңыз:
Жауабы: 600 және 300
2.
2.Шеңбердің АВ және СД хордалары Е нүктесінде қиылысады.. Егер болса ВЕС бұрышын табыңыз:
Жауабы: 620
3.
3.Шеңбердің АВ диаметрі СД хордасына перпендикуляр және оны Е нүктесінде қияды. Егер ЕВ=4
см, ЕА=8 см болса СД-ны табыңыз:
Жауабы:
4.
4.Центрі О шеңбердің радиусы 16 тең. . АВ хордасын табыңыз:
Жауабы: 16
5.
Шеңбердің іштей сызылған бұрыштары АВ хордасына тіреледі. Ол хорда шеңберді 3:5
қатынасындай етіп бөледі. Іштей сызылған бұрыштардың шамаларын табыңыз.
Жауабы:
6.
5.Шеңбердің АД мен ВС хордалары өзара қиылысады. АВС бұрышы 50 0-қа, ал АСД бұрышы 800-қа
тең. САД бұрышын табыңыз:
Жауабы: 500
7.
6.Бір нүктеден жүргізілген жанама 20 см, ал осы нүктеден жүргізілген ең үлкен қиюшы 50 см.
Шеңбердің радиусын табыңыз.
Жауабы: 21 см
8.
7.Радиусы R және г болатын екі шеңбер жанасады. Жанасу нүктесінен осы шеңберге жүргізілген
ортақ жанамаға дейінгі қашықтықты табыңыз:
Жауабы:
Жұмбақ: Егіз туған қос жүйрік,
Жарыса шауып терлейді.
Бірін- бірі көрмейді,
Дамылсыз қанша шапса да,
Бір мәреге келмейді.
Математикалық диктант алу.Өз-өздерін бағалау.

(Жауабы: Параллель түзулер)

Сабақты қорытындылау: Өткен тақырып бойынша сұрақ-жауап.
Үй тапсырмасы№424, №426

Дифференциал тапсырмалар

Бүгінгі сабақтағы өз жұмысыңды 10 баллдық жүйемен бағала .

маған бәрі түсінікті!!

сұрақтарым бар??

Түк түсінбедім?

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КАЗАХСКОЙ ШКОЛЕ
Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның орыс тілі пәнінің мұғалімі:
Мухаметалина Ляззат Толепбековна
Понятие «компетентностный подход» стало для нас за несколько лет более
привычным, но от этого не стало более понятным. Попробуем ещё раз вместе
разобраться, формировать компетенции у обучающихся.
Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в
настоящее ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система образования
должна формировать такие новые качества выпускника как

инициативность,

инновационность,






мобильность,
гибкость,
динамизм и
конструктивность.
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни,
владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные
решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в
команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить.
Компетентность в деле – это набор всего того, что позволяет человеку успешно справляться с этим делом.
Это, конечно, знания, и умения, навыки, но обретенные в опыте собственной деятельности, а не извлеченные из
какого-то учебника.
Компетенция-совокупность определённых знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть
осведомлён и имеет практический опыт работы.
В процессе обучения в школе у ребёнка должны быть сформированы ключевые компетенции. Если эти
они сформированы, это значит, что у человека есть некий особый ресурс достижения высокого уровня
компетентности в любом виде деятельности.
Ключевых компетенций не так уже мало, но все они складываются из четырех элементарных компетенций:
информационная - готовность к работе с информацией;
коммуникативная - готовность к общению с другими людьми;
проблемная – готовность к решению проблем.
Главная цель компетентностного подхода в преподавании русского языка и литературы заключается в
формировании всесторонне развитой личности школьника, его теоретического мышления, языковой интуиции
и способностей, овладение культурой речевого общения и поведения.
Формирование компетентности, т.е. способности применять знания в реальной жизненной ситуации,
является одной из наиболее активных задач современности. Понятие компетентности шире понятия знания,
умения или навыка, оно включает их в себя и еще это понятие несколько иного смыслового ряда.Под
компетентностью мы понимаем совокупность достаточно сформированных структурных компонентов:
-знания в области языковых дисциплин;
-способность к самоконтролю;
-мобильность знаний: постоянное обновление знаний: постоянное обновление знаний для успешного
решения задач в данное время и в данных условиях;
-гибкость метода: применение того или иного метода в зависимости от условий;
-креативность мышления: творческое, нестандартное мышление;
В соответствии с этими компонентами одной из основных целей обучения русскому языку как неродному
является формирование коммуникативной, общекультурной компетенций учащихся.Коммуникативная
компетентность – готовность вступать в коммуникацию с целью быть понятым позволяет решать функции
общения. Общекультурная компетентность – готовность к созданию собственного продукта, выполненного и
представленного с ориентацией на восприятие другим человеком. Её можно разделить на социальную и
предметную компетентность. Общекультурная компетентность – это способность учащихся решать:
-познавательные проблемы;
-стандартные жизненные проблемы;
-проблемы подготовки к профессиональному образованию;
-аксиологические проблемы на основе самостоятельного определения критериев оценки конкретных
ситуаций и критериев выбора источников информации;

В современных условиях гуманистическая направленность образования реализуется с помощью
разнообразных технологий, целью которых являются не только трансляция знаний, а выявление, развитие, рост
творческих интересов и способностей каждого ребёнка, стимулирование его самостоятельной продуктивной
учебной деятельности. В основе технологии обучения русскому языку как неродному лежат концепций:
1.Коммуникативно – ориентированного подхода в обучении языкам;
2.Коммуникативного изучения иноязычной культуры;
3.Коммуникативного –деятельностного и личностно –ориентированного подхода в обучений языкам .
Обучение русскому языку как неродному требует личностно –ориентированного и компетентного
подхода в большей степени, чем какой- либо другой учебный предмет, так как индивидуальной, прежде всего,
является речь ученика. Речь ученика- это средство выражения его сутубо индивидуальных чувств, эмоций,
взглядов и т.д. Можно сформировать следующее правило: любое высказывание ученика должно быть по
возможности естественно – мотивированным, т.е. исходить как бы из внутренного «я» Компетентный подход в
обучении языку обеспечивает современному ученику комфортные, бесконфликтные, безопасных условия его
развития.
Формирование лингвистической и коммуникативной компетенций являются одинаково важными задачами
преподавания русского языка. При возврастающих требованиях к качеству подготовки специалистов, данные
компетенций становятся существенными квалификационными характеристиками. Ведущей в данном списке
компетенций является коммуникативная, поскольку она представляет собой прежде всего и компетенцию
ключевую, определяющую уровень владения языком.
Русский язык в Казахстане наряду с государственным – одно из основных средств получения информации во
всех сферах жизни общества. Место русского языка определено в образовательной системе РК «Законом о
языках». Таким образом, цель обучения русскому языку в условиях двуязычия в нашей стране связана с
формированием коммуникативной компетенции – одной из важнейших категорий лингводидактики и базового
компонента культуры.
В теории и на практике лингвистический принцип как ведущий принцип обучения сейчас уступает место
коммуникативному. Целью обучения учащихся является формирование у них коммуникативной
компетентности, то есть набора реализации программ речевого поведения в зависимости от способности
человека ориентироваться в обстановке общения, в основе которой лежит принцип профессионального
общения, моделирующий условия профессиональных отношений. Направленность обучения на формирование
компетентности разрешения проблем позволит предупредить отрыв теории от практического использования
языковых явлений в речи, поэтому это требует осмысления языковой теории.
Русский язык , несмотря на изменившуюся языковую ситуацию, продолжает исполнять роль языка
межнационального общения в Казахстане и на современном этапе всё еще играет большую роль в подготовке
специалистов .
Современное функционирование русского языка как языка межнационального общения в тесном единстве
с мировой культурой и цивилизацией . Важно организовать учебный процесс таким образом, чтобы
посредством русского языка учащиеся могли приобщиться к мировой культуре. На уроках важно создать
модель культуры , которая будет способствовать духовному совершенствованию обучаемых на базе диалога
родной культуры мировой .
Действительно , русский язык играет большую роль не только в квалифицированной подготовки
выпускников , но и в воспитаний их духовного и нравственного развития. Обучение русскому языку
активизирует формирование коммуникативной компетенции , воспитывает языковую личность , способную к
профессионально-деловой межкультурной коммуникаций , стремящуюся к саморазвитию ,умеющую творчески
мыслить.

Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы
№12 мамандандырылған гимназияның жоғары санатты
бастауыш сынып мұғалімі Ниярова Улдай Дүйсенқызы
Қысқа мерзімді жоспар
Пәннің аты: Әдебиеттік оқу
Сынып: 3
Сабақтың атауы

М.Төрежанов «Алғыс»

Мақсаты

Мақсаты: Оқушылардың «сыйластық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту.
Міндеттері:- ризашылық пен алғыс туралы түсінік беру;
– үлкен – кішіге деген сүйіспеншілігін, сыпайылық қарым-қатынасын дамыту;
– әдептілікке, кішіпейілділікке, ізеттілікке тәрбиелеу;
Көрнекі құралдары: оқулық, дәптер, кеспе бата қағазы,қоржын,интерактивтік тақта,
әдептілікке байланысты мақал-мәтел, автордың суреті, шығармалары.
Ризамын бүгінге,
Оқушылар шеңберде
Ризамын бүгінге,
жиналып,мұғаліммен
Ризамын бүгінге,
бірге бүгінгі сабаққа
Ризамынбүгінге!
сәттілік тілейді.
Ризамын, ризамын, ризамын, ризамын,
Ризамын, ризамын, ризамын, бүгінге,
Ризамын, ризамын, ризамынқазірге..
Алғыс дегенді қалай түсінесіңдер?
Жаңа сабаққа деген
Адам өзінің ризашылығын, алғысын қандай сөздермен
қызығушылықтары
білдіреді?
оянып,ерекше
Сендерге кім қандай жағдайда алғыс айтты?
ынтамен кіріседі.
Өздерің қандай жағдайда алғыс айтып көрдіңдер?
-Ризашылық-адмның басқа адамнан көрген жақсылығы,
көмегі, көңілі үшін қанағаттанушылық және алғыс
білдірушілік сезімі
-Алғыс-адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңілі
үшін ризашылық білдіруі, сондай-ақ оның ойы мен ісәрекетіне, жасаған істеріне жоғары баға беруі.
Оқулықпен жұмыс:
Мәтін мен жұмыс «Алғыс»
М. Төрежанов.
( мұғалім мәтінді оқиды, тізбектеп оқушыларға оқыту)

Қасым мен Хасенанасына не үшіналғысайтты?

Анасыбалаларынаалғысты неүшінайтты?

Сендергеалғысайтқандақандайсезімгебөленесіңдер?
Автор туралы түсінік:
Төрежанов Мәдіхат Сейітхожаұлы- (1921, Ақкөл ауданы Еңбек ауылы) –
жазушы, КСРО Жазушылар одағының мүшесі (1986). Семей
мұғалімдеринститутын бітірген (1941). ОмбыоблысыШарбақкөлауданында,
Ақмоламектебіндемұғалім (1939 - 1941).
Омбықаласындағыавиациазауытындажұмысжасады (1941 –
45). Ақмолаоблысы мұғалімдеркәсіподақұйымыныңтөрағасы,
Қорғалжынмектебіндеоқуісініңмеңгерушісі, мұғалімдербілімінжетілдіруинститутында
кабинет меңгерушісі (1946 – 81) болды. Т-тыңалғашқыөлеңдері 1938 ж. жарықкөрді.
1981 жылданзейнеткерлікдемалыста. Орден, медальдарменмарапатталған.
Орманда кірпі келеді,
Ой
Саңырауқұлақ тереді.
сергітеді,шашағандар
Кездесті, міне, керегі:
ы
Екеуі қайың астынан.
басылады
Біреуі терек қасынан.
Қанша олар болмақ есепте,
Тоқылған салса себетке?

Күтілетін нәтиже
Психологиялық
ахуал

Қызығушылықты
ояту

Мағынаны тану

Сергіту сәті

Ой толғаныс

Үйге тапсырма

Балалар өмірде кездесетін жағдайларға қарай ризашылық білдіруге, алғыс айтуға
дағдыландыру мақсатында сахналау ұйымдастырылады. Әлгінде оқыған Данышпан
атаның алғыс сөздерін сахналау кезінде қолдануымызға болады.Оқушыларды үш
топқа бөлу. Әр топқа жеке-жеке сахналау тапсырмалары беріледі.
І топ: Мұғалімнің және сыныптастардың қыз баланы туған күнімен құттықтау сәтін
сахналау;
ІІ топ: Ағалы-қарындас туыстардың үйге келген қонақтарды күтіп алу сәтін сахналау;
ІІІ топ: «Ұландар» тобының қарттар үйіне барып, қайырымды іс жасау сәтін сахналау.
Мазмұндау
Күнделіктеріне жазып
алады

Бағалау

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Кері байланыс

Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

Пәннің аты:
Әдебиеттік оқу

Уақыты:

Сабақтың атауы

Ә Табылды Дақылдар әні

Мақсаты

1) Оқушыларға дақылдардың түрлерімен оның пайдасы туралы айтуда білімдерін
арттыру.
2) Өз беттерімен түсініктерін жеткізуде тіл байлықтарын дамыту.
3) Түсініп оқуға, мәнерлеп оқуға, шапшаң оқуға тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі: Түсіндіру, әңгімелеу, баяндау.
Сабақтың түрі: Топтық жұмыс.
Көрнекілігі: Дақылдар суреті, ребус, болжау әдісі, мақал-мәтелдер, диафильм.
Психологиялық дайындық
Оқушылар
Біз балдырған баламыз,
шеңберде
Құстай қанат қағамыз.
жиналып,мұғалім
Дүниені аралап,
мен бірге бүгінгі
Оқып білім аламыз.
сабаққа сәттілік
тілейді.
Сабағыңды жөндеп,
Жаңа сабаққа
Әзірленсең – еңбек
деген
Қиындықтың бәрін
қызығушылықтар
Еңбек қана жеңбек – дегендей біз қазір қандай бөлімді оқып
ы оянып,ерекше
жатырмыз ? Осы бөлімде қандай мәтін, өлеңдер, мысалдарды
ынтамен кіріседі.
өттік ?
Енді, тірі табиғат дегеніміз не ?
Енді, сонымен біз бүгін 3 топқа бөлініп топтық жұмыс жасаймыз.
І-топ: «Адамдар»
ІІ-топ: «Жануарлар»
ІІІ-топ: «Өсімдіктер»
Сонымен бірге өсімдіктер неше түрге бөлінеді ?
Ағаш, бұта, өсімдік (шөп)
Сол өсімдікке дақылдар, жемістер, бақша өсімдіктері де жатады.
Ә. Табылдиев 1926 жылы қазіргі Жамбыл обылысы, Луговой ауданында туған. Бұл
кісі 24 жылдай мұғалім болған. Ол қазіргі кезде сатиралық әңгімелері мен өлеңпьесаларының жинақтары жарық көрді. Оның «Бірінші май» (1941), «Көңілді
балалар», «Күлкінің кесірі», «Күздің кереметі», «Жылдардың біл қасиетін», «Наурыз
тойы», «Алғыс» атты шығармалары мен өлеңдері бар.
Дақылдар әнін мәнерлеп оқып, түсіндіру. Бидайдың екі түрі болады.
а) Күздік және жаздық түрі болады.
Бидай — Оңтүстік Қазақстанда Алматы, Тараз қалаларында өседі.
Арпа – Қазақстанның Солтүстігінде және Шығысында өседі.
Тары – Батыс Қазақстанда Ақтөбе қаласында өседі.
Сұлы – Солтүстік Қазақстанда және Оңтүстік құрғақ климаты қажет етеді. Суы мол
жақсы жерде өседі.

Күтілетін нәтиже

Психологиялық
ахуал

Қызығушылықты
ояту

Мағынаны тану

Кабинет: 69

Бағалау парақшасын
толтырады.

Мұғалім:
Ниярова Улдай

Сергіту сәті

Ой толғаныс

Үйге тапсырма
Бағалау
Кері байланыс

Күріш – Іле, Шу, Сырдария өзенінің бойында өседі.
V. Оқулықпен жұмыс:
ә) Мақсатты оқу әдісі:
1.
Ең қадірлі тағам түрі туралы қай шумақта айтылған ?
Бидай өлең жолын мәнерлеп оқыту.
2.
Елдің ырыс — құтын арттыратын өлең жолдары қай шумақта айтылған ?
Арпатуралымәнерлепоқыту.
3.
Қандайсұраққажауапберетінтүстуралыайтылғаншумақтыкімоқыпбереді ?
4.
Әсіресе жылқы малы жақсы көретін дақыл туралы қай шумақта айтылған?
Сұлытуралыөлеңдімәнерлепоқыту.
5.
Осы дақылдардыңішінде суды
өтекерекететіндақылтуралықайшумақтаайтылған ?
Күріштуралымәнерлепоқыту.
VІ. Оқушыларменжұмыс:
Ақынәрдақылдыңқасиетінқалайсипаттайды ?
Сеніңауылыңда осы дақылдардыңқайсысыкөбірекөседі ?
Олардыкүтіпөсіругесеніңқолғабысыңқандай ?
«Ребус шештіру»:
«Нан анасы — бидай» сөзіншешу.
VІІ. Сөздікпенжұмыс:

Қарымы – өтеуі, ақысыаттысөздіңмағынасынтүсіндіру. Мыс: Дүкенге
барғандаәрнәрсеніңөзақысынтөлепбағасын, алымдыөтеудіайтады.
VІІІ. Дәптерменжұмыс:
Мақалдыжаздыру: Арпа, бидай ас екен,
Алтын, күмістасекен.
Жайқалған биік бидаймын,
Ой сергітеді,
Халқыма азық сыйлаймын.
шаршағандары
Сіңірген еңбек мен үшін
басылады
Алады алғыс біз үшін.
Х. Тірек сызықтарымен жұмыс:
І-топ: Адамдар Көреді сөйлейді естиді тамақтанады
ІІ-топ: Жануарлар Жүгіреді көбейеді қоректенеді естиді
ІІІ-топ: Өсімдіктер Өседі көбейеді қоректенеді ауамен демалады
ХІ. Өз беттерімен жұмыс:
б) «Ойыңды түй» әдісі:
І-топ: «Адамдар» тобы: Ә. Дүйсенбиевтің «Не деу керек ?» атты өлеңіне өз
орындарына қойып құрастыру.
ІІ-топ: «Жануарлар» тобы: Мақал – мәтелдерді жалғастыру:
Төрт аяқты бота … (тату)
Сиырдың сүті … (тілінде)
ІІІ-топ: «Өсімдіктер» тобы:
Табиғат өсімдіктердің бейнелету. (сурет салдыру)
ХІІ. «Венн диаграмма» құрастыру:
Өсімдіктер Жануарлар
Өседі, қоректенеді, тірі табиғат, қоректенеді, көбейеді,
гүл береді, ауамен көбейеді, бір-бірімен ауамен демалады,
демалады, көбейеді. өмір сүре алмайды көреді, естиді.
ХІІІ. Қорытынды: «Бес жол» өлеңі:
Дақыл Қатты, өнімді
Өседі, піседі, қоректенеді.
Дақыл – адамға пайдалы өсімдік.
Дән.
Өлеңді жаттау
Күнделіктеріне
жазып алады
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
Бағалау
парақшасын
толтырады.
Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ СУБЪЕКТІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ
Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы
№12 мамандандырылған гимназия
Педагог-психолог және өзін-өзі тану пәнінің
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Педагогические условия развития субъектности будущего специалиста
Pedagogical conditions of development of subjectivity of the future expert
Абстракт:Субъектілік тұлғаның белігілі бір кезеңде даму үрдісінде пайда болатын жаңа жүйелі сапасы болып
табылады, ол адамның мінез-құлық ерекшеліктерін өзгертеді және қоршаған орта мен өзіне қатысты
өзгерістерді саналы түсінуіне алып келеді. Адам өзін-өзі танытатын субъект ретінде іс-әрекет пен қарымқатынастың сан алуан түрінде белсенділік көрсетеді. Субъектілік адамның жеке тұлғалық қасиеттерінің бірлігін
көрсетеді, нәтижесінде өзін-өзі анықтау арқылы өзінің құнды-мәнді саласын
(субъектілік кеңістігін)
қалыптастырады.
Абстракт: Субъектность является новым системным качеством, которое возникает впроцессе развития
личности на определенном его этапе, детерминируетособенности поведения человека и представляет собой
новую способностьосознанно производить изменения окружающей действительности и самого себя.Субъектом
как самоутверждающейся индивидуальностью человек становится впроцессе взаимодействия и проявления
активности в различных видахдеятельности и общения. Субъектность представляет собой
единствоиндивидуально-личностныхсвойств человека, который в результатесамоопределения формирует свою
ценностно-смысловуюсферу (субъектноепространство).
Abstract: Subjectivity is a new system of quality that occurs during the development of the individual at a certain stage
it, determines the characteristics of human behavior and a new ability to consciously make changes to the surrounding
reality and himself. Self-assertive individuality of the subject as a person becomes in the process of interaction and be
active in various activities and communication. Subjectivity is the unity of the individual personality traits of a man who
as a result of self-generates its value-semantic sphere (subjective space).
Тірек сөздер:субъектілік, таным субъектісі, іс-әрекет субъектісі, қарым-қатынас субъектісі, субъект-субъектілі
қатынас, шарт, педагогикалық шарттар.
Ключевые слова: субъектность, субъект познания, субъект деятельности, субъект отношений, субъектносубъектный отношения, условия, педагогические условия.
Key words:subjectivity, subject knowledge, subject of activity, the subject of relations, subject-subject relations,
conditions, pedagogical conditions.
Қазіргі қоғаның даму тенденциясы жаңа құбылыстар мен үрдістермен сипатталады. Кәсіби білім беру
жүйесінің әлеуметтік сұранысы білім беру мекемелерін болашақ маман тұлғасын, оның субъектілігінің
дамытуға бағдарлайды. Сондықтанбүгінгі таңдағы кәсіби білім беру педагогикалық іс-әрекет аясындағы жеке
жетістіктеріне көзқарастарын өзгертуге бағытталған шарттарды тудыру мәселесін алға қойып отыр[1].
Қарастырылып отырылған мәселеге арналған ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасау нәтижесінде
болашақ маманның субъектілігін дамыту және осы үрдіс кезіндегі тиімді әдіс-тәсілдерді қамтитын шарттардың
арасында объективті өзара тәуелділік бар екені айқындалды.
Субъектіліктұлғаның кез келген белсенділік түрлерін жетілдіруге әлеует ретіндегі күрделі психологиялық
құрылым болып табылады. Адам тәрбиенің субъектісі ретінде іс-әрекет, қарым-қатынас және әлеуметтік ортаға
қатысты өзінің тұлғалық ерекшеліктерін өзгертеді. Бүгінгі таңда субъектілік тәсіл басымдылық мәндегі
әдіснамалық қағида әрі зерттеу пәні мәртебесін иеленді.
Бүгінде субъектілік мәселесі әр түрлі тұрғыдан қарастырылады: субъектілік феномен ретінде (В.А.Петровский);
субъектілік тәжірибенің компоненттері (А.К.Осницкий); субъектілік механизмдері (В.А.Татенко);
субъектіліктің сыртқы көрінуі мен ішкі алғышарттары (Е.Н.Волкова); онтогенездегі адамның субъектілік
бастауының даму заңдылықтары (А.В.Захарова, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, Г.А.Цукерман);
студенттерді субъект-бағдарлы психологиялық дайындаудың әдіснамасын, теориясы мен практикасы
(Ж.Ы.Намазбаева, А.Р.Ерментаева).
Психология ғылымында іс-әрекет субъектісі, таным субъектісі қарым-қатынас субъектісі (Б.Г.Ананьев);
субъект-субъектілі қатынас (Б.Ф.Ломов); тірішілік әрекетінің субъектісі (С.Л.Рубинштейн); психикалық ісәрекет субъектісі (К.А.Абульханова); т.б. зерттеулер баршылық.
Субъектілікті адамның белсенділігі, бастамашылдығы, біртұтастықтығының жоғары деңгейінде өз өмірінің
жасампазы, өз тіршілік әрекеттерін басқарушы ретінде анықтау жөнінде тұрақты көзқарас қалыптасқаны
айқындалады.

А.В.Брушлинский субъект ұғымын белсенділіктің әр түрлі формаларына байланысты анықтайды. Оның
пікірінше, субъект адамның барша қасиеттерінің арасындағы ең маңыздысы. Ол алдымен, практикалық ісәрекеттің, танымның, жасампаздықтың және басқа да белсенділік түрлерінің (шығармашылық, адамгершілік,
еркіндік) және қажетті нәтижеге қол жеткізуінің бастамашысы болуды және оны іске асыруды білдіреді [2].
Педагогикалық жүйе белгілі педагогикалық шарттарды сақтағанда ғана қызмет етеді және дамиды. Сондықтан
педагогикалық шарттарды теориялық негіздеу болашақ мамандардың субъектілігін дамытуға мүмкіндік береді.
Алдымен шартдегеніміз не екендігіне талдау жасасақ, ол белгілі бір жағдайдың туындауы, оқу, еңбек ету,
өзгерістер, түрлендірулер үшін қажетті объектілердің жиынтығы. Әрбір нысанның бір-бірімен тікелей және
жанама байланыстары бар, олар белгілі бір шамамен сипатталатындықтан, жиынтық мөлшерде жеткілікті
педагогикалық шарттарды құрайды. Әр құбылыстың ақырғы нәтижесі әсер етуші жеке себептерге ғана емес,
ішкі және сыртқы шарттардың нәтижесінің ара қатынасынан туындайды.
Ғылыми әдебиет көздерінде «шарт» ұғымына бірнеше анықтамалар берілген:
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: «шарт - біріншіден, өзара міндеттер алу жөніндегі келісім; екіншіден,
міндет, борыш; үшіншіден, керектілік, қажеттілік» деп аталды [3].
С.И.Ожегов «шарт» ұғымын өзіне кез-келген нәрсе тәуелді, бағынышты болатын жағдай деп түсіндіреді[4].
Философиялық түсіндірме сөздікте «шарт» біріншіден, онсыз өмір сүру мүмкін емес орта, екіншіден, бір жайт
жүргізіліп жатқан жер деп анықталады [5].
Шарттар өз кезегінде тарихи уақыт ішінде дамытылады, жүйеленеді, қалыптасады, педагогикада түсініктер мен
бейнелер ретінде қоғамдық сана тұрғысынан қарастырылады.
«Педагогикалық шарттар» мағынасы оқу-тәрбие үдерісінің барлық бағыттарының тиімді қызметін қамтамасыз
ету үшін қажетті объективті және субъективті факторлардың жиынтығы және олар тарихи қалыптасып,
бейнелер мен түсініктер түрінде айқындалады. Бұл ұғымның өзіне тән белгісі оқыту және тәрбие үрдісін
құраушылардың барлық элементтерін (мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, құралдары) қамтиды.
Педагогикалық шарттар педагогикалық іс-әрекетпен байланысты жағдайлар, сол үрдісті анықтайтын оған оқу
үрдісінде саналы құрылған және оның нәтижелілігін қамтамасыз ететін, оның пайда болуы мен жүруі үшін
қолайлы ортаны құру жатады. Демек педагогикалық шарттар педагогика және психология ғылымдарының
жетістіктерін пайдалана отырып, педагогқа оқыту және тәрбиелеу үрдісін тиімді басқаруға ғана студенттердің
рефлексиясы мен субъектілігін дамытуға мүмкіндік беретін интегративті орта.
Сонымен «педагогикалық шарттар» түсінігі болашақ маманды даярлау үрдісінің барлық бағыттарының тиімді
қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті объективті және субъективті факторлардың жиынтығы, дидактикалық
мақсаттарға жету үшін оқытуды ұйымдастыру мақсатын, мазмұнын, әдістері мен тәсілдерін, формасын таңдау
нәтижесі болып табылады.
Кез келген педагогикалық үдеріс белгілі бір шарттарды сақтаған жағдайда табысты жүзеге асатыны белгілі.
Шарттар тәрбие мақсаттары мен педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру үшін ескеріледі және құрылады
(Ю.К.Бабанский және т.б.) [5].
Ғалымдар Н.Д.Хмель, Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаев және т.б. оқу-тәрбие үдерісін шартты түрде оқу және
оқудан тыс іс-әрекетке бөліп қарастырып, зерттейді.
Зерттеу барысында жасалған талдау нәтижесі педагогика теориясы мен практикасында ұйымдастырушылық педагогикалық (В.А.Беликов, Е.И.Козырева, С.Н.Павлов және т.б.); психологиялық - педагогикалық (Н.В.
Журавская, А.В.Лысенко және т.бю.); дидактикалық (М.В.Рутовская және т.б.) шарттардың кездесетінін
көрсетеді.
Осыдан педагогикалық шарттар болашақ мамандардың субъектілігін дамытудың мақсатын, міндеттері мен
қағидаларын тануға байланысты, соған сәйкес мазмұнын, ұйымдастыру формалары мен әдістерін анықтайды.
Педагогика ғылымында әр түрлі шарттар жіктемесі
(И.И.Андреев, А.Я.Найн, т.б.) кездесетіндіктен,
ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттарға назар аудардық.
В.А.Беликов [6] ұйымдастырушылық-педагогикалық шартты тұтас педагогикалық үрдістіңмазмұнының,
формасының, әдістерінің педагогикалық іс-әрекет жетістіктеріне бағытталған, арнайы, мақсатты бағытта
құрылымдалған мүмкіндіктерінің жиынтығы деп тұжырымдайды.
Субъектіліктің дамытуға аса тиімдісі шарттар кешенінде жүзеге асырылады. Шарттар кешені педагогикалық
үрдістің барлық компоненттерін дамытуға мүмкіндік береді және оқыту үрдісінің логикасын көрсетеді: үрдістің
мақсаты, пәні мен мазмұнының ерекшелігі, студенттер мен оқытушылар іс-әрекетінің сипаты, үрдістің тұтастық
және нәтижелік деңгейі, болашақ мамандарды дайындау ерекшелігі, т.б.
В.И.Андреевтің пікірінше, педагогикалық шарттар мазмұн, әдіс-тәсіл элементтерін жасау және пайдалану,
мақсатты түрде іріктеудің, мақсатқа жету үшін білім беруді ұйымдастыру түрлерін пайдаланудың нәтижелерін
білдіреді. Осы тұрғыдан, шарт жағдайдың факторы ретінде педагогикалық жүйенің тиімді қызметіне
байланысты. Қазіргі заманғы дидактикада шарт оқытудың табыстылығын қамтамасыз ететін оқу үрдісінің
компоненттері мен факторларының жиынтығы деп тұжырымдайды [7].
Студенттің субъектілігі тұлғаның интегративті сипаттамасы және өзінің өмірінде, білім алу үрдісінде
қабілеттерін өзге түрге ауыстырудан,
өзгерістерге бейімделуінен, сонымен бірге осы өзгерістерді
диагностикалаудан және бағалаудан көрінеді.

Болашақ маман ретінде студенттің субъектілігінің мәнді сипаттары өзінің әрекеттеріне дайын болу және оны
басқару қабілеті; өз әрекетін, өзара әрекеттестікті моделдеу, жоспарлау тәсілі; белгіленген бағдарламаны жүзеге
асыру; өз әрекетінің және өзара әрекеттестігінің нәтижелерін бақылау және бағалау; өз әрекетін, басқаның
әрекетін, өзара әрекеттестікті рефлексиялау болып табылады.
Демек педагогикалық шарт оқыту үдерісін тиімді ұйымдастыруға бағытталады. Осы уақытқа дейін оқыту
үдерісі «оқытушы - болашақ маман (студент) - оқытушы» тұрғысынан сипатталса, қазіргі білім
парадигмасының өзгеруі «студент-оқытушы-студент» қатынастарының объектілі-субъектілі, субъектіліобъектілі, субъектілі-субъектілі байланыстарына негізделуде.
Қорыта келгенде, зерттеу барысында жасалған талдау субъектілікті құраушыларды дамытуға дидактикалық
әсер ететін төмендегі шарттардың жиынтығын анықтауға мүмкіндік береді:
1. Сабақта білім алушылардың қызығушылықтарын ынталандыруға, оларда оқуға/үйренуге қажеттілікті
дамытуға мүмкіндік беретін қолайлы сенім ахуалын жасау.
2. Студент тұлғасына тұтастай әсер ету, оқыту үрдісінде эмоциялары мен сезімдерін оның когнитивті
қабілеттерін, әлеуетін дамытуға ынталандыратын нақты қажеттіліктерімен салыстыру;
3. Оқыту үрдісінің негізгі субъектісі ретінде «белсенді оқудың» мәнін көтеру есебінен білім алушыларды
белсендендіру.
4. Студенттің оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруға ғана емес, оларды дамытудың өзекті деңгейіне байланысты
оқу материалын меңгерудің жеке стратегиясы есебінен педагогикалық әсер етудің бағыттылығы.
5. Білім алушылардың жеке дара ерекшеліктер диапазонын кеңейту.
6. Студенттердің өзін-өзі танытуға ынланадыру мақсатында танымдық альтернативті таңдау мүмкіндіктері.
Осы өлшемдер біздерге педагогикалық шарттардың үш негізгі блоктарын бөліп көрсетуге мүмкіндік берді:

-

жалпы педагогикалық шарттар;
жеке педагогикалық немесе дидактикалық шарттар;

профильді немесе әдістемелік шарттар.
Бірінші блок жалпыпедагогикалық қағидаларға негізделеді. Жалпы педагогикалық шарттар блогына
жатқызылады: педагогикалық үрдістің үздіксіз көпдеңгейлі кәсіби білім беру тенденцияларын анықтайтын
мақсатты бағыттылығы;оқыту үрдісінің педагогикалық заңдылықтары, тәсілдер мен әдістерді кешенді
қолдануды көрсететін іс-әрекет сипатының өзгерістері;оқытуды аса тұлғалық мәнді ететін білім алушылардың
жеке тәжірибесіне сүйену;оқытудың жеке дара және саралау қағидасын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
студенттердің жеке дара ерекшеліктерін есепке алу; көрнекілік қағидасын жүзеге асырудың маңызды шарты
ретінде қабылдауды белсендіру;тұлғаның субъектілігін дамытуға бағыттайтын белсенді дербестік ұстанымын
ұйымдастыру;бақылаудың жүйелігі, өз уақытында жүргізілуі, тұрақтылығы;бағалаудың объективтілігі және
жан-жақтылығы;педагогтың кәсіби құзыреттілік деңгейі.
Сонымен субъектілікті құраушыларды дамыту бір жағынан, педагогикалық үрдістің шарттарымен сырттан;
екінші жағынан, студенттің ішкі дүниесінен (мазмұнынан) іштен анықталады.Субъектілікті құраушы барлық
компоненттерге кешенді әсер ету білім алушылар тұлғасын дамыту қажеттілігімен және студенттің өзінің ішкі
әлеуетіне ден қоюынан, мүмкіндіктерін таңдаудан, іс-әрекетті жүзеге асыру құралынан байқалады, нәтижесінде
субъектілік тәжірибе компоненттері мен өзін-өзі реттеу біліктіліктерінің өзара әрекеттестігімен анықталады.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі инновациялық даму тұжырымдамасы. ҚР Президентінің
2013 жылғы 4 маусымдағы №579 Жарлығы
2. Брушлинский А.В. Деятельность, действие и психическое как процесс // Вопросы психологии. 1984. - № 5 С. 17-19
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Оникс, Мир и Образование, 2008. -940с.
4. Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. -М.: Советская энциклопедия, 1989. - 814 с.
5. Бабанский Ю.К. Педагогика. Москва, «Просвещение», 1983. - 370 с.
6. Беликов в.А. Философия образования личности: деятельностный аспект. Монография. – М.: Владос, 2004.
-357с.
7. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Книга 1. – Казань: Изд-во
Казанского ун-та, 1996. – 568с.
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Специализированная гимназия № 12 имени Ш. Уалиханова

Дата

Оралбекова Айдана Кайратовна

Класс 1

Количество
присутствующих:

Цели обучения

С1. Внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на нее

Цели урока

Все учащиеся смогут:
понимать содержание сообщения;
использовать в речи знакомые слова для описания предметов;
Большинство учащихся смогут:
понимать, о чем говорит собеседник, реагировать на услышанное различными
способами и отвечать собеседнику
Некоторые учащиеся смогут:
высказывать простые оценочные суждения о прослушанном
Понимать значение новых слов, имеющих отношение к повседневной жизни
Учащиеся смогут:
знать слова приветствий, использовать знакомые слова в речи

Критерии успеха
Языковые цели

Количество отсутствующих:

Словарная работа:
Здравствуйте, привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер
Прививать чувство вежливости
Казахский язык, познание, искусство

Привитие ценностей
Межпредметные
связи
Предыдущее
Тема основывается на знания, которые получили в детском саду
обучение
План
Планируемое
Запланированная деятельность
Ресурсы
время
Начало
Приветствие.
урока
Психологический настрой
Создание коллаборативной среды
(Д) Продемонстрирует учитель: «Привет, меня зовут Айдана Стикеры разных
Кайратовна. Я ваша учительница русского языка»
цветов
Стратегия «Привет, меня зовут»
(К) Учащиеся стоят по кругу и говорят по очереди:
2мин
"Привет, меня зовут ....". Затем учащиеся повторяют это
действие и хлопают в ритм со своим именем.
Стратегия «Любимый цвет»
( Деление на группы.)
-Ребята, выберите любимый цвет
( учащиеся встают в круг , выбирают стикер ).
-А теперь посмотрите , кому какой цвет попался. У кого
одинаковые цвета- образуют одну группу и садятся за один
стол.
1мин
-Ребята, посмотрите на интерактивную доску, кого вы

3 мин

2мин

Середина урока
5 мин

1мин

видете? Что они делают? Правильно! –Дети здороваются.
Тема урока : «Приветствия» Сегодня мы узнаем, все о
приветствий.
- Ребята, давайте мы с вами посмотрим фрагмент из
мультфильма «Привет мартышке».
Обратная связь
Ребята, мы посмотрели мультфильм, что можете
сказать об этом мультфильме, расскажите.
Привет как будет на казахском языке? А на
английском как?
Как мы еще приветствуем?
Ф.О

Картинки «Дети
здороваются»
мультфильм «Привет
мартышке»

Стразики

Д.
Учитель знакомит со словами приветствия на казахском
языке , потом называет на русском языке.
Словарная работа
Сәлеметсізбе - здравствуйте
Сәлем – привет
Қайырлы таң- Доброе утро
Қайырлы күн- Добрый день
Қайырлы кеш- Добрый вечер
К.
- Слушаем внимательно и повторяем за мной вместе, хором.
(Учащиеся повторяют слова несколько раз за учителем.)
Здравствуйте!
Привет!
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
ФО. Словесная оценка «Молодцы»

4мин

К.- Ребята, расскажите о ваших чувствах, когда пришли в
школу первый день? Покажите слова, выражающие
«эмоции» на больших картинках. В кругу учащиеся
показывают с помощью мимики выражение лица: грустное,
счастливое, испуганное, злое, беспокойное, возбужденное
выражение лица.
Физкультминутка
Ф.О. Хорошо

3мин

Задание 1.Стратегия «Пазл»
Стратегия рекомендуется использовать в качестве
командного задания, средства сбора

8 мин

информации, введения к определенной теме, или как первый
шаг для предстоящего планирования, принятия решений .
Метод может активизировать интерес и мотивировать
учеников в решении задач.
-Соберите смайлик по следующим критериям:

Критерии
оценивания:
1. Собирают
правильно пазлы:
2. Рассказывают о

Дескрипторы:
1.1
Умеет правильно собирать пазлы.
2.1. Произносит правильно слова

«эмоции» на больших
картинках: грустное,
счастливое,
испуганное, злое,
беспокойное,
возбужденное
выражение лица.
Видео
Пазлы «Смайлики»
А3, клей

А3, маркер

смайлике
Конец урока
3мин
Последующее
обучение
1 мин
Рефлексия

2мин

1 мин

Стратегия «Галерея»
ФО. Оценивают друг-друга стратегией «Фигурки».
( каждая группа передает по часовой стрелке другой
группе свои пазлы )
Домашнее задание:
Повторить новые слова по теме «Приветствия»

Звездочки
Квадрат
Треугольник

Стратегия «Подари камушек»
- В начале урока я раздала вам по камушку. Вы
можете свой камушек подарить любому
однокласснику, но обязательно со словами:
«Я дарю тебе этот камушек, потому что ты
сегодня….»( был активным, хорошо отвечал, хорошо
понял, помог мне, знаешь, что…).
Тем ученикам , которым ничего не досталось,
камешки дарит учитель, при этом отмечая лучшие
качества ученика.
-Понравился ли вам урок?
Стратегия «Большой палец»
Итоговое оценивание
Алматы қаласы, Шоқан Уәлиханов атындағы
№12 мамандандырылған гимназияның
химия, биология пәндерінің мұғалімі
Паримбекова Айгүл Мырзанқызы
Пәні: Биология
Сынып/ мерзімі
Сабақ/тақырыбы

Уақыты

3 мин
2 мин

5 мин

8
Ас қорытудың маңызы. Ас қорыту жүйесі: ас қорыту
жолы, ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, ішек; ас
қорыту бездері (сілекей бездері, асқазан бездері, ұйқыбез,
бауыр, ішек бездері)
Сабақтың мақсаты
Оқушыларға ас қорытудың маңыздылығын, тағамдық
заттардың құрамы жайлы түсінік қалыптастыру.
Дұрыс тамақтанудың гигиеналық талабы,дұрыс
тамақтануға көңіл бөлуге дағдыландыру.
Күтілетін нәтиже
Оқушыларға ас қорытудың маңыздылығын, тағамдық
заттардың құрамы жайлы түсінік қалыптасады.
Дұрыс тамақтанудың гигиеналық талабы,дұрыс
тамақтануға көңіл бөлуге дағдыланады.
Сабақтың әдісі
Топтық жұмыс, сұрақ-жауап, Сәйкестендіру кестесі,
биологиялық диктант.
Сабақ
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушының іс-әрекеті Ресурстар
кезең/рі
Кіріспе

«Ынтымақтастық атмосферасы»
ұйымдастырамын.
Оқушыларды түс аттары бойынша 4
топқа бөлемін.
«Миға шабуыл» әдісі
Үй тапсырмасына байланысты сұрақтар
қоямын.

Ынтымақтастық
атмосферасында
оқушылар бір-біріне
жақсы тілектер
айтады.
Оқушылар 4-топқа
бөлінеді:
«Қызыл»
«Сары»
«Жасыл»

Топ аттары
жазылған
қағаздар

Оқулық

«Ақ»
Сұрақтарға жауап
бере отырып, өткен
тақырыпты естеріне
алады және
диалогтық қарымқатынасқа түседі.

Дұрыс жауабын табыңдар.
№1 тапсырма:Адасқан әріптер
1.Са урыоқт – (Ас қорыту)
2.Кітркеоқ разтта – (Қоректік заттар)
3.Менрефретт- (Ферменттер)
4.Зурынә – (Нәруыз)
5.Міскөру – (Көмірсу)
a)
6.Мйа – (Май)
b)
7.Инматив – (Витамин)
c)
8.Дыреналим ратзат –
(Минералдызаттар)
9.Тікмісөкід тқама – (Өсімдіктітамақ)

17
мин

Негізгі
бөлім

Жаңа сабақ
Жаңа тақырып бойынша зерттеушілік
әңгіме жасатып, постер жасатамын.

5
Мин
5 мин

Сәйкестендіру кестесін толтыртамын.

Әр топқа биологиялық диктант таратып
беріп,
жұмыс
жасатамын.

Жаңа тақырып
бойынша
зерттеушілік әңгім
жүргізіп, постер
жасайды. Жасаған
постерлерін сынып
алдында дәлелдейді,
қорғайды.
Сәйкестендіру
кестесін толтырып,
жұптық бағалау
жасайды.

Әр топ өздеріне
берілген
биологиялық
диктантты орындап,
өзара топтық бағалау
жүргізеді.

Плакат,
маркер,
оқулық.
Сәйкестендір
у кестесі,
бағалау
парақшасы
Биологиялық
диктант,
бағалау
парақшасы

3 мин

Қорытынд
ы

«Кім жылдам» ойыны арқылы сабақты
қорытындылаймын.

Сұрақтарға жылдам
жауап беру арқылы
жаңа сабақты
қорытындылайды.

Оқулық

2 мин

Бағалау.

Сыныптасын және өзін-өзі критериалды
бағалау жүргіземін.
Ұялы желісі байланыс әдісімен
формативті бағалау.

Сыныптасын және
өзін-өзі критериалды
бағалап шығады.

Бағалау
парақшасы

2 мин

Рефлек
сия

Кері байланыс

Өткен тақырып
бойынша өз
пікірлерін жазды.

Стикер

1 мин

Үйге
тапсырма
беру

Тест түзу

Күнделікке жазады.

Күнделік

№2 тапсырма: Сәйкесін тап
1.Ферменттер а)организмдегінегізгіқұрылыс материалы
2.Нәруыздар ә)организмдегінегізгі энергия көзі
3.Көмірсулар б)нәруызтектізат
4.Майлар в)өсімдікті,жануартектітамақөнімдері
5.Витаминдер г)әріқұрылысматериалы,әрә энергия көзі
6.Тағамның құрамы д)организмніңтіршілікәрекетінеқажеторганикалықзаттардыңжекетобы
Жауаптары: 1-б, 2-а, 3-ә, 4-г, 5-д, 6-в.
№3 тапсырма: Семантикалық карта.
Тағамдық заттардың қызметінің түрлері
1.Энергетикалық
2.Құрылыстық

Қызметі
Организмдергекүшберуші

VI.Бекіту ( 2 минут )
Тест тапсырмалары беріледі:
1. Адамның ас қорыту жолының ұзындығы:
а/ 3-5м ә/ 8-10мб/ 15-18м в/ 18-20м
2. Дәмсезурецепторларықайдаорналасқан?
а/ жұмсақ таңдайда ә/ ұрттыңсілемейліқабығында
б/ тілде в/ көмейде
3. Ас қорытужәнетынысжолдарықайжердеқиылысады?

а/ ауызқуысында ә/ жұтқыншақта
б/ өңеште в/ көмейде
4. Ас қорытужолындаасқазаннанкейін не орналасады?
а/ ашішек ә/ тоқішек
б/ ұлтабар в/ бауыр
5. Тоқ ішектің бөлімдері:
а/ ашішек, жиекішек, тікішек б/ соқырішек, жиекішек, тікішек
ә/ соқырішек, тікішек, ұлтабар в/ ұлтабар, тікішек, ашішек
6. Ашішекбөлімдері:
а/ ұлтабар, тікішек, ашішек б/ соқырішек, жиекішек, тікішек
ә/ ұлтабар, ашішек, мықынішек в/ соқырішек, тікішек, ұлтабар
Жауабптары: 1 ә 2б 3ә 4б 5ә 6б
Сәйкесін тап:
Ас қорытужолы
1.Ауыз қуысы
2.Асқазан
3.Аш ішек

а) сілекейбездері
б) бауырбезі
в) ұйқыбезі

Жауаптары:1-а, 2-ә, 3-б
Пайдаланған әдебиеттер:
1.‹‹Биология›› 8-сынып. Алматы ‹‹Мектеп›› 2008ж. Авторы:Е. Очкур, Л. Аманжолова, Р. Жұмабаева.
2.‹‹Биология›› 8-сынып. Алматы ‹‹Атамұра›› 2008ж. Авторы: Р.Әлімқұлова, Р.Сәтімбекова.
3. «Адам және жануарлар физиологиясы» Авторы: Исатай Төленбек.
4. Биология. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. 2-басылым. Алматы. Атамұра
2009ж. Авторы: М.Гильманов, А.Соловьева, Л.Әбшенова.
5. Интернет көздері.
Алматы қаласы,Ш.Уәлиханов атындағы
№ 12 мамандандырылған гимназия
Жоғары дәрежелі,жоғарғы санатты биология пәнінің мұғалімі
Садырбекова Жақсыгүл Төлеуқұлқызы
Еңбек өтілі – 30 жыл.Жаратылыстану әдістемелік бірлестік жетекшісі.
Шебер ұстаз әдістеме салаларындағы ғылыми жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік
меңгере біледі.Алматы қаласы мұғалімдеріне тәжірибе тарату мақсатында бірнеше рет
семинарлар өткізген.Мемлекеттік«Қазақстан телеарнасында», «Білім арнасы»
хабарынан экологиялық сабағын өткізіп,республикаға іс-тәжірибесін таратты.Халықаралық іс-тәжірибе алмасу
негізінде Ұлыбритания мұғалімдеріне семинар өткізді.«Халықаралық стандартқа сәйкес білім саласын
қамтамасыз ету үшін тұрақты дамытудың әдіс-тәсілін, құндылықтары мен қағидаларын игеру»,«Топырақтану
ресурстарын тиімді пайдалану және олардың экологиясы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференцияға белсене қатысып,«E-learning жүйесіндегі оқытудың мультимедиялық құралдары,құру,оқу
үрдісінде қолдану мен енгізу әдістері» тақырыбы бойынша білім дәрежесін көтерген.Биология пәнінен 8,9,10сыныптарға арналған электрондық оқулықтардың, сонымен қатар бірнеше мақалалардың авторы. Мұғалімнің
шәкірттері бірнеше олимпиадалардың, ғылыми жобалар сайыстарының жүлдегерлері. Нәтижесінде мемлекеттік
грант иегерлері атанды.Осындай қажырлы еңбектері жоғары бағаланып, қалалық оқу бөлімінің Құрмет
грамоталарымен марапатталды.ҚР «Білім беру ісінің құрметті қызметкері»төс белгісінің иегері.
Сабақтың тақырыбы
Өсімдіктер,жануарлар,микроорганизмдер селекциясы(10 сынып)
Сабақ жоспары:
Р Ойлану
Мақсаты
/
дың
С жіктелуі
(Б.Блум
бойынш
а)

Түрткі(Тапсырма тест түрінде
беріледі)

Нәтиже

Бағалау

Оқуш
ының
ісәрекеті

Мұғалі
мнің
ісәрекеті

1

Білу

Өткен
тақырып
бойынша
жаңа
тақырыпты
меңгеруге
негіз
болатын
қайталау
тапсырмал
ары

Н.И.Вавиловтың мәдени
өсімдіктердің шығу орталықтары
туралы ілімі
І.Өсімдіктердің шығу орталықтары
бойынша
ІІ.Жануарлардың шығу орталықтары
бойынша
ІІІ.Оңтүстік-батыс Азия,Еуразия
даласындағы алғаш рет қолға
үйретілген жануарлар туралы

Тест
тапсыр
малары
бойын
ша
оқушы
лардың
білім
деңгейі
н
анықтау

«Activoite
» тест
құралы
арқылы
бағалана
ды

Тест
тапсыр
масы
бойын
ша
жұмыс
жасайд
ы

Бақыл
айды.Қ
ажетті
құралжабды
қтарме
н
қамтам
асыз
етеді

2

Түсіну

Селекция
ның
заманауи
жетістікте
ріжәнебио
тех
нология
лық
нысандар
туралы
түсінік
беру.

Оқушылар «сұрақ-жауап» тәсілі
бойынша тақырып мазмұнын ашады

Тақыры
п
мазмұн
ын өз
беттерін
ше
ізденіп,
негізгі
ұғымда
р мен
фактіле
рді
түсіндір
у,сипатт
ау.

Топ
жетекшіл
ерінің
бақылауы
бойынша
бағаланад
ы

Топты
қ
жұмыс

Бақыл
ап,бағ
ытбағдар
беріп
отырад
ы

Өсімдіктер
,жануарлар
,
микроорга
низмдер
селекцияс
ының
табиғаттағ
ы,
өндірістегі
рөлі мен
маңыздыл
ығы.

Постер арқылы
өсімдіктер,жануарлар,
микроорганизмдер селекциясының
өмірдегі орнын көрсету.
І топ
ІІ топ
ІІІ топ
(Іріктеме (Қолтұқ
(Штамм)
)
ым)
Микроорган
Будандас Қазақстан измдердің
тыру,сұр
да еттіжоғары
ыптау,жа жүнді
өнімді
санды
бағыттағ
штаммалар
мутагенез ы
ын шығару;
;
қолтұқым
дар алу
Нан
үшін;
өндірісінде,
Инбриди
формацевти
нг,аутбри Етті-сүтті када(витами

Өсімдік
тер,
жануарл
ар,
микроо
рганизм
дер селе
кциясы
ның
өмірдегі
рө лін
түсі ніп,
қолдана
білу

Топ
жетекшіл
ерінің
бақылауы
бойынша
бағаланад
ы

Топты
қ
жұмыс

Бақыл
ап,бағ
ытбағдар
беріп
отырад
ы

3

Қолдану

І
топ(Іріктем
е)
1)Селекция
нені
зерттейтін
ғылым?
2)Өсімдікте
р
селекциясы
нда жақын
туыстық
будандасула
р қандай
мақсатта
қолданылад
ы?
3)Қолға
үйретілген
және
мәдени
организмдер
дің жабайы
түрлерінен
айырмашыл
ығы неде?

ІІ
топ(Қолт
ұқым)
1)Селекц
ия
ғылымын
ың
зерттеу
пәні не?
2)Мутаге
ндер
қандай
мақсатта
қолданыл
ады?
3)Мәдени
өсімдікте
рдің
полиплой
дтық
іріктемел
ерінің
қандай
ерек
шеліктері
бар?

ІІІ
топ(Шта
мм)
1)Инбрид
инг
қандай
мақсатта
қолданыл
ады?
2)Мичури
ннің
іріктемелі
к
жұмыстар
ының
ерекшелі
ктері
3)Карпеч
енко
будандас
тыруда
қандай
әдістерді
қолданды
?

динг, гете
розис

4

Талдау

Іріктеме,
қолтұқым,
штаммдар
дың алыну
жолдары

5

Жинақт
ау

Өсімдіктер
,
жануарлар,
микроорга
низмдер
селекцияс
ы туралы
алған
мәліметтер
ін жүйелеу

6

Бағалау

Теория
бойынша
алған
білімдерін
е
практикада
қолданыс
табу.

ірі
қаралар
алу үшін

ндер,гормон
дық
препараттар
,ферменттер
)

Селекция әдістері туралы
бейнебаяндағы ақпаратты тексеру
және жіктеу
І топ
ІІ топ
ІІІ топ
(Ірікте
(Қолтұқы
(Штамм)
ме)
м)
Микроорган
Өсімдік Жануарлар измдер
тер
селекцияс
селекциясы
селекци ының
ның
ясының нәтижесінд нәтижесінде
нәтижес е алынған
алынған
інде
жаңа
жаңа
алынған қолтұқымд штаммалар
жаңа
ар –
– жасанды
іріктеме табиғатта
мутагенез
лер –
өздігінен
әдісімен
мәдени
тіршілік
алынады.Ад
өсімдікт ете
амзат
ердің
алмайды,а
тіршілігі
жаңа
дамзатқа
үшін
түрлері
пайдасы
маңызы зор
болып
зор
табылад
ы
Постер арқылы алынған білімді
жүйелеу, өз балама шешімін ұсыну.

«Сен қалай ойлайсың ?» деген
сұраққа жауап беру
І топ
ІІ топ
ІІІ топ
(Ірікте
(Қолтұқы
(Штамм)
ме)
м)
Өндіріс
Іріктеме Қолтұқым
қалдықтары
лердің
дардың
нан жаңа
табиғи
сыртқы
штаммалар
жағдайд ортаның
шығарылып,
а
жағымсыз
қоршаған
өздігіне жағдайлар ортаны
н өсетін ына
тазалау үшін

Алған
білімде
рін
қорыты
ндылай
ды,
сәйкес
ақ
паратта
рды
дәлелде
йді

Топ
жетекші
лерінің
бақылуы
бойынша
бағалана
ды

Топ
тық
жұмыс

Бақыл
ап,бағ
ытбағдар
беріп
отырад
ы

Жасалға
н
қорыты
ндылар
негіздел
еді,өзек
тілігі
мен
маңызд
ылығы
анықтал
ады
Әр
топтың
пікіріме
н
танысу,
жұмыс
сапасын
бағалау

Топ
жетекшіл
ерінің
бақылауы
бойынша
бағаланад
ы

Топты
қ
жұмыс

Бақыл
ап,бағ
ытбағдар
беріп
отырад
ы

Топ
жетекшіл
ерінің
бақылауы
бойынша
бағаланад
ы

Топты
қ
жұмыс

Бақыл
ап,бағ
ытбағдар
беріп
отырад
ы

түрлері
н алуға
бола
ма?

төзімділігі
н арттыру
үшін не
істеу
керек?

қандай
күресу
шаралары
жүргізілуі
керек?

ПӘН САБАҚТАРЫНДА АКТ-НЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ.
ИНФОРМАТИКА ПӘНІНДЕ МАТЕМАТИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ
Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мамандандырылған гимназия
Алматы қаласы, Медеу ауданы
Информатика пәнінің мұғалімі: Сагыбекова Ардак Оразгалиевна
«Өмір бойы білім алу» әрбір қазақ-стандықтың жеке кредосына айналуы тиіс.»
Н.Ә.Назарбаев
Мақсаты: Қазақстанның ертеңі - жас ұрпақ екенін ескере отырып, ХХІ ғасыр
«Ақпараттандыру ғасырында» бәсекеге қабілетті, дарынды, белсенді ұрпақ оқытып, тәрбиелеп шығуға,
баланың ашылмаған қабілетін ашу, өзіне деген сенімін күшейту, іздендіру және пәнге деген ызығушылығын
арттыруда АКТ-ны қолдана отырып оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту. Тәжірбиелік сабақтар
өткізу арқылы оқушылардың қызығушылықтарын және білім сапасын арттыру, мұғалімдердің шығармашылық
қабілетін жетілдіру.
Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ
ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық –
коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді ғылыми
– технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы
кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты
міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа
технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.
Әр мұғалім Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасын басшылыққа ала отырып жұмыс істеуді және орындауды міндеті деп білуі керек. Ал, оқушы
өзінің оқуға байланысты қызметі өз елі үшін жұмыс атқаруға дайындық екенін сезініуі керек.
Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн қалыпастыру қазiргi таңда үздiксiз
педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр.
Пән сабақтарында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі:

оқушыныңөзбетіменжұмысы;

азуақыттакөпбілімалып, уақыттыүнемдеу;

білім-білікдағдыларын тест тапсырмаларыарқылытексеру;

шығармашылықесептершығарукезіндефизикалық құбылыстарды түсіндіруарқылыжүзегеасыру;

қашықтықтанбілімалумүмкіндігініңтуындауы;

қажеттіақпараттыжеделтүрдеалумүмкіндігі;

экономикалықтиімділігі;

іс-әрекет, қимылдықажетететінпәндер мен тапсырмалардыоқыпүйрену;

қарапайымкөзбенкөріп, қолменұстапсезінунемесеқұлақ пен
естумүмкіндіктеріболмайтынтабиғаттыңтаңғажайыппроцестеріменәртүрлітәжірибенәтижелерінкөріп,
сезінумүмкіндігі;

оқушының ой-өрісіндүниетанымынкеңейтуге де ықпалызор.
Оқытушысабағындаақпараттық
–
коммуникациялықтехнологиялардыпайдалануарқылыоныңтиімділігінжүйелітүрдекөрсетебіледі. Ақпараттық коммуникациялықтехнологияныпайдалануоқытудыңтиімдіәдістерініңбірідепойлаймын.
Қазіргітаңда мен өзтәжірибемдеоқушыларғасабақ барысында инфораматика пәні мен математика пәнінің
байланыстарын көп қолдануға тырысамын.

Мектепте математика пәні - оқушылардың ойлау қабілетін дамытуда, өз бетінше ізденісін қалыптастыруда
ерекше роль атқаратын пәндердің бірі болса, информатика пәні осы іс-әрекеттерді практика жүзінде қолдана
білуге жол ашатын пән.
Сабақ жоспары:
Уақыты:
Пәні: Информатика
Сынып: 10
Тақырыбы:Visual
Basic
программалау
тілінің
графикалық әдістері
Талантты және дарынды балалар:
Негізгі
Өткен сабақпен байланысы:
Бағалау:
Керекті құрал
түсініктер:
әр түрлі программалау тілдерінің •
жабдықтар:
Бақылау
жасөспірімдерге
айырмашылықтарымен танысу
Тақта,
интерактивті тақта,
•
Жұмысты
арналған жұмыс
компьютер,
таратпа
бағалау
түрлерін талқылау.
тапсырмалар, түрлі түсті
•
Сапалы
Осы түсінікке
парақтар, аудио, видео
білімді
бағалау
сүйене отырып,
бейнелер
(оқушылар ойымен)
терминдермен
жұмыс жасау
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:
Объектілі-бағдарланған программалау тілі бойынша алған білімдерін саралау.
Дамытушылық:
Әр оқушының сабаққа деген ынта мен қабілетін біріктіріп, қызығушылығын
арттыру.
Тәрбиелілік: Туған жерге, елге деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімін ояту; шыдамдылыққа,
ұқыптылыққа баулу.
Көрнекілік: Интерактивті тақтадан жұмыс барысын көрсету, бағалау критериилерін қою.
Уақыты
Жұмыстың түрі
Мұғалімнің рөлі
Оқушының рөлі
1-әрекет
1-кезең.
5 мин
Амандасу. Орындарынан тұрып Мұғалім
сабақты Оқушылар
мұғаліммен
бір-біріне жақсы тілектерін бастайды.
амандасып,
бір-біріне
10:10 – 10:15
айтып, орындарына отырады.
Оқушыларды
жақсы тілектерін айтып
2-кезең.
тұрғызып,
бір-біріне отырады.
жақсы
тілектерін
айтып отырғызады.

2-әрекет
10:15-10:17

3-әрекет
10:17-10:22

Сынып оқушылары екі топқа
бөлінген соң қолдарындағы
эмблемадан сөз құрастырады.
Сабақтың мақсатын айқындау
бүгінгі сабақтың тақырыбы
«Visual Basic программалау
тілінің графикалық әдістері»
мен тақтадағы EXPO 2017
АSTANA
сөзінің
қандай
байланысы бар екендігін сұрау
арқылы.

3-кезең.
1-флипчарт

(Сөзжұмбақ

Құрастырған
тақтаға
тапсырады.

сөздерін
ілуді

Тақтаға іледі.
(EXPO 2017 АSTANA)

- оқушыларға сабақтың
мақсатын қойғызады;
- оқушының жауа-бына
толықтырады;
- осы мақсатқа жетудің
міндеттері-мен
таныстырады.
Осы мақсатта біз бүгін
Республика-мыздың
шет
аудандарында
орна-ласқан
ауылдардың жағдайын
көтеру
барысында
қандай
жобалар
жасауға болатындығын
зерттеу
барысында
саяхатқа шығамыз.

Сабақтың
мақсатын
өздері айқындайды.

Саяхатқа
шықпас
бұрын біз EXPO

Оқушылар өз топтарына
берілген
тапсырманы

«VisualBasic»)

2-флипчарт (Адасқан сөздер)

туралы
мағлұматтар
білуіміз керек. ЕХРО2017 туралы мәліметті
толық оқу үшін әр топ
өзіне
берілген
тапсырманы толық әрі
дұрыс орындап шығу
керек.

компьютерде
шығады.

орындап

EXPO туралы мағлұматтар
Expo (Экспо) - дүниежүзілік көрме.
Ол техникалық, технологиялық табыстарды көрсетуге арналған халықаралық көрме.
Экспо 2017 — 2017 жылдың 10 шілдесінен бастап 10 қыркүйегіне дейін Қазақстанның елордасы Астана
қаласында Халықаралық көрмелер бюросымен (ХКБ) ұйымдастырылатын Халықаралық көрме.
Көрме тақырыбы: Болашақ қуаты
Жарқын жеңіс
Ұйымдастырушы қаланы 2012 жылдың 22 қарашасында Парижде
Халықаралық көрмелер бюросы Бас Ассамблеясының 152-ші сессиясы
кезінде дауыс беру арқылы таңдады.
4-әрекет
10:22 – 10:25

4-кезең.
Дәптерлеріне жазып
Оқушылар дәптерлеріне
Теориялық материалды түсіну
алуды тапсырады
жазып алады.
және білу
Теориялық материал:
If…Then…Else операторы Visual Basic тілінің ең қарапайым, бірақ шартты тексерудің ең кеңінен тараған
түрі.
Goto операторы - таңдау операторы. Кейде программа жұмысы жүрмей тоқтап қалғанда пайдалануға
ыңғайлы.
Select Case. «Таңдау» алгоритмдік құрылымы Visual Basic тілінде Select Case нұсқауының көмегімен
кодталады.
For Each…Next. Visual Basic тілінде жинақтарды сұрыптауға арналған циклдік оператордың бір түрі.
5-әрекет
5-кезең.
Құрметті
оқушылар
Оқушылар тыңдайды.
10:25 – 10:45
Тапсырманы, топ жұмыстарын саяхатымызға
шығу
Компьютерде тапсырма
түсіндіру.
үшін
біріншіден
орындайды.
жолдама
алуымыз
керек.
Ол
үшін:
берілген тапсыр-маны
компьютерде орындап
шығу-ымыз керек.
Жолдаманы алып алған
соң осы өзіміз жасаған
вагонына
Тақырыбы:Visual
Basic-те поезд
отырып,
І
топ
– Шығыс
анимацияны
пайдалана
отырып,
экран
бойымен Қазақстан облысына, ІІ
«Вагонның»,
яғни
тік топ Оңтүстік Қазақстан
төртбұрыш
пен
екі облысынасаяхат жасап
барып
дөңгелектің
қозғалысын «Астана»-ға
ЭКСПО-ға
арналған
бейнелейтін қолданба жасау.
жобамыздың
үлгісін
ұсынуымыз
керек.
6-кезең.
Шығыс Қазақстан облысындағы
«Семей» өңірінің тапсырмасы
"Sin графигі" және «Зайсан»
өңірінің
тапсырмасы
"Сos
графигі"

6-әрекет
10:45-10:50

Тақырыбы:Visual
Basic
ортасында тригонометриялық
фунциялардың графиктерін
салу
Жұмыстың мақсаты: Visual
Basiс ортасында синус және
косинус
тригонометриялық
функциялардың
графиктерін
құруды үйрету.
І топ синус-тың графигін; ІІ топ
косинустың графигін
7-кезең.
Бұл
кезеңде
зерттеген
жұмысымыз
бойынша
жобамыздың тақырыбы мен
үлгісін
«Астанаға»
апарып
ұсынуымыз керек. «Астана»
қаласының тапсырмасы:І-топ:
сәйкестікті
тап,
ІІ-топ:
VisualBasic
графикасында
қолданылатын ұғымдарды тап.

Интеактивті
тақтада
тапсырманы ашады

Оқушылар орындайды.

7-әрекет
10:50 - 10:55

Кері байланыс.
Оқушылардың
ойын Мұғаліммен бірге талдап,
Шығу парағы арқылы бүгінгі тыңдап,
қолдау
өз білімдерін бағалайды.
сабақтан
не
білгенін,
не көрсетеді.
Сабақты
үйренгенін
жазып,
айтып қорытындылайды.
береді.
Бағалау парағы арқылы өзөздерін бағалайды.
Оқушының аты-жөні: ___________________________________________________________
Шығу парағы
Мен бүгін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . білдім.
Сабақтың. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . қызықты болды, ал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . қиындық туғызды.
Мен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тапсырмаларды орындадым.
Өмір үшін бұл сабақ маған . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . берді.
Енді мен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . орындай аламын.
Бағалау парағы
Оқушының аты-жөні: ________________________________________________________
Өткен материалды
қайталау кезеңі
(әрбір дұрыс әрі толық
жауапқа 2 балл, толық
болмаса 1 балл)

Қолдану және талдау
кезеңі
І деңгей - "3"
ІІ деңгей - "4"
ІІІ деңгей -"5"

Қорытындылау
кезеңі
(әрбір дұрыс
жауапқа 1 балл)

9-10 балл: «5»-тік
3-5 балл: «3»-тік
6-8 балл: «4»-тік
0-2 балл: сабаққа зейін қой!!!
Соңында топтың жалпы балын есептеп, қай топтың жеңгендігі анықталады.

Жалпы
жинаған балл

Баға

Сатамбаева Майгүл Әбенқызы
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Ш.Уәлиханов атындағы
№12 мамандандырылған гимназияның жоғары
санатты бастауыш сынып мұғалімі
Дүниетану

Күні:

Сабақтың
тақырыбы

Ауа.

Мақсаты

Білімділік: ауаны сезуге болатындығын дәлелдей отырып, жер бетін ауа қоршағанын,
оның тірі табиғат үшін пайдасын ашу. Ауаның орын алатындығын, серпімді, сығымды
екенін дәлелдеу.
Дамытушылық: Оқушылардың өмір тәжірибесін орынды қолдануын сабақ барысында
одан әрі дамыту, шығармашылық атмосферасын қалыптастыру.
Тәрбиелік: Ауаны таза сақтауға тәрбиелеу. Оқушылардың қызығушылығын ояту.
Оқушылар шағын топтар қүрамында бір –бірінің пікірлерін тыңдайды. Ортақ мақсатқа
бірлесе жетуге тырысады.

Күтілетін нәтиже

3 «В»

Мұғалімнің әрекеті
Психологиялық
ахуал

Жер байлығы көп екен
Меңгеруді қалайды
Осының бәрін білдірген
Дүниетану сабағы.

Мұғалім: Сатамбаева М.Ә.

Оқушының әрекеті
Оқушылар шеңберде
жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі
сабаққа сәттілік тілейді.

Сабақтың барысы
Проблеманы
айқындау кезеңі

Үй тапсырмасын
тексеру

Топтарға бөліну: өзен аттарын қағаз
қиындыларына жазып, оларды оқушыларға
тарату

.
Үй тапсырмасы сұралады.
Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар:
1) Дене деп нені айтады? (кез келген бұйым,
тіршілік иесі – дене деп аталады).
2) Қандай дене табиғи дене деп аталады?
3) Қандай денені жасанды дене деп дейді?
Слайдтан тапқызып көрсету.
4) Кез келген дене неден тұрады?
Сәйкестендір
Дене
заттар
Тостаған
шыны
Қар
су
Етік
былғары
Доңғалақ
резеңке
Үстел
ағаш
Шеге
темір

Оқушылар шағын топтарға қосарлана
біріктірілген екі партаға 4 адамнан
бөлінеді. Олар топтың атауларын
дөңгелек қағазға маркермен жазып
қояды. Мысалы, Іле, Ақсу, Көксу, Есіл.

Оқушылар үйге берілген тапсырманы
тізбектеп айтып шығады.
Сұрақтарға жауап береді.

Қызығушылықт
ы ояту
Ой сергек

Мағынаны тану
Жаңа тақырыпқа
бағытталу

Жаңа сабақ
«Проблеманы»
шешу кезеңі

Орны ауыстырылған әріптерден сабақтың
тақырыбын тапқызу: у, а, а.
Сөзжұмбақ жасыру арқылы жаңа сабақтың
тақырыбын ашу.
1. Түсі бар көрінбейді
Біртұтас бөлінбейді.
Тынысы ол тіршіліктің
Ешқашан желінбейтін. (ауа)

Сабақтың тақырыбын табады: ауа.
Жаңа сабаққа деген қызығушылықтары
оянып,ерекше ынтамен кіріседі.

Оқушыларға «Ауа, оның қасиеттері» туралы
не білесіңдер? Не білгілерің келеді? деген
сұрақтарға жауап беру тапсырылады.
Біздің планетамыз жер - мөлдір ауа
қабатымен қоршалған. Ауа - жер бетіндегі
тіршіліктің көзі. Өзіміз оны әдетте
байқамаймыз. Алайда ол кенет жоқ болып
кетсе біз бірнеше секундта тіршілік ете
алмас едік. Адам өміріне ең қажетті ауа
дедік.
Сондай – ақ ауа физикалық дене.
Сондықтанолқұбылыстаболыпотырады.
Солсебепті оны
арнайымамандаркүнделіктіалдын ала
бақылапзерттепотыратынорталық бар. Оны
метеорологиялықорталықдейміз. Ал климат
– бұлауақысымыныңқұбылысы.
Біздіңеліміздіңауарайыконтиненттідепатала
ды.
Оныңсебебіоңтүстіктропиктенжылыауакеле
ді,
солтүстіктенмұздымұхиттыңсуықауасыәсере
теді. Сондықтанқұбылмалыболыпкеледі.
Оқушыларға оқулықтағы мәтіннің тәжірибеге дейінгі бөлігін оқу тапсырылады.
«Бөлшектеп оқы және талқыла» тәсілі
қолданылады.

Оқушылар ББҰ кестесін толтырады.
Оқушылар топ ішінде талқылап,
бірінші, екінші бөлімін толтырады.

Оқушыларға мәтінді оқып, негізгі сөздер
мен сөз тіркестеріне назар аударту. Оларды
дәптеріне жаздырту.

Оқушылар берілген мәтінді өздігімен
оқиды, тізбектеп оқиды, топ ішінде
оқығанын талқылайды, білгендерін
ортаға салады. Әр топтан бір оқушы
оқығандығы туралы ойларын ортаға
салады. Қалғандары толықтырады.
Ұғымдар
Түсіндірмесі
Ауа райы
ауа, бұлтты-лық,
жел, жауыншашын
МетеороАуа райының
лог
өзгерісін бақылаушы
МетеоорМетеорология-лық
талық
мәлімет-терді
картаға түсіріп,
алдағы ауа райына
болжам жасай-тын
мекеме.
Ауа райы
Алдағы кездегі ауа
болжамы
райы жайлы
мәлімет

Сергіту сәті

Орманның бiз емшiсiмiз
Тоқ, тоқ, тоқ (Партаны үш рет ұрады)
Құрт бiткендi жоқ етемiз.
Жоқ, жоқ, жоқ, (Қимыл көрсетедi)
Тоқ, тоқ, тоқ,
Жоқ, жоқ, жоқ.

Ой сергітеді,шаршағандары
басылады

Тәжірибе жасау

Оқушыларға қажетті жабдықтармен топ
ішінде тәжірибе жасату.
Зертханалық жұмыс көрсетіледі.
1) Нені байқайсыңдар?
2) Шамның оты қалай қарай толқиды? Бұл
нені көрсетеді?
Ауа қасиеттері туралы интербелсенді
тақтадан қосымша мәліметтер көрсетіледі.

Оқушылар топпен бірлесіп, ауаның
қасиеттеріне байланысты тәжірибелер
жасайды. Ауаның түссіз, дәмсіз, иіссіз,
көзге көрінбейтінін анықтайды.

Ой толғаныс

 Ауа райын біліп отыру адамдарға не үшін

Топ ішінде талқылап, пікірлерін ортаға
салады.

қажет? Әсіресе, қандай мамандық иелеріне
ауа райын болжау қажет?
 Адамдар ауа райын станция болмаған
кезде қалай анықтаған?
«Проблема шешімін қолдану»
кезеңі

- Біз бүгінгі сабақта не үйрендік? Және бұл

Поэзия сәті

Ауа туралы қандай өлең білетіндері
сұралады.

білімді қалайша қолданамыз? деген сұраққа
ауызша жауап беріп, тірек сөздерді
айқындау тапсырмасы беріледі.

Әр топтан бір оқушы тірек сөздерді
қолданып, не білгенін қысқаша айтып
шығады.

Үйге тапсырма

Мазмұндау

Ол мөп-мөлдір,
Көзге көрінбейтін газ.
Бізді әуеде қалқып
Қоршап тұратыны рас.
Орманда да бар
Емен мен самырсын аңқыған.
Тыныстаған сайын
Иісіне жаның балқыған.
Жазда жылы леп болып,
Қыста дірдек қақтырған.
Көзімізге көрінбейді,
Ұстағанға білінбейді.
Онсыз бізге өмір жоқ,
Таза ауаға жаның тоқ.
«Не білдім?» деген кестені толтырады.
Күнделіктеріне жазып алады

Бағалау

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Бағалау парақшасын толтырады.

Ауаны қасиеттерін кестеге жазу
тапсырылады.

Кері байланыс

Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға
жабыстырады

Сулейманова Эльмира Бейсенбайқызы
Алматы қаласы. Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның бастауыш сынып мұғалімі
Әдебиеттік оқу

4 сынып

Сабақтың атауы

Ұшқан ұя Б.Момышұлы

Мақсаты
Күтілетін нәтиже

1. Білімділік. Б. Момышұлының өмірі мен шығармашылығына тоқталу, мәтінді
мәнерлеп, түсініп оқуға дағдыландыру. Мазмұнын, тақырыбы мен идеясын ашу,
кейіпкер бейнесін терең таныту;
2. Дамытушылық. Тілін, сөздік қорын дамыту.
3. Тәрбиелік. Мәтіннің тәрбиелік мәніне назар аударту.
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың түрі: Жаңа білімді меңгерту
Сабақтың әдіс - тәсілі: түсіндіру, модульдік оқыту технологиясы, СТО әдісі, сөздік
әдісі, көрнекілік әдісі, сұрақ - жауап, бақылау, іздендіру әдісі, проблемалық жағдаят.
Сабақтыңкөрнекілігі: Оқуқұралдары, кестелер, суреттер, нақылсөздер.
Сыныпты жыл мезгілдеріне қарай төрт топқа бөлу. Күз айында туылғандар 1 - топ,
қыс айында дүниеге келгендер 2 - топ, көктем айындағылар 3 - топ, жаз айындағылар
4 - топ болып бөлінеді.
Психологиялық дайындық
Оқушылар шеңберде жиналып,
«Жүректен - жүрекке» шеңбері
мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік
– Әрбір еркелетіп айтатын есім гүлге
тілейді.
ұқсайды. Гүлдердің бәрі әдемі: раушан
да, қызғалдақ та, бәйшешек те – бәрі де
өзінше керемет, бәрі де адамға қуаныш
сыйлайды. Біздің есіміміз де осындай
керемет!

Топқа бөлу
Психологиялық
ахуал

Қызығушылықты
ояту

Сергіту сәті

Жаңа сабақ
Ой толғаныс

Бауыржан Момышұлы өмірі жайында түсінік беру.
Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысы, Жуалы
ауданы, Мыңбұлақ ауылында туған. Әкесі Момыш өз бетімен сауат ашқан, сол кездегі
көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасында ағаш ұстасы және етікші,
зергерлігімен танымал болатын. Бауыржан 3 жасқа келген соң анасы Рәзия қайтыс
болады да, әжесі Қызтумастың қолында өседі.
Оқып, талдау.
Ұшқан ұя
- Мәтін не туралы?
- Жазушы ойын пайдаланып, нақыл сөзді құрастыр:
Ел тану деген -......
- Сызбаны толтыр.
Жетіата ----------------------------- Сеніңжетіатаң
Ата
Әке
Бала
Немере
Шөбере
Шөпшек
Немене
Қазақтай қайсар елім бар
Кең байтақ мынау даламда.
Қарттарым - асыл қазынам
Өсиет айтқан ғаламға.
Жаңа материалды меңгергенін бекіту кезеңі:
1. Оқушыларға оқыту:
Іштей, дауыстап, тізбектей.
«Ең бастысы» ойыны
Мақсаты: Жылдам оқу дағдысы мен есте сақтау қабілетін дамыту, сауатты жазуға
дағдыландыру.
Шарты: Мәтінді жылдам әрі мұқият оқу. Осы мәтінді оқу материалын сипаттайтын
бір сөзбен, содан соң сөйлеммен сипаттау, артынан оның «құпиясын», яғни онсыз

мәтін мағынасыз болатындай бір ерекшелігін табу.
3. Дәптермен жұмыс.
Сөздік жұмысы.
Ата тегіміз Баппен Араз 4. Зертте.
1. Әңгіменің тақырыбы не?
2. Оқиға қайда өрбиді?
3. Мәтіннен табиғат құбылысын суреттеуді тауып оқыңдар.
«Еркін жауап» кезеңі.

Қорытындылау
Миға шабуыл

Кестені толтыр.
Жазушының пікірі
Әкем маған ата тегіміздің аты - жөнін үйретуші еді.
Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Содан соң менің жеті ата жөніндегі
білімімді тексеретін.
Менің пікірім ---------------------------Тұжырым кестесі.
Р/с Кейіпкерлер ---------------- Іс - әрекеті ----------- Адамгершілік қасиеті
1. Әкесі
2. Қонақтар
3. Бала Бауыржан
1. Қорыту.
«Тест - интервью»
Р/с Сұрақтар ------------------------------------ Оқушы жауабы
1 Ақсақалдар деген кім? ------------------------------- Қариялар, аталар.
2 Қымыз қай малдан алынады? ----------------------------- Жылқы малынан
3 Сәлемдесудің тағы қандай түрін білесіңдер? ----------------- Амансыз ба? Мал - жан
аман ба?
4 Әдепті бала -(қандай бала?) ------------------------------- Арлы бала
5 «Қызарақтап» деген сөздің мағынасын аш. ------------ Ұялу
6 «Баппен» деген сөзді қалай түсінесің? --------- Асықпай

Үйге тапсырма
Бағалау
Кері байланыс

Сабақты Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерімен аяқтау
1. Тексізден тезек артық
2. Халықтың ізгі дәстүрі – біздің ең асыл мұрамыз.
Әр топ өз ойларын ортаға салады, талдайды.
Мәтінді мазмұндау. «Біздің үйдің салт Күнделіктеріне жазып беремін
дәстүрлері» тақырыбында шағын мәтін
жазу.
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
Бағалау парақшасын толтырады.
Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға
жабыстырады.

АТА-АНАЛАРМЕН ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТҮРЛЕРІ
Сулейманова Эльмира Бейсембаевна
Алматы қаласы. Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның бастауыш сынып мұғалімі
Отбасы адамзат бесігін тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы- ата-ана. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда
соны іледі» деген ата-бабаларымыздан қалған асыл сөздің сырына үңілер болсақ, бала әкеден ақыл, анадан
мейірім алады. Ата-анаға баладан жақсы ешкім жоқ. Ал бар тәрбиеміздің көзі – ата-бабаларымыздан қалған
асыл сөздер, яғни небір кереметтің барлығы осы айтылған нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер екені сөзсіз.
Тақтаға жазылған нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерге байланысты өз ойларын айтады.
Ой-толғаныс.
1. Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы.
2. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады.
3. Балапан қырақ болу үшін оны самғатып ұшыратын ата немесе әке де қыран болуы керек.
4. Баланы 5 жасқа дейін патшадай күт. 10 жасқа дейін құлдай жұмса, 15 жастан асқан соң досыңдай сырлас.
Мұғалімдердің ата-аналармен жұмысында берілетін кеңес.
1. Балаға жан және дене өзгерістерінің байланыстарын табуға көмектесу.
2. Барлық ескертулерді шын пейілмен, үстірт бағаламай, айдар тақпай жай түсіндіру.
3. Оқушылардың бойында салауатты өмір салтының дағдыларын қалыптастыруға бағытталған, салауатты өмір
салты мәдениетіне тәрбиелеу. Денсаулықтың маңыздылығын құндылық ретінде түсіну.
4. Дене тұрғысынан жетілдіру. Ертеңгілік жаттығу, күн режимін сақтау, ем шара қабылдау, коррекциялық
жаттығулар, таза ауада болып қимыл қозғалыс ойындарын ойнау.
Ата-аналармен жұмыс.
Мұғалімдердің ата-аналармен ынтымақтастығы оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмысының табысты
болуының басты кепілі болып табылады. Тәрбиеші үшін ата-аналарды педагогикалық үрдістің белсенді мүшесі
ету оңай шаруа емес. Ол асқан шеберлік пен зор жауапкершілікті қажет етеді. Мұндай міндетті шешу үшін
тәрбиешінің тәрбие жұмысының жоспарында оқушылардың отбасын зерттеу.
Ата-аналардың педагогикалық сауатын көтеру.
Ата-аналармен жеке жұмыс жүргізу.
Ата-аналарды оқушылардың оқу-тәрбие үрдісінің нәтижелерімен, барысымен жүйелі таныстыру.
Мұндай маңызды істерді жүзеге асыруда мұғалім тәрбие жұмысының мақсатын, міндеттерін, мектептің
ерекшелігін, ата-аналар құрамын, ата-ана мен мұғалімнің қарым-қатынасының негізгі ұстанымдарын ескеріп
есепке алады.
Ата-аналармен бірлесіп жасалатын жұмыс жоспары

Отбасы туралы әлеуметтік педагогтің пікірі.
Отбасының төрт түрі:
1. Адамгершілік қатынастары жоғары отбасы. Балалардың өз икемділіктерін жүзеге асыруға толық
мүмкіндіктері бар. Тәрбиешінің көп араласуын қажет етпейді, дегенмен нақты бір кезеңде тәрбиелеу
ерекшеліктеріне байланысты ұсыныстар мен кеңестер артық болмайды. Психолог кеңес береді.
2. Ата-аналарының қарым-қатынасы жақсы, дегенмен тәрбиелеудің дұрыс бағыттарын ұстанбайтын
отбасылар.Балалар ата-аналарының «ерекше» қамқорлығында болуы мүмкін, осыған байланысты менмендік,
өзімшілдік ойы басым дамиды. Бұл педагогтің көңіл бөлуін сөзсіз талап етеді.
3. Дау-жанжалды отбасылар. Мұндай жағдайда ата-аналардың баламен ісі жоқ. Олар өзара қарымқатынастарын шеше алмайды. Ешқандай парасатты тәрбие туралы сөз болуы да мүмкін емес. Мұндай
жағдайда мамандардың ақыл-кеңесі қажет және үнемі қадағалауы тиіс.
4. Ұрпақтар арасындағы сезімталдық, көңіл күй байланысы жиі бұзылып тұратын отбасылар. Ата-анасы жоқ,
анасы, әкесі жоқ балалар, ата, әжесі, аға, апа қамқорлығындағы балалар бар. Мұндай отбасыларымен
психологиялық, педагогикалық тәрбие жұмыстары үнемі жүргізіліп отырады.
Жанұяның негізгі міндеттері:
Баланың үздіксіз дамуын қадағалау. Бала денсаулығына қамқорлық жасау. Еңбек тәрбиесі мен мамандық
таңдауға және баланың жан-жақты дамуына көмектесу. Баланың қызығушылығын, бейімділігін,
шығармашылығын дамыту. Баланы өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі дамытуға сонымен қатар болашақ өмірге
дайындау.
Ата-ананың бала алдындағы парызы.
Адамның жеке қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы адамгершілік белгілері
отбасында қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы өзегінде көп жылдар бойы сақталып есінде жүреді.
Отбасы – бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Отбасының басты қазығы, алтын тіреу діңгегі – бала.
Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа ешнәрсенің күшімен салыстыруға

болмайды.
Отбасы – шағын мемлекет, қоғамның негізі болып табылады. Қоғамды құратын азамат атаулы отбасында өсіп
өрбиді, тұлға болып қалыптасады.
Ата-аналармен мектеп ұжымының бірлескен жұмысын ұйымдастыру жолдары.
• Ата-аналармен жұмысты ұйымдастыру міндеттері:
• ата-аналарды балаларының оқу еңбегінің нәтижелері туралы хабардар етіп отыру;
• ата-аналарды балаларының оқуына көмекті дұрыс ұйымдастыруға үйрету;
• топ ұжымымен қызықты іс-шараларды ұйымдастыруға ата-аналарды қатыстыру;
• ата-аналармен тақырыптық жиналыстар өткізу;
• ата-аналармен жеке жұмыс жүргізу;
Ата-аналармен тақырыптық жиналыс өткізіледі.
Мысалы: «Ал, енді танысайық», ата-аналармен сауалнама, тренинг, бірлескен істерді жоспарлау үшін «Ортақ
істеріміз» атты ата-аналар жиналысы. «Біз шығармашыл жандармыз» атты ата-аналармен оқушыларға арналған
көрме. Отбасындағы «Ұл тәрбиесі мен қыз тәрбиесі» туралы тақырыптық кеңестер оздырылады.
«Тәрбие-тал бесіктен басталады» деп халқымыздың ежелгі салты мен тамаша дәстүрі заманымыздың заңғар
жазушысы М.О.Әуезовтің «Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген қанатты қағидасында да үйлесім табуы бекер
емес. Арнайы мамандарымыз жеткіншек ұрпақтарымыздың адами қарым-қатынасын жасауға, қоғам тірлігі
үшін материалдық өндіріс саласында еңбек етуге даяр болуға, еңбек ету қажеттілігін ажырата білуге, музыкаға,
өнерге, әдебиетке ынтасын үнемі жетілдіру барысында жұмыстанады.
Соның ішінде балаларымызды өнерге баулу ісінің өзіндік орны ерекше. Ұл-қыздарымыздың өнерлерін
шыңдауға жағдай жасау үшін облыстық, республикалық деңгейінде түрлі өнер байқауларының ұйтқысы болып
жүрміз.
«Вокал», «Аяла» би үйірмелеріне қатысушы үкілі үміттеріміз сан қырлы таланттарын талай рет ашып,
дипломант, үздік атанып жүрумен бірге, бірнеше түлектеріміз «Өнер» саласында білім алып жатса, ал біреулері
мәдени орындарданда еңбек жолына орналасып та жүр. Ендеше, өнер жолын қуған таланттарымызға
«Өнерлерің өрге жүзсін!» демекшіміз.
Қолданылған әдебиеттер:
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М.Т.Баймұқанова, «Отбасымен әлеуметтік педагогикалық жұмыс» (Астана 2005ж)
Алматы қаласы, Медеу ауданы
Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған
гимназияның бастауыш сынып мұғалімі
Тұрымб етова Азиза Абдрасилқызы
Әдебиеттік оқу 4 -сынып
Сабақтың
атауы

Бақ, Дәулет және Аман.

Сілтеме

Әдебиет оқулығының әдістемесі

Сабақтың
жабдығы

Интербелсенді тақта, слайд, А.Сейдембек туралы қысқаша мәлімет, суреттер,таратпа
ресурстар, нақыл сөздер.
І Білімділігі: Бақ, Дәулет, Аманның түп мағынасын түсіне отырып, әр оқушы өз алдына қойған
мақсатқа жету жолында осы үш таңдаудың қайсысын өзіне жолсерік ететінін анықтауына
мүмкіндік жасау. Әңгімені оқып таныса отырып, мазмұнын ашуға үйрету.
ІІ Дамытушылығы: Әңгімедегі басты кейіпкерлерге сипаттама беру арқылы әрқайсысының
ісіне талдау жасай отырып, дұрыс баға беру, бағалау, түйін сөз айту, қорытындылау әрекеттері
арқылы өзін – өзі іштей дамытуға, қызығушылығын арттыруға тырысу.
ІІІ Тәрбиелігі: Өздерінің алдына қойған мақсаттарына жету жолы тек еңбек қана екенін
ұғынуға жол салу.
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.
Сабақтың әдіс- тәсілдері: Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, баяндау, талдау-жинақтау, пікір
–талас.
Пәнаралықбайланыс: музыка, бейнелеуөнері.
Бақ, Байлық, Аман деп топтарға бөліну
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Мәтінді
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оқу
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жұмыс
Сергіту
сәті

Қорытынд
ылау.
Ой
толғаныс
Үй
тапсырмас
ы
Бағалау

Кері
байланыс

Біз гүлдерше өсеміз,
Оқушылар мұғаліммен қосылып
Жапырағы жайқалған.
тақпақты айтады
Сабақтарысалалы
Желменбіргежайқалған....
Ой қозғау
Бақыт іздеп
Аспан астын, жер үстін шиырлаған,
Бақыт жүр біреулерге бұйырмаған.
Білемін, бақыт табу қиын маған,
Несіне бақыт іздеп құйын болам!
Ырыстың дастарқаны жиылмаған,
Бірақ, ол біреулерге бұйырмаған.
Білемін, бақыт табу қиын маған,
Әткенмен, бақыттан да қиынбағам!!!
Өлең нетуралы?
Неге бақытешкімгебұйырмайтұр?
Жалпы, бақытдегендіқалайтүсінесің?
Бақыттыадамқандайадам?
Бақытқақалайқолжеткізугеболады? (Оқушылардыңжауабы).
Топтастыру: Оқушылар «бақыт» дегендіқалайтүсінетіндігінфлепчартқатүсіреді.
Әртоптаноқушыларшығыпқорғайды.
Халқымыздыңмақалы: «Таудайталапбергенше,
бармақтайбақбер»-деген
Сонымен, бақытқа қол жеткізудегі басты қажеттіліктер не екен?
І бөлім: Жолаушыны кездестіру.
Сұрақ – жауап:
- Мәтін не туралы? - Бастыкейіпкерлеркім?
- Ары қарай не боларекен? ІІ бөлім. Екіншіжолаушыныңкелуі.
- Әңгімеқалайжалғасынтапты ?- Атасынеліктенжолаушыны да қабылдамады?
- Оқиғақалай шиеленісерекен?
ІІІ бөлім.
- Оқиғанеменаяқталды? Көңіліненетүйдің?
- Әркейіпкергебағабер.
Мәтіннен өздеріне мағынасы түсініксіз сөздермен сөздік жұмысын жасайды.
Көбелек те ,гүл де бір
Оқушылар денелерін жатықтырады
Қызыл-жасыл күллі өңір
Аспан төрі ақша бұлт,
Бау-бақшада барша жұрт.
Саңқылдаған саз әні,
Көлде құстың базары.
Әркім өз ойын қағаз бетіне түсіру. «Сиқырлы орындыққа» шығып, оқып беру.
Бақытқа қол жеткізудегі негізгі шарттар қандай екен?
Бақ, Дәулетжәне Аман керекпе ? Неге?
І-топ «Денсаулық» тақырыбына эссе жазды.
ІІ-топ-«Бейбітшілік» тақырыбында сурет салу
ІІІ-топ- «Бақыт» тақырыбына бес жолды өлең құрайды .
Өлеңді жаттап алыңдар
Күнделіктеріне жазады
Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды топпен
мадақтап, жеткен жетістіктерін айта отырып
білімдерін бағалау.
ББҮ –кестесін толтырады.
Білемін
Білгім
Үйрендім
келеді

Смайликтер таратылады.
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Данияр Кенжехан Дидарқызы
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