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Үштілділік аясында оқыту үрдісін
ұлттық құндылықтармен ұштастыру
Баймұханова Мақпал
ОҚО, Төлеби ауданы, Зертас аулы,
Шомшақты жалпы орта мектебі,
химия-биология пәнінің мұғалімі
«Еліміздің басты байлығы, ең қастерлі қазынасы жердің астында да емес,
үстінде де емес – адамдарымыздың жүрегінде»,- деп Президентіміз айтқандай,
бүгінгі ұстаздар қауымының алдында үлкен міндет тұр, ол әр оқушының
жүрегіне өз болашағына сенім ұялату. Болашағына сенімді болу үшін адам өз
білімі мен біліктілігіне сену керек, ал ол білімнің негізін барлық адам
мектептен алары хақ. Білім беру жүйесі бүгінгі таңда үлкен өзгерістер өткеріп
жатыр. Әр мұғалімнің алдында тұрған мақсат – ол алдындағы шәкіртінің
бойындағы қабілетін ашу, ізденімпаздық, іскерлік қасиеттерін дамыту. Өмірлік
ұстанымдары нық, еңбектенуден қашпайтын, жігерлі, қайсарлы болуына бағыт
бағдар беру. Бастысы, бала бойында ең маңызды адамдық саналардыадамгершілікті; сүюді, аяушылықты, төзімділікті, әдептілікті, шыншылдықты
және басқа асыл қасиеттерді дамыту керек.Бұл өте жауапты және көп ізденісті
қажет ететін үдеріс.
Бүгінгі таңда әр ұстаз әлемде, елімізде болып жатқан түбегейлі
жаңалықтарды өз санасынан өткізіп, оңтайлы жақтарын талдап тиімді әдістәсілдер арқылы оқушы жүрегіне жеткізуі міндеттелуде. Баланы жанындай
сүйетін мұғалім алдында отырған шәкірттер үшін уақытын да, күш-қайратын
да, қаржысын да аямайды. Себебі, ол осылай ғана жұмыс жүргізсе, бүгінгі
оқушы -ертеңгі еліміздің білімді, сауатты,жігерлі, принципшіл, еңбекқор, ойлы,
рухани бай, мықты азаматы болатыны белгілі.
Педагогикалық мамандықты таңдайтын талапкерлерді алдымен
психологиялық тестілеуден өткізуді қолға алғаны құптарлық іс. Себебі,
мұғалім оқушыға үлгі болуы керек, ал ол үшін оқушы ұстазының әр ісәрекетінен шынайылық пен адалдықты көргенде ғана өз ұстазын идеал ретінде
қабылдайды. Осы тұста Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзін
ұран ретінде мысал келтіре кетсек ,артық болмас : «Өз алдымызда, болашақ
ұрпақтың алдында адал болайық, уақыт пен ел тағдыры үшін жауапкершілікті
ұмытпайық!» Осындай сөздерді жанына жалау етіп қабылдаған мұғалімнің
еңбегі міндетті түрде жемісті болады
Жаһандану уақытында қазақстандық ұстаздар оқушыларға әлемдік
жоғары білім деңгейінен кем емес білім бере алатындай сенімді болуы керек.
Осыған дөп келгендей, бүгінгі таңда білім беру жүйесінде өте қуантарлық
көптеген өзгерістер болып жатыр – педагог қызметкерлінің біліктілігін арттыру
үшін Педагогикалық шеберлік орталықтарының нәтижелі еңбек етуі арқасында
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біраз ұстаздар деңгейлік курстардан өтіп, өз әріптестеріне тәлімгерлік жасауда.
Кәсіптік деңгейі жоғары ұстаз кез келген жаңалықтан қалыс қалмай оқу мен
оқыту үдерісіне салмақты да сапалы үлес қосары сөзсіз. Жаһандық өзгерістерге
ілесіп жүрудің негізгі талаптарының бірі – ол бірнеше халықаралық тілді білу.
Үштілділік білім беру үрдісі осындай қажеттіліктен туындаған заман талабы .
Үш тілде білім беру - жаңа заман талабы
Адам табиғаты өмір бойы ізденісті талап етеді, өмір есігін аша салысымен
айналадағы қоршаған сан түрлі құбылыстарды тану барысында біз өмірлік
тәжірибе жинақтаймыз. Балалық шақта алынған әсерлер ең жарқын әсер болып
жадыда сақталады. Адам организмінің мүмкіншілігі өте жоғары-табиғат өте көп
мүмкіншілік береді, соны тиімді пайдаланса, алынбайтын меже жоқ.
Ғалымдардың зерттеулері бойынша адам жиырма миллион кітап мазмұнынын
есіне сақтай алады екен. Оған дәлелдемелерді біз әлем жаңалықтарынан ( газет,
журнал, теледидар, интернет желілері) жиі естіп көрудеміз. Ана тілімен қатар
бірнеше тілді де меңгеріп жүрген адамдарда кәзіргі күні ешкімді
таңқалдырмайтын болды.
Әлемдік бәсекеге қабілетті отыз елдің қатарына кіру үшін үкіметтің
қолға алған саясатының бір бағыты –ол білім саласында үштілділікке өту.
Мектеп қабырғасын бітірген жасөспірім өз ана тілімен қатар орыс, ағылшын
тілін меңгерсе, оның алдында көптеген мүмкіншіл-діктер ашылады: қалаған
елде білім алу, еңбектену, бизнес-серіктестер табу, ғылыммен айналысу т.с.с.
Ең бастысы ол өз елін әлемге танытып, туған жеріне көбірек пайда әкелері
сөзсіз.
Әрине, кез келген жаңа бастаманы еңгізу, тарату оңай шаруа емес. Қанша
адам болса, сонша пікір болады, алайда «қоғамда өмір сүріп, қоғамнан бөлек
болу мүмкін емес» дегенді естен шығаруға болмайды. Сондықтан мектеп
мұғалімдері оқушыларға да, ата-аналарға да үштілділіктің қандай мүмкіншілік
беретінін дұрыс жеткізуі маңызды. Химия, биология, физика , информатика
пәндерін ағылшын тілінде дәріс беру арқылы біз әлемдік ғылыми жаңалықтарға
қол жеткіземіз. Техникалық мамандықтарды таңдайтын оқушылар саны артады,
соның нәтижесінде өнеркәсіп орындарында жетіспей жүрген
білікті
мамандардың көбейетіні сөзсіз, өз кезегінде экономика нығаяды. Экономикасы
мықты елге айналу дегеніміз, халықтың әлеуметтік жағдайының көтерілуіне
апарады. Шетелдік компанияларға бәсекелес бола алатын , Отандық сапалы
өнім өндіретін компаниялар жұмыс жасайды.
Оқушыны жігерлендіретін, бағыт беретін, білім нәрімен сусындататын –
мұғалім. Мұғалімнің шеберлігі, білімділігі жас ұрпақтың болашаққа деген
бағыт-бағдары мен талпынысына үлкен әсер ететіні белгілі. Кейбір
мұғалімдердің ойын мазалап жүрген ой - өздерін ағылшын тілін енді меңгере
алу қиынға соғады деп жүрексінуі. Биолог ретінде осындай ұстаздарға мынадай
мысалдар айтуға болады: жадыны жаттықтыру, шет тілдерін меңгеру, өлендер
жаттау - Альцгеймер, Паркинсон ауруларының алдын алуға бірден бір пайдасы
бар екен. Жоғарыда айтқандай адам ағзаснының - мүмкіншілігі шексіз.
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Үштілділікке өту әлемге белгілі ақын-жазушылардың керемет
туындыларын өз тілдерінде оқу, көпмәдениеттілікке қол жеткізу мен қатар
Қазақ елін барлық елдерге танымал етуге мүмкіншілік туғызатыны айқын.
Биология сабақтарында
ұлттық құндылықтарды пайдалану арқылы
үштілділік аясында оқушылардың білімі мен біліктіліктерін дамыту.
Сабақтың сәтті өтуі сабақ құрылымының дұрыс жоспарлауына тікелей
байланысты. Жаңа форматта білім беру технологияларындағы әдіс-тәсілдер
оқушылардың белсенділіктерін арттырып, олардың бойындағы дарындылық
қасиеттерін дамытуға жол ашады. Менің ойым жаңа әдіс-тәсілдерді ұлттық
құндылықтарымызбен байланыстыру арқылы үштілділікке көшу. Осы арқылы
өз ұлттық қазынамыздың кереметтігін түсіне отырып жүректеріне мақтаныш,
ұлттық намыс кернейтіні анық. Мектеп қабырғасында, әр сабақтан оқушы терең
білім мен қатар рухани-адамгершілікті сіңіріп өскен жағдайда нағыз патриот,
туған елін, жерін сүйетін азамат болып қалыптасады.
Үштілділікке өтуді біртіндеп сабақтың ұйымдастыру кезеңінде ой
шақыру мақсатында қанатты сөздер немесе мақал-мәтелдерді қолдану
арқылыендіруді дұрыс көремін. Мұның сабаққа бағыт беруде, оқушылардың
ойларын жинақтауда көмегі көп. Мысалы:1. «Адам деген ардақты ат!»,
«Человек – достойное человека имя!», «The person is a worthy name!»
2. «Білімнің басы – бейнет, соңы – зейнет», «В учении трудно, да плоды учения
сладки», « It is hard in learning. but the benefit is sweet».
3. «Ұстаздан шәкірт озар», «Прилежный ученик превзойдет учителя», «The
earnest pupil will exceed the teacher»
4. «Асу бермес асқар жоқ», «Нет вершины недоступной», «Nothing is
impossible» Осындай мақал- мәтелдерді оқушылардың өздері ізденіп оларды
орыс, ағылшын тілдерінде баламаларын табу немесе аударуды қажет ететін
тапсырмалардың пайдасы көп.
Көптеген биологиялық заңдылықтарды түсіндіру барысында да
халқымыздың ырымдары, салт-дәстүрлерінің пайдасы да жоқ емес. Мысалы,
генетика тарауын өткенде қазақ халқының жеті атаға дейін қыз алыспауы, ұл
мен қыздың тәрбиесіне арналған салт-дәстүрлері.Өсімдіктану, жануарлар,
тәнтану тақырыптарын өтілу барысында да көптеген аңыз әңгімелерді,
ертегілер, жыр-дастан кейіпкерлерін мысал ретінде келтіре отырып түсіндіру,
оларға аударма жасату балалардың жадысында жақсы сақталады және
тәрбиелік маңызы мол.
Теориялық білімді игеру барысында терминологиялық қорының
молшылығын нығайту үшін сол терминдерді үш тілде беру үштілділікке өтуде
алғашқы қадам болары сөзсіз. Биологиялық диктанттардың жауаптарын үш
тілде жазу, айту, тыңдау арқылы білім қоржыны молаяды. Мысалы: Қан беретін
адам (донор-donor); Адам ағзасына қауіпті ауру (тұмау-грипп-flu); Көз
ауруларын емдейтін дәрігер(окулист-ophthalmologist); Түсті ажырата алмайтын
ауру (дальтонизм- color blind)
Үш тілде сабақ өту – оқушылар мен ұстаздардың жаңа
шығармашылық
тұстарын анықтау жолы
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Үш тілде сабақ беруге өту үшін әр ұстаз өз жұмысына жаңа қырдан қарап,
бұрынғыдан көп мәліметтер, жаңа информацияларды жинақтап жеткізу үшін
бірінші кезекте өзінің теориялық және әдістемелік портфолиосын тереңдете
түседі. Сондықтан тірек-сызбалар, кесте құру, толтыру, модельдеу, тестілеу,
диаграмма сияқты танымдық тапсырмаларды кеңінен пайдалану керек.
Оқушыларды ізденуге, қызығушылықтарын арттыруға талпындыратын әдістәсілдер арқылы болашағына сенім мол жастарды тәрбиелейміз. Осындай
нәтижелерге жетуде ұстаздарға деңгейлік курстар мен жаңа мазмұнда білім
беретін курстардың көмегі мол. Деңгейлік курстардан өтіп келіп мұғалімдер
оқушыға , әріптестеріне басқаша көзқараста қарайтын болғандарын айтуда.
Солардың ықпалымен барлығымыз сабақ жоспарын жаңаша құруды үйрендік.
Басында сенімсіздік пен қарап, қиналғанымызды жасыра алмаймыз. Брақ кейін
шын мәніңде жеті модульды пайдалану арқылы сабақтардың сапасы арта
түсетінің көрудеміз. Оқушылардың белсенділіктерін арта түсіп, қасындағы
жолдастарымен
қарым-қатынастағы
сыйластықтың
жоғарылауын
байкаудамыз, жақын арада даму аймағында жемісті жұмыс жасау арқылы
мұғалімнен басқа жолдастарынан да үйренуге болатының білді . Бала бойынан
дарындылық, ізденімпаздық, еңбексүйгіштік қасиеттері, білім алуға
талпынысы, өзіне деген сенімділік, көшбасщылық қасиеттері де дамуда. Енді
үш тілді меңгеріп алса осы қасиеттер еселене түседі деп сеніммен айтуға
болады. Үштілділікті меңгерген жастарымыз халықаралық интеллектуалдық
жарыстарға қатысу мүмкіншілдіктері туады. Қалаған жоғарғы оқу орындарына
түсіп ұнаған мамандықтарын таңдай алады.
Ежелден жас ұрпақтың тәрбиесіне ерекше мән беріп, оның сәтті
қағидалары мен ережелерін сақтап келе жатқан ұлттың бірі - ол қазақ халқы.
Қазақ халқының бала дүниеге келгеннен бастап, ес біліп ер жеткенге дейін
салт-дәстүр, әдеп-ғұрып, мақал-мәтел, тыйым сөздер, ертегілер, ырымдар
арқылы әдептілікке, адамгершілікке, еңбексүйгіштікке, адалдыққа тәрбиелеген.
Тарихымыздың барлық кезеңдерінде еліміздің азаматтары тек қана өнегелі үлгі
болып бүкіл әлемге тек жақсы қасиеттерімен танылып келуде. Осындай
тұлғалар қатарына Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевты,
Қ.И. Сәтпаевты, М.Ә.Айтқожинді, М.Х.Шығаевамен қатар көптеген қазақ
ғалымдарын, саясаткерлерін мақтанышпен атауға болады.
«Жемісті ағаш жерге тағзым етеді» дегендей бүгінгі таңда білім
саласында болып жатқан өзгерістер, осы салада жасап жатқан қазақстандық
үстаздардың еңбектері зая кетпейтініне сенемін. «Ұстаз» деген қасиетті
атақтың қадірінің көтеріліп, қоғамда ұстаздарға деген құрмет артуына
үштілділік аясында оқыту үрдісінің ықпалы болады деп сенемін.
Қысқа мерзімдік жоспарлау
САБАҚ: Витаминдер Мектебі: Шомшақты жалпы орта мектебі
(дәрумендер)
Vitamins
Күні:17.03.17
Мұғалімнің есімі: Баймұханова Мақпал
СЫНЫП: 8
Қатысқандар саны:17
Қатыспағандар саны:1
Сабақ негізделген оқу Адам
ағзасы
үшін
дұрыс
тамақтанудың
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мақсаты (мақсаттары) маңыздылығын түсіне отырып, адамның толыққанды
дамып, өсуі үшін дәрумендер туралы білім алады.
Витаминдердің топтары мен
түрлерін біледі,
тағамдық өнімдерді дайындау барысында оларды
сақтау жолдарын анықтайды.
Өз денсаулықтарын сақтау үшін салауатты өмір
ұстану керектігін ұғынады.
Тазалық пен мәдениетке үйренеді. Үштілділік
аясында білім алуға қадам жайды.
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Адам организмі біртұтас екенін
дәлелдей отырып, мүшелер жүйелерін қайталайды,
биологиялық
терминдік
қорлары
дамиды.
Өз
дәлелдемелерін ғылыми түрде жеткізеді, дұрыс
қорытындылар жасайды.
Оқушылардың басым бөлігі: Адам ағзасында болатын
мүшелер жүйесін құрайтын мүшелерді атайды,
қызметтерін
түсіндіреді.
Витаминдердің
қандай
азықтарда кездесетінін,мөлшерлерін, ағзаға не үшін қажет
екенін біледі.
Кейбір оқушылар: Тақырып бойынша қосымша
мәліметтермен бөлісе отырады, лидерлік қасиеттерін
көрсетеді.
Тілдік мақсат
Оқушылар: үштілділікке бағыттау
Негізгі сөздер тіркестер: Витаминдер, аминдер,
гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз, ретинол,
кальциферол,
токоферол,
рибофлавин,
никотин
қышқылы, пеллагра, цинга.
Жазылым бойынша ұсыныстар: «Дұрыс па? Бұрыс па?»,
«Кім жылдам?» әдіс-тәсілдері, инсерт кестесі
Алдыңғы оқу
Жоспар
Жоспарланған
уақыт
Басталуы

Ортасы

Заттар мен энергия алмасуының маңызы
Жоспарланған жаттығулар (төменде
жоспарланған жаттығулармен қатар,
ескертпелерді жазыңыз)
Сәлемдесу, танысу, тілек білдіру
«Бағалау
парағын»
толтыру
ережесімен танысады.
№1

тапсырма:

Ресурстар
Мағжан Жұмабаев
«Мен
жастарға
сенемін» өлені
Өзін-өзі
бағалау
парағы

«Шекілдеуік»
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«Семечки» «Sunflover - тапсырма
ережесімен танысады: шекілдеуікті
орайтын
қағаз
іспеттес
етіп
дайындалған
қағаз
ішіінде
биологиялық терминдер жазылған
кеспе қағаздарды бір-бірден алып әр
оқушы жеке жауап береді, сол
терминді қазақша және ағылшын
тіліне
аударады
(жекежұмыс).
Бағалануы: толық жауап-«2» ұпай
жауап
толық
емес-«1»
ұпай
жауап жоқ болса-«0» ұпай
№2 тапсырма(жұптық жұмыс) –
«Дұрыс па? Бұрыс па?» «Верно ли?»
« Correct or wrong?» Әр жұпқа
ортақ 4 сөйлем беріледі, солардың
қайсысы бұрыс екенің анықтау
керек. Жауаптарын тақта бойынша
тексереді.
Бағалануы: барлығы дұрыс – «4»
ұпай
Үшеуі дұрыс –«3» ұпай
Екеуі дұрыс –«2» ұпай
Біреуі дұрыс –«1»ұпай
№3 тапсырма- «Сандар сөйлейді»
«Языком цифр» « Numerals are
speaking» (төрт оқушы орындайдытоп құру үшін екі көрші партада
отырған
оқушылардан
жинақталады). Ойын ережесі-әр
топқа 3 түрлі түспен жазылған
сандар беріледі (сары, көк, жасыл
түсті), әр түсте 4 саннан жазылған –
сол сандар нені білдіріп тұрғанын
жазып береді. Орындап болған соң
тексеру үшін парақтар сағат тілі
бойынша
көрші
топпен
ауыстырылады, талдау және тексеру
ауызша жүргізіледі. Егер барлық
түспен жасырылған сандарды тапса
әр топ мүшесі «3» ұпай алады, тек
сары мен көк түсті сандардың
мағынасын
тапса «2» ұпайдан
еншілейді, егер де тек сары түсті
парақтағы сандарды орындаса «1»

Интерактивті тақта
Өтілген тақырыптар
бойынша
биологиялық
терминдер

Кеспе қағаздар

Сары, көк, жасыл
түсті қима қағаздар

Ұзын жіптер,
қыстырғыш,
кеспеқағаздар

кір

Себет
суреті,
жапырвқ және алма
пішіндес стикерлер
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ұпай иеленеді.
Көрсетілім
№4 тапсырма «Кір жаю» «Бельевая
веревка» «Hanging launlry». Бұл
тапсырма орындау үшін алдынғы
топтар мүшелері көрші топпен
қосылып 8 адамнан тұратын топ
болып жаңадан құрылады ( 3 қатар - Кесте
3 топ). Тапсырма ережесі- барлық
топтарға
мүшелер
атаулары
ағылшын
тілінде
жазылған
кеспеқағаздар
ішінен
тақтада
тартылған 3 жіпке тиісті мүшелерді
ретімен іліп шығу керек.
1 топтың тапсырмасы – асқорыту
мүшелер
жүйесі,
2
топтың
тапсырмасы- тыныс алу мүшелер
жүйесі, 3 топтың тапсырмасы –
қанайналым
мүшелер
жүйесі.
Тапсырманың дұрыс орындалғаның
өзара тексеріп, топ жұмысына баға
береді.
Бағалау дескрипторы: мүшелерді
дұрыс
табуы
және
ретімен
орналастыруы.
№5 тапсырма «Ғажайып себет»
«Волшебная
корзина»
«Magic
basket» -жаңа тақырып бойынша
қандай мағлұматтар білетіндерін
жапырақ пішіндес стикерлерге
жазып
тақтадағы
себетке
орналастырады. Бұл тапсырма сабақ
соңында жалғасып бағаланады.
Жаңа сабақты игеру кезеңі: 1.
Мұғалімнің көрсетілім бойынша
түсіндіреді (видео-көрсетілім орыс
тілінде).
2.Оқулықты
жүгіртіп
оқып
танысады.
Жаңа
тақырыпты бекіту кезеңі: инсерт
әдісі бойынша №6 тапсырма
орындайды.
Тапсырма «Кім жылдам?» «Кто
быстрее?» «Who is faster?» , бұл
тапсырмада берілген 8 сұрақтарға
«ия» немесе «жоқ» деп жеке жауап
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береді. Жауаптарды тексеру үшін
көршісімен
ауыстыру
арқылы
тақтадағы кілті бойынша тексеріп,
бағасын бағалау парағына жазады.
Дескриптор
бойынша
жинаған
үпайын толтырады.
«Ғажайып себет» тапсырмасының
жалғасы
–
алма
пішіндес
стикерлерге бүгінгі сабақтан жаңа
тақырыпқа байланысты қандай жаңа
қызықты
мәлімет
алғандарын
жазып, себетке апарып жапырақ
пішіндес стикер үстіне жапсырады.
Аяқталуы
Сабақты бекіту, өзін-өзі бағалау.
Оқұшылар бағалау парағы бойынша
өздерін
бағалайды
пікірлерін
айтады.
Үйге тапсырма: §51, қосымша
мәліметтер жинақтау
Қосымша ақпарат :
Саралау – Сіз қосымша Бағалау
– Пәнаралық
байланыс.
көмек көрсетуді қалай оқушылардың
Қауіпсіздік
және
еңбекті
жоспарлайсыз?
Сіз үйренгенін
қорғау ережелері.
қабілеті
жоғары тексеруді қалай АКТ-мен
байланыс.
оқушыларға тапсырманы жоспарлайсыз?
Құндылықтардағы байланыс
күрделендіруді
қалай
жоспарлайсыз?
Зерттеу,
қосымша Өзін-өзі
Әдебиет, химия, математика,
мәліметтер жинақтау
жинаған
тарих
ұпаймен
Интерактивті тақта, Power Point,
бағалайды
оқулық (8-сынып биология)
Ғаламтордан алынған мәліметтер
Рефлексия.
Сабақ/оқу
мақсаттары
шынайы
ма?
Бүгін оқушылар
не білді?
Сыныптағы
ахуал
қандай
болды?
Мен
жоспарлаған
саралау
шаралары тиімді
болды ма? Мен
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берілген уақыт
ішінде үлгердім
бе?
Мен
өз
жоспарыма
қандай
түзетулер
енгіздім
және
неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? ... ...
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
... ...
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің
келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білді?
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1.Назарбаев Н.Ә. Туған елім –тірегім (Құраст. М.Қасымбеков, Қ.Әлімқұлов).Алматы: Рауан, 2001. 128 б.
2.Тұрғынбаев
Б.А.
Шығармашылық
қабілеттерін
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Жобалау технологиясы негізінде оқушылардың танымдық қабілетін
дамыту
Айтбаева Шолпан Сапарбайқызы
ОҚО Әдістемелік кабинетінің әдіскері
Адам естіп білгені арқылы ғана жетілмейді,
еңбек пен іс- әрекет үстінде қалыптасады.
А.Эйзенштейн
Жеке тұлға бойындағы ашылмаған, сыры мол мүмкіндіктерді дамытудың
бастау көзі – шығармашылық қызығушылықты қалыптастыру мәселесі өзінің
тамырын адамзат дамуы тарихының тереңінен алады.
Адамзаттың ұлт ретінде қалыптасуы, ұлттың шығармашылық әлеуеті де әр
жеке тұлғаның шығармашылық деңгейімен анықталады. Сондықтан
зерттеушілер өркениетке жетудің жолын әр адамның шығармашылық
қызығушылық деңгейімен, жаңашылдық болмысымен байланыстырады.
Бүгінгі таңда оқытудың мектептен тыс білім сияқты эмоциональдық күшке ие
болуы аса маңызды. Білім беру үрдісінде оқытудың өзектілігі - өзіндік сана,
өзіндік білім алу, өзара қарым-қатынас, өз өмірінің субьектісі сияқты сапаларды
дамытумен ерекшеленеді.
Атақты ғалым Л.С. Выготский: өзінің психологиялық үрдістерін түсіну және
игеру «ғылыми ұғымдардың есігі арқылы келеді» деген еді. «Ойлау үрдістерін
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өз бетімен ұйымдастыру ең алдымен бірлескен оқу әрекетінде пайда болады.
Оқушы әрекеттің мақсаттары, құралдары мен шарттарының арасындағы
қатынасты біртіндеп түсіне бастайды» деген сөзімен мен толық келісемін.
Себебі, оқушылар топтық жұмыс істеу барысында ортақ шешімге келіп, әртүрлі
идеяларды талқылап, яғни топтық талқылау барысында өз идеяларын нақты
қажеттіліктермен толықтырып отырды. «Мүмкін сіз сәтсіздікке душар
болғаныңыз үшін көңіліңіз қалған болар, бірақ одан шығуға әрекет етпесеңіз өз өміріңізге балта шапқаныңыз» - деп Беверли Силлз айтқандай, осы
кемшіліктері жоюға әрекет ету мақсатында оқушылардың қызығушылығын
арттыратын әртүрлі қызықты әдіс тәсілдерді қолдануға тырысқан жөн.
Егер әр оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету қажет
болса, онда баланың қабілетін түрлі әрекетті көрсеті үшін зерттеуге дайындау
және оқу жетістіктерін есепке алу мақсатында портфолиосын жинақтау қажет.
Зерттеу-дарынды балаларды оқыту негізі. Онсыз баланың потенциалды
қабілетін ашу, дамыту мүмкін емес. Ендеше, мектепте оқушыны ізденушілікке
баули отырып, ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес армандарына жетуге,
өз жолдарын дәл табуға, ғылымға жетелеу арқылы өздерінің қабілеттерін
ашуларына көмектесетін әдістің бірі-жобалау технологиясы.
Жоба әдісі педагогикалық тәжірибедегі жаңа әдіс емес, бірақ ХХІ-ғасырда
педагогикалоық технологиялар қатарында жоғары қарқынмен өзгеріп жатқан
ортаға бейімделу іскерлігін қалыптастыратын әдіс ретінде оқыту үрдісіне қайта
қосылып отыр.
Жобалау әдісі – белгілі бір проблеманың шешу жолын табуға бағытталған
мұғалім мен оқушының бірлескен әрекеті. Жобалау әрекетінің негізінде –
оқушының танымдық қызығушылығын дамыту, өз білімін өз бетінше
құрастыруға дағдыландыру, ақпарат әлемінде бағдарлана алу, сыни тұрғыдан
ойлау жатыр. Жобалау технологиясын күрделі тарауларды жинақтауда,
модульдік оқыту технологиясын қорытындылау бөлімінде қолдану тиімді.
Қорытынды сабақта қарастырылатын жоба тақырыптары кіріспе
бөлімдегі оқу модулінің құрылымымен таныстыру барысында ұсынылады.
Жоба тақырыбының бірнеше нұсқалылығы оқушы таңдауына мүмкіндік
туғызады және қандай түрде қорғайтыны оқушылардың өзінің қалауына
қалдырылатын болғандықтан, қызығушылығын арттырады. Оқушыдан
тақырып негізінде жоба тақырыбының мақсат-міндетін анықтау, болжамын қоя
білу талап етіледі. Бұл оқушылардың ғылыми ізденімпаздық қабілетін
арттырады, әрі шығармашылыққа баулиды. Ал жоба қорғау сабағында
оқушылардың өз жұмысына және өзгенің жұмысына сараптама жасауы
жауапкершіліктерін арттырады. Жобаға сарапшылар төмендегідей өлшемдер
бойынша төрелік етіп, сараптама жасайды:
Тақырыпты мақсаты мен өзектілігіне сай аша білуі.
Болжам қоя білуі.
Ғылыми ізденісі, жаңалығы, шығармашылығы.
Талдай білуі, көрнекілік қолдануы.
Сөйлеу мәдениеті және шешендік қабілеті.
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Жоба қорғау барысында оқушылардың өзара қойған сұрақтары да, мұғалім
тарапынан қойылған бағыттаушы сұрақтар да аса маңызды. Жобалау
технологиясы негізінде өткізілген сабақтар оқушы тұлғасының іс-әрекет
барысында қалыптасуына жағдай жасайды.
Жоба қорғау жағдаяттар негізінде жүзеге асырылады. Жағдаят –белгілі бір
уақытта ұйымдастыруға тигізген әсері жоғары бағаланған, нақты фактілер
жиынтығы. Ситуациялық ойлау арқылы оқушы нақты мақсатқа жетуді
қамтамасыз ететін қажетті әдістер мен тәсілдерді түсіне алады.
Жаңа технологияларды қолдану негізінде қол жеткізетін жаңалықтар:
ақпараттық-технологиялық құзыреттілік компонентері анықталады;
оқушылардың білім сапасы артады;
оқушының зерттеушілік мәдениеті сатылы қалыптасады;
оқушылардың зертеушілік, эвристикалық, әлеуметтік ұстанымдарына
негізделген педагогикалық жүйе жасақталады;
жоғары сынып оқушыларының зерттеу мәдениетін анықтаушы өлшемдікдиагностикалық аппараты анықталады.
Білім беру жүйесінде жобалау әрекеті неге қажет?
Жобалау әрекеті:
оқушыларды өз бетінше сыни ойлауға үйретуді, ақпаратпен жұмыс жасауға
дағдыландыруды;
ғылымның фактілеріне сүйеніп ойлауға және қорытынды шығаруға үйретуді;
өз бетінше аргументті шешім қабылдауға үйретуді;
әр түрлі әлеуметтік ролдерді орындай отырып, топта жұмыс істеуге үйретуді
қажет етеді.
Жобалау әдісінің негізгі жетістігі ретінде оқушылардың жоғары деңгейдегі
ізденімпаздағы мен өзбеттілігін айтуға болады. Топтық әрекет негізіндегі
оқушылардың әлеуметтік дағдылары дамиды, балалар ғылыми-зерттеу
әрекетіне үйренеді, пәнаралық білім, білік, дағдылар кіріктіріледі. Жалпы
жобалау әрекеті оқушы тарапынан оқытуды белсендетеді.
Жобалау әрекеті білім берудің басқа облыстары мен әрекет түрлеріне көшіруге
болатын құзыреттіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқушылар алған
білімдерін өзінің танымдық, ал келешекте кәсіби қызметінде қолдануға
үйренеді. Жобалау әрекеті проблеманы бір жағынан даму үстінде қарауды,
екінші жағынан нәтиже шығаруды көздейді. Жобалау әрекетін ұйымдастыру
мұғалімнің арнайы дайындығын қажет етеді.
Жоба бойынша жұмыс жеке немесе топтық болуы мүмкін. Топты
қалыптастыруда тұлғаның төмендегідей сапаларына назар аудару қажет:
1. интеллектуалдық дамудың белгілі бір деңгейі (оқушы проблеманы шешу
барысында болжам жасай алуы, сонымен қатар басқа қатысушылардың
болжамдарын талдау және жетілдіре алатындай болуы керек)
2. пән бойынша белгілі бір құзыреттілік деңгейі (стандартты емес есептерді
шешуде білім, білік, дағдылардың өзара байланысы мен бар тәжірибесі)
3. танымдық белсенділігінің деңгейі (білуге құштарлығы, қоршаған ортаға
қызығушылығы, жаңаны ашуға деген қажеттілігі).
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Біріншіден, жобамен жұмыс бастауда жобалау әрекетінің негізі болып
табылатын проблеманы анықтау керек. Ол оқушыларға дайын күйінде
берілмей, әр түрлі әдістер мен тәсілдер, көрнекі құралдар арқылы балалардың
өздерін проблеманы анықтауға және оны шешу болжамдарын ұсынуға әкелу
керек.
Проблемалық жағдай-проблеманы талқылаудың проблемалық міндеттері: бұл
жобалау әрекетін ұйымдастырудағы амалдар тізбегі.
Проблемалық жағдай берілгеннен кейін мұғалім оқушыларға проблеманың
пайда болуына не себеп болғанын айтуғы мүмкіндік береді. Оқушылардың
жауап нұсқалары талқыланады. Әр оқушы өзінің ұсынысын нақты
деректемелерімен дәлелдеуі керек. Осындай талқылау барысында бірнеше
болжам пайда болады да, соның ішінен негізгісі анықталады. Мұғалім
проблеманы шешуін іздеудің барлық этаптарына қатысады, қажет болғанда
консультациялар береді. Жобалау әрекеті балалардың өз бетінше әрекет етуіне
негізделген.
Жалпы айтқанда, жоба әдісі дегеніміз белгілі бір проблеманы оқушылардың
өздігінен немесе ұжыммен бірге отырып шешуге бағыттайтын, міндетті түрде
жұмыс нәтижесін ортаға жария етуге мүмкіндік беретін оқу-танымдық тәсілдер
жүйесі.
Жобалау іс-әрекетінің мақсаты: тәжірибе жинақтау, қалыптастыру, дамыту,
қамсыздандыру.
Жобамен жұмыс жасаудың қызықты да маңызды кезеңі- оны қорғау. Жобаға
қатысушылар өз әрекетінің нәтижелерін баяндама, сызба, эскиз т.б. түрінде
бере алады. Бұл жерде мұғалім координатор рөлінде болады. Дегенмен жобалау
әдісі – барлық күрделі дидактикалық талаптарды бірден шеше алмайды. Ол
жалпы жеке тұлғаға бағдарланған оқыту жүйесіне енуі тиіс.
Осындай жан-жақты жұмыстардың нәтижесінде баланың жеке тұлға болып
қалыптасуында шығармашылық қабілетін дамыту жұмыстарының жетістігін
көрудеміз.
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Оқытуда
қолданылатын «Кубизм» әдісі ,«Дана үкі»әдісі, «Фиш боун»
әдіс- тәсілдер
әдісі
Негізгі дереккөздер
АКТ, оқулық, суреттер
Сабақ барысы
Сабақ
Мұғалімнің
Оқушының
Ресурстар,
Уа
бөлімдерінің
іс-әрекеті
іс- әрекеті
көрнекіліктер қы
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кезеңдері
Ұйымдастыру
кезеңі

Үй
тапсырмасын
сұрау

Жаңа сабақ

Сәлемдеседі,
түгелдейді
Ағылшын
сөздерін
пысықтау
арқылы
психологиялық
көңіл-күй
қалыптастыру
Суреттер
арқылы топтарға
бөлу
Кубизм
әдісі
Cubism method
тақырыпты
талдау
,салыстыру, ойға
байланыстыру
Топтастыру
стратегиясы
бойынша жаңа
сабақтың мәнін
ашу

Жеке-топтық
жұмыс

«Who is faster»
« Кім жылдам»
Мақал –
мәтел құрау

Топтық жұмыс

«Дана үкі» әдісі
Igroup
С
витаминінің
маңызы
IIgroup
А
витаминінің
маңызы
III- group Д
витаминінің
маңызы

Сәлемдеседі,
Оқушы
Сурет
ағылшынша
бейнеленген
көңіл
күйлерін карточкалар
білдіреді
Топқа бөлінеді

ты
3
мин

Сыни тұрғыдан
ойлана отырып: Кубик
Зерттейді
Интерактивті
Салыстырады
тақта
Суреттейді

7
мин

Тақтада берілген
суреттер арқылы
оқушылар жаңа
сабақтың
тақырыбын болжа
йды.
Тірек-сызбалар
арқылы
тақырыпты
ашады
Үш тілде керекті
сөзді
тауып
жазады,
тіл
меңгеруін
дамытады
Әр топ сыни
тұрғыдан ойлана
отырып,
өз
пікірлерін ортаға
салады

Интерактивті
тақта

10
мин

Интерактивті
тақта

5
мин

оқулық
суреттер

10
мин
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Ой қорыту

«Fish
bones»
method
«Фиш
боун» әдісі
балық
сүйектерін құрау
арқылы
тақырыпты
пысықтау

Қорытынды

Рефлексия
Reflection.

Бағалау

Үйге тапсырма

Витаминдердің
Үлестірме
химиялық
парақтар
атауын айтады
Ұқсастықтары
мен
айырмашылықтар
ын табады, ой
жинақтайды

Алма
ағашына
тілектерін,
әсерлерін,
ұсыныстарын
стикерлерге
жазып, іледі
Формативті
Оқушы
және
ұпай тапсырмалар
сандармен
бойынша өзін-өзі
жиынтық
бағалайды, ұпай
бағалау Өзін-өзі сандарын
бағалау
жинақтайды
Үй тапсырмасын Үй тапсырмасы
беру
бойынша
қосымша
мәліметтер
ізделінеді

6
мин

2
Алма ағашы мин
стикерлер

бағалау
парағы

1
мин

интерактивті
тақта

1
мин
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Сабақ
кезеңдері

Ұйымдастыру
кезеңі
3 мин

Үй
тапсырмасын
сұрау
7мин

Жаңа сабақ
10мин

Мұғалімнің іс -әрекеті

-Сәлеметсіздерме оқушылар , Good
morning, Boys and Girls!
Тренинг. Let’s practice our tongue .Sing
a song Head and shoulderz.
Суреттер арқылы 3 топқа бөлінеді
Let’ share in the group 3
That’s right!

Оқушының іс-әрекеті

Оқушылар
мұғаліммен
сәлемдеседі.
Good
morning,teacher!
Ағылшынша тілдерін
әр түрлі ұқсас сөздер
арқылы
жаттықтырады.
Топқа бөлінеді
Кубизм әдісі Cubism method
Зерттейді
Зат және энергия алмасу
Салыстырады
I- group Study
Зат және энергия Суреттейді
алмасудың маңызы
II- group Compare Пластикалық және
энергетикалық алмасу процесстерінің
ерекшеліктерін
III- group Describe Жасушаның
органикалық және бейорганикалық
қосылысын
Витаминдер және олардың
адам Тақтада
берілген
өміріндегі маңызы
суреттер
арқылы
The value of human life vitamins
оқушылар
жаңа
Витаминдер - организмнің тіршілік сабақтың
әрекетіне қажет тағамдық заттардың тақырыбын болжайды.
құрамында
өте
аз
мөлшерде Тірек-сызбалар
кездесетін биологиялық белсенді арқылы
тақырыпты
заттар.
Витаминдер - ашады
денсаулықтың нығаюына әсер етеді
Витаминнің негізін орыс дәрігері
Н.И Лунин 1881 жылы қалады.
«Витамин»
терминин
1911жылы
поляк ғалымы К.Функ енгізді
Витамин – латынша “vita” – тіршілік,
өмір- деген мағынаны береді
-ферменттердің түзілуіне қатысады.
-организмнің өсуі мен дамуына
әсер етеді.
-иммунитетті көтереді.
-дене және ой еңбегін арттырады.
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- зат алмасу процесіне қатысады
A vitamin is an organic compound and a
vital nutrient that an organismrequires in
limited amounts. An organic chemical
compound (or related set of compounds)
is called a vitamin when the organism
cannotsynthesize the
compound
in
sufficient quantities, and it must be
obtained through the diet; thus, the term
"vitamin" is conditional upon the
circumstances and the particular
organism.
For
example, ascorbic
acid(one form of vitamin C) is a vitamin
for humans, but not for most other
animal organisms. Supplementation is
important for the treatment of certain
health problems,[1] but there is little
evidence of nutritional benefit when used
by otherwise healthy people.[2]
vitamins
fat-soluble

water-soluble

A,D,E,K
C,P,PP,B1,В6,В2,В12,
Н
Жеке-топтық
жұмыс
5мин

«Who is faster» « Кім жылдам»
Мақал –мәтел құрау
1)....
–
кемеңгер,
Жүрек
–
ер,
......
–
бұлақ,
Аяқ
–
пырақ,
.........–
мұрат,
Тіл
–
тілмаш,
Кілтін тап та сырын аш.
(Бас-голова-head)
(Құлақ- ухо-ear)
(Қол-рука-hand)

Үш тілде
керекті
сөзді тауып жазады,
тіл
меңгеруін
дамытады

2)Аузы құлып сандықты .....ашпаса,
тіл ашады ( Тіс-зуб-tooth)
3) ...... жетпеген жерге сөз жетеді.
(Көз-глаз-eye)
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Топтық жұмыс
10мин

«Дана үкі» әдісі
I- group С витаминінің маңызы
II- group А витаминінің маңызы
III- group Д витаминінің маңызы
С витамині (аскорбин қышқылы).
Ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы
тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке
және тіске беріктік қасиет береді. С
витамині биологиялық тотығу кезінде
зиянды заттардың түзілуін тежейді.
Ол
қарсы
денелерді
түзетін
ферменттердің
құрамына
кіреді.
Терідегі
қантамырлардың
қабырғасының бүлінуіне де кедергі
жасайды. С витамині жетіспеген
жағдайда
ағза
тез
шаршайды,
сілемейлі қабықшалар қабынады,
қызылиек қанталайды. Бұл витамин
ұзақ уақыт жетіспесе, адам кауіпті
құрқұлақ (цинга) ауруына шалдығады.
Адам
ағзасы
С
витаминін
түзбейтіндіктен,
тамақпен
бірге
қабылдануы керек. С витамині ағзаға
қыс пен көктем айларында көбірек
қажет. Жаңа піскен көкөністер,
жемістер
және
тұздалған орамжапырақ құрамында
көбірек
кездеседі.
Әсіресе
итмұрынның, қарақаттың құрамында
мол болады. Ағзаға қажетті тәуліктік
мөлшері 60-100 мг.
Vitamin C (ascorbic acid). Increases the
body's fight against infectious diseases.
Gives the strength of bones and teeth.
Vitamin C inhibits the formation of
harmful substances in biological
oxidation. He is a member of the
enzymes that produce antibodies. Will
prevent damage to the walls of the
vessels in the skin. In case of a shortage
of vitamin C, the body gets tired quickly,
make up the mucous membranes, buccal,
gingival qantalaydı. These vitamins are
missing for a long time, dangerous

Топтық жұмыс
Ізденеді,берілген
тапсырмаларды
орындайды
I- group С витаминінің
маңызы
IIgroup
А
витаминінің маңызы
IIIgroup
Д
витаминінің маңызы
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qurqulaq (cïnga) disease. Vitamin C, the
human body must be taken with food
More than the body of vitamin C in the
winter and spring months. Fresh
vegetables, fruits, and there are more
and more a part of salted cabbage.
Especially in rosewood, black currant is
great. The body the required daily dose
of 60-100
А
витамині (ретинол)
ағзаның
өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі
ауруларға қарсы тұра алу әрекетін
арттырады. Іңірде, түнде көруді
жақсартады.
А
витамині
шаштың, тырнақтың өсуі мен терідегі
жасушалардың мүйізденуіне әсер
етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап
жарылып,
түсі
күңгірттенеді.Май бездерінің құрамы
өзгереді,
көздің
касаң
кабығы
бұзылады. Адам іңірде, түнде нашар
көреді.
Бұл
ауруды ақшам
соқыр (куриная слепота) деп атайды.
А
витамині
бауырда,
сүтте,
жұмыртканың сарысында көп болады.
Өсімдіктердің
кызыл,
сары
жемістерінде, сәбізде, кызанақта,
өрікте,
асқабақта
кездеседі.
А
витаминінің ағзаға қажет тәуліктік
мөлшері 2,5-10,5 мг.
Human vision requires the presence of
the vitamin A in sufficient amounts - its
deficiency can cause a number of visual
problems, however, this vitamin is
necessary for a lot of other things
besides the mere adjustment of the
human eyes to dark conditions. The
vitamin A is has a very important role in
the protection and regulation of at least
three primary senses in human beings.
The presence of sufficient quantities of
the vitamin A is vital to fight
off infections and pathogens of all kinds.
This vitamin also holds great promise in
fighting off a variety of other problems
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and disorders; it has a potential use in
the treatment of abnormally heavy
menstrual
bleeding and
serious diseases such as cancer.
D витамині (кальциферол) адамның
терісінде
күннің ультракүлгін сәулелерінің
әсерінен түзіледі. Олкальций мен
фосфордың
ішектен
бөлінуін
жылдамдатып,
сүйек
ұлпасының
мықтылығына әсер етеді. Адам ағзасы
D витаминін тағамның құрамынан да
қабылдайды. Жас сәбилерде D
витаминінің жетіспеуінен болатын
ауру мешел (рахит)
деп
аталады.
Мешел
ауруына
шалдыққан
балалардың
қаңқасы
дұрыс
қалыптаспайды. Аяқ сүйектері дене
салмағының
әсерінен
майысады,
сүйек баяу дамиды, ұйқысы қашады.
Жұқпалы аурулармен көп ауырады.
Сондыктан жас сәбилердің мешел
ауруына шалдықпауы үшін күн
сәулесіне шығарып шынықтырады. D
витамині балық майында, бауырында,
уылдырығында,
жұмыртқаның
сарысында,
жануарлардың
бауырында, сүт өнімдерінде мол. D
витаминінің
қажетті
тәуліктік
мөлшері 2,5 мг.
There are two reasons that make
the vitamin D unique among all the
essential nutrients found in the human
body. This vitamin is synthesized within
the human body when the human skin is
exposed to sufficient amounts of sunlight.
This vitamin is also regarded as a
hormone due to its involvement in the
regulation of the functioning of specific
organs and tissue systems at a cellular
level.
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Ой қорыту
6мин

Қорытынды
2мин

Бағалау
1мин

Үйге
тапсырма
1мин

«Fish bone» method «Фиш боун» әдісі
(балық сүйектерін құрау)
Витаминдердің химиялық
атауы
және
витамин
жетіспеуінен
туындайтын аурулар
Гиповитаминоз -витаминдердің біреуі
жетіспегенде организмнің әлсіреуі.
А витаминоз - тағамда бір витаминнің
болмауынна
байланысты
зат
алмасудың бұзылуынан организмнің
тіршілігін жоюға себепші болуы.
Гипервитаминоз - витаминдерді артық
мөлшерде пайдалануына байланысты
организмнің улануы
Рефлексия Reflection.
I’d like you give your opinion about our
lesson. You can use these sentences.
1. You work very well today. Do you
remember our quiz?
After your work answer these questions.
Use, please, your cards. Can you answer
these questions?
Формативті және ұпай сандармен
жиынтық бағалау Өзін-өзі бағалау

Витаминдердің
химиялық
атауын
айтады
Ұқсастықтары
мен
айырмашылықтарын
табады,
ой
жинақтайды

Алма
ағашына
тілектерін,
ұсыныстарын
стикерлерге
жазып,
іледі

Оқушы тапсырмалар
бойынша
өзін-өзі
бағалайды,
ұпай
сандарын жинақтайды
Setting homework I’d like you to Үйге тапсырма алады
continue your research at home. You will Good Bye teacher!
do ex. 49 p. 187-191.
Summing up. Saying goodbye.
The lesson is over. Bye! See you
tomorrow.
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«Использование технологии УДЕ с позиции теории инварианта
словообразовательного типа в обучении неродному языку.»
учитель русского языка и литературы
Карабаев У.Б.
Мактаральский район
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как обучать русскому языку? Этот вопрос волнует всех. И постоянно
неразрешимой оказывается проблема времени. Решению ее способствует
подача теоретического материала укрупненными, логически завершенными
частями, опора на обобщающие таблицы, последовательное соблюдение
принципов преемственности методики начальной и средней школы, слияние в
единый процесс, усвоение знаний и формирование навыков, четкая и
продуманная система уроков развития речи.
В практике школ система укрупнения дидактических единиц используется в
обучении математике. Изучение учебного материала блоками на уроках
русского языка стало применяться гораздо позже. За основу взяты следующие
принципы УДЕ, наиболее применимые к содержанию материала по русскому
языку:
1) одновременное изучение противоположных, а также родственных понятий;
2) применение деформированных упражнений;
3) достижение системности знаний.
В соответствии с этими принципами было осуществлено конструирование
новых блоков знаний, что позволило добиться укрупненной единицы усвоения
знаний. От элементаризма знаний, от их дробности к обучению системным
знаниям.
Основоположник технологии укрупнения дидактических единиц (УДЕ) П.М.
Эрдниев обосновал теоретические основы данной технологии с позиции
дидактики и методики обучения математике. Элементы технологии УДЕ
можно использовать и на уроках русского языка.
Укрупненная лингводидактическая единица «орфоэпия + орфография + состав
слова + словообразование» обоснована с позиции лингвистической теории
инварианта словообразовательного типа. Сущность этой теории сводится к
тому,
что
в
русском
языке
существует
несколько
десятков
словообразовательных типов, основанных на форманте. Формант –
формальный показатель, общий для всех образований одного типа и
являющийся носителем словообразовательного значения. В технологии УДЕ он
является средством укрупнения.
Укрупненная лингводидактическая единица «морфология + синтаксис»
обеспечивается органической связью этих разделов в теории языка.
Морфология
и
синтаксис
–
это
два
тесно
взаимосвязанных,
взаимообусловленных раздела грамматики. Грамматическая природа многих
морфологических категорий тесно связана с синтаксисом. Важнейшими
средствами выражения синтаксических отношений между компонентами
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словосочетания и членами предложения являются формы слов и служебные
слова (предлоги, союзы, частицы), которые составляют предмет изучения в
морфологии. В данной технологии они образуют укрупненную
лингводидактическую единицу.
Укрупненная лингводидактическая единица «синтаксис + микротекст (ССЦ)»,
составляет базу для развития речи младших школьников.
Современный русский литературный язык представляет собой сложную
систему, части которой находятся в отношениях постоянной и необходимой
взаимосвязанности: один элемент этой системы не существует без другого.
Только человек, владеющий грамматическим строем, может мгновенно
интуитивно, без грамматического анализа определить эти отношения,
выраженные грамматическими признаками.
Следовательно, детей надо обучать именно грамматическому строю языка,
владению им без анализа (не обращаясь к правилам), на подсознательном
уровне.
У разных языков свои правила этой «алгебры», свои формулы, свои приемы и
условные обозначения. В русском языке и в тех европейских языках, которым
он близок, главную роль при построении фраз, при разговоре играют
«служебные части слов».
Важно понять, как, какими способами, при помощи каких именно суффиксов,
приставок, окончаний этот язык образует существительное от глагола, глагол
от существительного; как он спрягает свои глаголы, как склоняет имена, как
связывает все эти части речи в предложении. Запоминание же его корней, его
словаря зависит от тренировок. Суффиксы, окончаниям, префиксы это и есть
грамматика, а грамматика – это и есть язык .
Грамматика похожа на геометрию.
Геометрия не говорит об этом вот кубике или о тех двух треугольниках; она
устанавливает свои законы для всех вообще кубов, шаров, линий, углов,
многоугольников, кругов, какие только могут найтись на свете.
Словообразовательный тип
Содержание обучения по русскому словообразованию в школах и вузах,
построенное на традиционной теории языкознания, выдаёт механический
анализ состава и структуры слова. И в этих условиях русская орфография
может изучаться через зубрешку. В традиционной теории языкознания
«измерительным прибором» словообразования, т.е. производности –
непроизводности служит СС –словообразовательный способ. В этом способе не
запрограммированы ни план
–а) конкретного значения форманта, ни его
–б) выражения.
Необходимо взять из учения о русском словообразовании только те сведения,
которые необходимы для обучения русскому языку:
1) сведения о том, что существует конкретный круг значимых единиц по
протяжённости меньших, чем слово;
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2) сведения о том, что эти единицы функционируют нерегулярно,
непоследовательно (эти два типа сведений в основном соответствуют языковой
интуиции, которой обладают носители языка);
3) сведения о тех немногочисленных и ограниченных в своём употреблении
правилах, которые отражают более или менее последовательные моменты в
функционировании таких единиц, как морфы. Эти сведения наиболее ценны
для изучающих русский язык как иностранный.
Русский язык с его флективным строем и многообразными средствами
словообразования и словоизменения требует изучения значения и форм слов в
их единстве, при тесной связи всех уровней языка: изучение морфологии на
синтаксической основе, лексики в составе словосочетания, предложения в
связной речи при постепенном усилении работы над лексической и
грамматической синонимией.
В реализации принципа взаимосвязи между уровнями языка предполагается
интеграция следующих лингвистических уровней:
Ι блок – орфоэпия + орфография + словообразование + состав слова
ΙΙ блок – морфология + синтаксис
ΙΙΙ блок – синтаксис + связная речь.
Таким образом, в обучении русскому языку осуществляется системный
подход.
Если мы говорим об орфограммах, мы анализируем состав слова (форма слова
- изменение окончания) и подбираем родственные слова (говорим о лексике и
словообразовании). Части речи (морфологию) мы изучаем через синтаксис –
связь в предложении и словосочетании.
М.Ш. Шекихачева на стыке 3-х наук (структурной лингвистики,
педагогической психологии, экспериментальной методики) впервые в области
словообразования в России открыла и разработала (1968-1978гг) новую
лингводидактическую единицу –формулу «Инвариант словообразовательного
типа». Это первый в лингводидактике эксперимент, где в области русского
словообразования был применён статистический анализ.
В отличие от традиционных учебников и программ по русскому языку, где
словообразованию уделяется обособленное от других разделов место, М.Ш.
Шекихачева видит в словообразовании тот важный участок языковой системы,
в котором тесно переплетены разные уровни языка –лексический,
фонологический (с выходом на орфографию), морфологический –и который
может поэтому служить опорой при изучении этих языковых уровней. М.Ш.
Шекихачева избирает в качестве основной лингводидактической учебной
единицы центральную инвариантную единицу словообразовательной системы –
словообразовательный тип –СТ. Каждый СТ имеет комплекс достоинств как
собственно словообразовательных, так и грамматических. И эти два аспектастороны СТ –открывают новые пути комплексного подхода изучения многих
вопросов курса русского языка в процессе моделирования.
В ходе моделирования производных слов непроизвольно, без заучивания
специальных орфографических правил, усваивается и их написание. Из
наблюдения над моделью вытекает логический и «орфографический облик»
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слова. Благодаря этому отпадает необходимость в изучении правил орфографии
и, в первую очередь, касающихся правописания приставок и суффиксов. В.В.
Лопатин, как специалист, вплотную занимающийся проблемами русской
орфографии утверждает, что методика, разработанная М.Ш. Шекихачевой
позволяет увязать усвоение орфографии в школе с систематическим курсом
изучения самого русского языка и, таким образом, добиваться грамотности
учащихся, не тратя, как это делается теперь, очень большую часть учебного
времени на чисто орфографические проблемы. Словообразование на основе
формулы «Инвариант СТ» выявляет логическую связь структуры слова с
правописанием и приводит учеников к осознанному орфографическому
выбору.
Через СТ раскрывается, познаётся и глубоко усваивается структура
производного слова. Процесс этот проходит через четыре конкретных пункта, в
результате чего порождается итог. Контрольные пункты –это ориентировочные
основы действия:
1) к какой части речи относится производящее слово («запущенный предмет»);
2) какой формант присоединяется к производящей основе (производящему
слову);
3) какое добавочное значение приобретает при этом «запущенный предмет»;
4) подтверждается ли, что «запущенный предмет» приобрёл в итоге добавочное
значение.(приложение 1)
Таким образом, мы попытались продемонстрировать возможности одной из
технологий изучения русского языка как неродного, позволяющей на основе
построения моделей производных слов формировать различные языковые
компетентности у обучающихся-билингвов. Кроме того, данная технология как
нельзя лучше демонстрирует реализацию системно-деятельностного подхода к
обучению, поскольку работа обучающихся строится на жесткой
алгоритмизации действий с четкой последовательностью, основанной на
обращении к языковой системе, а самообучение происходит через деятельность
учащихся в процессе моделирования производных слов.
Учебная единица «Инвариант СТ» –порождающая основа для интенсивного
обогащения лексики по моделям и схемам СТ, комплексного усвоения
фонетики, грамматики и орфографии, анализа структуры и состава слова,
обучения стилям речи, выхода в текст. Очевидно, что логично и разумно
изучать основы, порождающие возможность объединять большие группы
лексических единиц, а не сами разрозненные единицы. Дело в том, что по
схемам одних СТ моделируется сто-двести слов, а по схемам других СТ–
тысячи и более. Каждый СТ имеет свой комплекс характеристик как
собственно слово образовательных, так и грамматических. И эти два аспекта –
стороны СТ –открывают новые пути комплексного подхода к изучению
словообразования. И самое главное -это изучение во взаимосвязи ряда вопросов
фонетики, грамматики, орфографии и лексики на основе свойств СТ. У
учащихся появится «чутьё» языка, они начнут понимать, что значение
образуемого слова объясняется через значение исходного. При этом
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вырабатывается навык «узнавания» родственных слов не только по внешнему
виду, но и внутреннему их содержанию, что очень важно при чтении текстов.
Знание законов построения слов, основных способов словообразования,
морфемики языка даёт возможность вместо механического заучивания слов
сознательно догадываться о значении многих тысяч производных и сложных
слов, даже если они встретились впервые. Такая интенсификация процесса
овладения лексикой разгружает память, облегчает и делает активным весь
процесс обучения, так как высвобождает аудиторное время для активной
речевой практики учащихся.
Это позволяет учащимся устанавливать отношения между словами, определять
формальное и семантическое отличие производного слова от производящего.
При организации такой работы на уроке важным является отбор определённого
лексического минимума. Необходимо использовать слова с частотными
морфемами, значение которых без труда можно выразить с помощью уже
известных слов.
–при моделировании и семантизации производных слов, при определении
правописания частей слов через их структуру, что освободит учащихся от
необходимости заучивания наизусть правил правописания многочисленных
суффиксов, приставок и т.д..
Если множество подчиняется одному закону, значит, надо знать этот
закон, как таблицу умножения, чтобы не зубрить частные случаи, которых
множество. Недочёты правил орфографии раскрываются при моделировании по
схемам СТ.163 правила (орфограммы) покинут страницы учебников, как
только формула построения производных слов «Инвариант СТ» будет
включена в школьные программы и учебники.
То же самое повторится и в других языках, как только в них будет принята
формула “Инвариант СТ“. Это неминуемо: “Инвариант СТ” –структурирующая
единица.
В будущем все, кто умеет читать и писать, научатся легко строить производные
слова, которых в любом языке более 90%, а в русском –96%. Так, понятие
«грамота»
обогатится
ещё одним видом (помимо чтения и письма)
деятельности, а именно: умением строить производные слова, а значит и писать
грамотно.
Примеры и задания для учеников
В качестве примера можно привести работу по изучению суффиксов имен
прилагательных -ов-, -ев-.Правописание суффиксов -ов-, -ев- можно
отрабатывать по СТ:
от производящей основы существительного при помощи суффикса -ов- или
–ев образуем прилагательное со значением «относящийся к тому (или
свойственный тому), что названо (кто назван) производящим словом»
I
II
III
IV
«прил. к алыча; сделанный из
алыч(а´) — алыч+ов(ый) алычо´вый
алычи,
свойст венный алыче»
горо ´х(ø)
горох+ов(ый горо´ховый
«прил. к горох; включающий в
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состав
горох, свойственный гороху»
си ´тЕц(ø) ситц+ев(ый)
«прил. к ситец; сделанный из
си´тцевый –
—
—
ситца»
По данному СТ учащимся можно предложить выполнить следующие задания:
1. Пользуясь словообразовательным и толковым словарями, постройте модели
образования следующих слов.ежовый, грошовый, камышовый, кокосовый,
парчовый, плащо ´вый, свинцовый,столовый, китовый, моржовый, столбовой,
пластиковый, грушо ´вый, гуттаперчевый, гру´шевый, плюшевый, вещевой,
плащево´й, кольцевой, ключевой, мочевой, полевой, стилевой, дождевой,
алюминевый, дюралевый, глянцевый, зоревой, ландышевый,лицевой.
2. На основе особенностей построения перечисленных слов выведите правила
написания суффиксов данных слов.
В процессе такой работы учащиеся формируют и развивают сразу несколько
лингвистических компетентностей: словообразовательную (как основную,
базовую), орфоэпическую (поскольку обязательным действием является
постановка
ударения
в
производящем
и
производном
словах),
морфонологическую (мы отмечаем изменения в производящей основе, в
частности, чередование), морфологическую (при словесном описании модели
делается акцент на морфологических характеристиках производного и
производящего слова), лексико-семантическую (поскольку мы обязательно
обращаемся к лексическому значению производного слова и устанавливаем его
связь со значением производящего через словообразовательное значение
форманта, участвующего в словообразовательном акте). Работая с данной
схемой СТ, мы также обращаем внимание на закономерности написания -о- или
-е- в суффиксе после шипящих, формируем осмысленную орфографическую
компетентность и можем выйти не к заучиванию, а к формулированию
орфографического правила.
Упражнения, направленные на развитие контекстуальной догадки.
1. Подчеркните слова, о значении которых Вы можете догадаться без помощи
словаря.
1. Вчера президент выступал в парламенте. 2. Дизайнеры разработали проект
здания в форме сферы. 3. Студенты собирают информацию об истории,
культуре и религии Древнего Египта.
2. Прочитайте предложения. Подберите к выделенному слову соответствующее
определение.
А. Мой брат получил прекрасное образование в России.
Б. Образование льда начинается при температуре 0 ºС.
а) процесс возникновения, появления чето-либо;
б) результат обучения и воспитания.
3. Замените выделенные слова синонимами.
А. Итогом поездки стало создание нескольких новых песен.
Б. Жители города оказались очень доброжелательными.
В. Туристы отправились в горы.
)
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4. Определите, какими частями речи могут быть пропущенные слова.
Восстановите пропущенные слова.
1. Летом … жили в … . 2. Сестра … мне … сумку. 3. … дети … бежали…
лесу.4. Учитель … рассказывал … о строении … .
Упражнения, направленные на развитие языковой догадки с опорой на
словообразовательные модели и грамматические формы.
1.Восстановите части слов таким образом, чтобы предложение имело смысл.
а) …тель …л …ей в столовую.
б) Завтра я …ю себе …ую …у.
в) Мы …о по...ли по ...ой …е .
2. Определите, какими частями речи могут быть слова с пропусками.
Подберите к каждому слову с пропусками не менее трех подходящих по
смыслу вариантов.
а) …о идти.
б) …ая …а.
в) ...и …ут.
3.Определите, какими частями речи могут быть слова с пропусками.
Определите(если возможно) род, число, падеж существительных и
прилагательных; время, лицо, число, род глаголов. Восстановите предложения.
а) …ое …о …ло возле …а.
б) В …ом …е …ут …ые …ы.
в) …ница …ет …ую …у.
Следует также отметить, что использование языковой догадки
способствует пониманию общего содержания текста при ознакомительном
чтении даже в том случае, если семантизировать незнакомое слово не удается.
Полученные в результате использования языковой догадки сведения о
грамматических характеристиках слова, его позиции в предложении,
лексическом окружении и смысловом блоке, в который оно входит, позволяют
читателю перенести данное слово из разряда «немых», непонятных,
незнакомых слов в разряд частично знакомых, несущих определенную
информацию.
Далее организуется ежедневная тренировка по выделению в наборе слов
форм одного и того же слова и по проверке орфограмм данным способом.
В процессе ежедневной работы с данными моделями учащиеся достаточно
легко усваивают программные вопросы.
Изучение частей речи и их грамматических категорий происходит не
изолированно, а в системе их взаимодействия. Ученики учатся понимать, как и
почему меняется слово. Активная работа со словоформами ведёт к повышению
грамотности. Одна из проблем, обозначенных в начале сообщения –
неузнавание слова в контексте и ошибочное написание при условии
правильного решения орфографической задачи в изолированном слове. В
результате работы по моделям дети распознают форму слова, а значит, пишут
грамотно.
Аналогично происходит усвоение написания родственных слов. Так как в
процессе работы выясняется, что слово может не только менять форму, но и
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имеет родственные значения, соответствующие другим моделям. Например,
вода – модель ЧТО, водный – модель КАКОЙ.
А поскольку посредством моделирования отрабатываются и синтаксические
связи, ученики без затруднений опознают слова и целостные предложения в
речи, грамотно оформляя соответствующие записи. Это способствует и более
осознанному написанию слов в диктанте или самостоятельном высказывании, а
значит, ведёт к повышению грамотности
Работа по орфографии с помощью грамматического моделирования.
На последующих занятиях дети составляют предложения по заданным словам.
Например, первое предложение со словом «собака», а второе предложение со
словом «о собаке». Постепенно формируется понимание формы слова в
зависимости от контекста.
Провожу работу по умению находить проверочное слово среди родственных
слов или среди форм слова с орфограммой.
Ученикам предлагается прочитать слова и найти лишнее: розы, без роз,
розочка, роза. Постепенно приходим к выводу, что «роза» - представляем один
цветок, «розы» - такие же цветы, но их много, «без роз» - таких цветов нет,
значит, исходя из лексического значения, это одно и то же слово.
Когда мы говорим «розочка», мы представляем не точно такой же цветок, а
похожий на первоначальный, но меньше. Исходя из лексического значения,
«роза» и «розочка» - родственные слова из одной семьи.
Далее к доске выходит один ученик, например, девочка с косичками – Юля.
Меняя слово «Юля», поворачиваю ученицу к детям разными сторонами:
«Юли» - видим 1 косичку, «Юле» - видим спину, «Юлю» - видим другую
косичку и т. д. Делаем вывод: слово изменяется – «поворачивается разными
сторонами», но своего образа не теряет. Это формы слова.
Пробуем записать разные формы слова и видим, что запись слова изменяется
только в конце: РОЗ+А= РОЗА
РОЗ + Ы=РОЗЫ
РОЗ +ОЙ = РОЗОЙ
На одном из следующих уроков пробуем изменить слово «гриб». С помощью
моделей изменяем слово и выясняем, что в слове «гриб» на конце орфограмма –
парная согласная, а при изменении этого слова звук [б] оказывается в сильной
позиции.
Таким образом, определяется один из действенных способов проверки парных
согласных – изменение слова по модели НЕТ ЧЕГО, КОГО в ед. или мн. числе
в зависимости от ситуации.
Лакмусовая модель владения грамматическим строем
Среди разнообразных способов изучения иностранных языков есть методика
обучения, в которой на первых занятиях, вместо того, чтобы начать зубрить
правила и конкретные слова, разбираются с фразами, подобной этой: «Глокая
куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». Перед вами
«обнаженная» структура языка, не осложненная лексическими значениями. Для
того чтобы понять все сложнейшие формальные грамматические отношения,
содержащиеся в этом предложении (без понимания значения слов),требуются
31

секунды, а для объяснения этих отношений нужно довольно много времени и
слов.
Глокая – какая? Обозначает признак (серая, молодая, лесная), окончание
-ая указывает на ж.р., ед.ч. прилагательного.
Куздра – кто? Обозначает действующее лицо (овца, корова, коза),
окончание -а указывает на 1-е скл., ж.р., ед.ч. существительного.
Штеко – как? Обозначает признак действия (быстро, гневно, сердито),
суффикс -о неизме- няемого слова – наречия.
Бокра – кого? Окончание -а в В.п., ед.ч. указывает на лицо (барана, бычка,
петуха). Началь-ная форма бокр – существительное одушевлённое.
Будланула и курдячит: будланула – что сделала? – обозначает действие
(боднула, толкну- ла), суффикс -л- и окончание -а указывают на форму
прош.вр., ж.р. глагола; кудрячит – что делает? – обозначает действие
(пугает, гонит), окончание -ит указывает на форму 3-го л., ед.ч. глагола;
и – союз, связывающий однородные сказуемые.
Бокрёнка – кого? Уменьшительно-ласкательный суффикс
-ёнкв
сочетании
с окончанием Р.п. –а
указывает на существительное
одушевлённое, обозначающее детёныша (телёнка, яг-нёнка). Начальная
форма – бокрёнок. Получаем следующее:
прил. сущ. нар.
глаг.
сущ. союз глаг.
сущ.
Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
Благодаря окончанию слова можно узнать часть речи, число, одушевлённость
или неодушевлённость, время, спряжение, падеж, лицо. Загадочная фраза о
непонятной глокой куздре помогает нам вспомнить морфологию и понять,
что состав слова даёт возможность определить, какой частью речи является
слово.
Примерно по таком принципу построена методика изучения английского языка
у Витальда Милашевича. За короткие сроки можно было подготовить
специалистов по переводу технической документации. Думается данная
методика будет востребована для подготовки двуязычных педагогов в условиях
триязычия.
Основные принципы методики Милашевича:
Понимание логики грамматики иностранного языка происходит через
осознание грамматической структуры родного.
Практическая грамматика - это не набор заученных правил, а совокупность
определенных умственных действий конкретного человека. Задача
преподавателя - помочь ученику сформировать эти действия.
Последовательность формирования умственных действий описана в теории П.
Я. Гальперина. Если кратко, то выглядит эта последовательность следующим
образом: сначала формируется ориентировочная основа, затем - развернутое
действие, и только потом - действие превращается в непосредственный
умственный внутренний образ.
Результатом формирования грамматической логики языка является тот факт,
что человек может не знать ни одного слова на английском языке, и в то же
время, способен выстроить иерархическую систему отношений между словами:
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какие слова являются главными, какие - второстепенными, какие слова каким
подчиняются и к чему относятся.
”Зеленя зелень, зеленеющая зелень зелененная зеленью при зеленении зеленит
зелени...” . “ВИЗИТ по визиту ВИЗИТИТ ВИЗИТ
Потом дошли до упражнений, в которых предложения совсем не были похожи
на русские. Вместо слов были просто числа, если не считать английских
служебных слов, примерно так: “The 1 along the 2 3s the 4s.” “КТО по чему-то
(или вдоль чего-то) ДЕЛАЕТ ЧТО.”
Обучение специалистов структурам английских предложений, то есть новой
иноязычной форме, начинается со структур родного языка.
Схема 1 иллюстрирует этот принцип.
Какое-либо русское предложение (I на схеме) сначала приводится к
обобщенной синтаксической форме с помощью вопросительно-относительных
местоимений(II), затем каждому элементу присваивается строгое наименование
(III) и вводится символика (IV), сходная с той, которую используют в школе
при анализе русских предложений. Далее даются признаки или ориентиры, по
которым элементы можно распознать при чтении в английском тексте (V). На
последнем, шестом этапе учатся понимать строй реальных английских
предложений - возможно, со знакомой (вариант VI Б), но вначале
предпочтительно с незнакомой или вообще ничего не значащей (вариант VI А)
лексикой того же типа, что знаменитая «глокая куздра» академика Л. В.
Щербы.
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«Приёмы развития умения неподготовленной речи»
Доклад учительницы
русского языка и литературы
Л.А.Кансейтовой
КГУ осш «Торткуль»
Ордабасинского района
Приемы развития умения неподготовленной речи
Умение непринужденного общения на русском и иностранном языках в
реальных жизненных ситуациях—один из показателей качества владения
языком.
Неподготовленная речь—это такой уровень владения русским и
иностранным языками, при которых обучающийся в состоянии без
подготовки во времени и прямых побуждений к говорению использовать
усвоенный языковой материал в ранее не встречавшихся комбинациях.
С психологической
точки зрения различают следующие основные
признаки неподготовленной речи: «1. Её оформление, как в отношении
содержания, так и в отношении языка, происходит практически
одновременно с моментом высказывания.
2. Высказываемые в процессе неподготовленной речевой деятельности
«суждения всегда являются мыслями говорящего, полагающегося на родной
язык, или собственными интерпретациями мыслей других лиц». Первое
положение представляется особенно важным, так как это соответственно
отличает неподготовленную речь от подготовленной. Второе положение не
учитывает того обстоятельства, что суждения и на родном, русском и
иностранном языках могут быть выражены двумя способами. В одном
случае содержание высказывания образуется при помощи мыслейвоспоминаний, которые в процессе речи воспроизводятся без особого труда,
почти автоматически. В другом случае имеется напряженная работа
сознания, так как здесь совершаются разнообразные умственные операции:
сравнения, обобщения, выведение следствий и другие логические операции.
Качество речи в обоих случаях будет различным.
Основным отличием неподготовленной речи от подготовленной является
то, что при неподготовленной речи мышление сосредоточивается на
содержании высказывания, а языковое оформление носит подсознательный
характер благодаря тому, что достигнута высокая автоматизация речевых
навыков. Поскольку существует
два способа выражения собственных
мыслей, то система упражнений для развития неподготовленной речи
должна строиться с учетом этих двух способов.
Неподготовленная речь только имеет и другую очень важную сторону—
аудирование. Говорение невозможно без слушания. Для развития навыков
аудирования необходима система упражнений. Запись полного текста—один
из важнейших видов работ по развитию навыков аудирования. В плане
обучения неподготовленной речи необходимы упражнения, развивающие
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умение инициативно начать разговор и реагировать на речь собеседника.
Должны
быть правильно
интонационно
усвоены и
отработаны
определенные речевые образцы, чтобы учащийся мог прервать разговор,
высказать согласие, несогласие, задать встречный или уточняющий вопрос.
Учитывая реальную ситуацию, когда приходится работать с учащимися
разного уровня языковой и общекультурной подготовки, необходимо
сделать содержание уроков привлекательным и интересным для всех
учащихся и обеспечить посильность восприятия учебного материала для
учащихся. Для этого используются следующие методы:
Ролевая игра
Дискуссия (дебаты)
Мозговой штурм
Интервью
Метод проектов
Видеоурок
Синквейн
Кейс-технологии
Поскольку существует два способа выражения собственных мыслей, то
система
упражнений для развития неподготовленной речи должна
строиться с учетом этих двух способов.
Первый
тип
упражнений
в
неподготовленной
речи—содержание
высказывания составляют мысли-воспоминания.
Изложение содержания фильма, театральной постановки, прочитанной книги.
( Время
на обдумывание содержания высказывания не дается, от
учащегося не требуется использования определенных лексических единиц).
Учащимся раздаются карточки с вопросами, связанными с прошлым
опытом.
Ситуация с использованием средств наглядности.
а) Описание отрывка фильма вслед за демонстрацией.
б) Описание только что увиденной карты ( без подготовки во времени и
без лексических ограничений).
Второй
тип упражнений
в
неподготовленной
речи—содержание
высказывания формируется при помощи напряженной работы сознания.
Вопросно-ответные упражнения. Как вопрос, так и ответ требует от
учащегося высказать свою точку зрения по той или иной теме.
Беседа или развернутое высказывание в заданной ситуации без какой-либо
предварительной подготовки во времени.
Комментирование какого-либо события, статьи, фильма, эпизода из книги.
Беседа-дискуссия по какому-либо вопросу.
Сюда относятся и такие виды работ, как групповое собрание на изучаемом
языке, пресс-конференция и т.д. Обсуждаемый вопрос обязательно должен
вызвать у учащихся живой интерес, иначе беседа не будет носить
естественный характер.
Игровые упражнения, требующие неподготовленного высказывания.
Различные виды викторины.
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Развитие сюжета прослушанного краткого рассказа.
К таким видам заданий можно отнести коллективный рассказ. Иногда
преподаватель может назвать место, время действия и действующих лиц, а
учащиеся составляют рассказ по цепочке. для учащихся с недостаточно
развитым воображением этот тип упражнения имеет существенное
значение. Также различного рода описания, требующие умения обобщать
факты. Например: описание качества человека определенной профессии,
определение круга его обязанностей (врач, учитель).
Известно, что специфика обучений русскому и иностранному языкам делает
чрезмерную нагрузку на механическую память учащегося в сравнении с
другими предметами. Поэтому в учебном процессе обучения русскому и
иностранному языкам должен быть резко увеличен удельный вес таких
видов работ, которые требуют от учащегося одновременно с говорением на
русском и иностранном языке решения посильных мыслительных задач,
так как цель обучения—дальнейшее развитие умственных способностей
учащегося, умения вести дискуссию и аргументировать свою точку зрения.
Упражнениям в неподготовленной речи всегда должны предшествовать
упражнения в подготовленной речи, направленные на преодоление тех или
иных конкретных трудностей. На продвинутом этапе обучения упражнения
в подготовленной речи проводятся уже на уровне высказывания, и они
всегда будут относиться пересказ текста, пересказ его по ключевым
словам, пересказ от лица разных персонажей, диалогизация текстов,
драматизация художественных текстов. Особенно
полезным видом
упражнений в подготовленной речи представляется сжатие сюжета до
размеров, требуемых преподавателем в 15, 10, 6, 5,3 предложений.
Упражнения на обобщение текста, выделение идеи, главной мысли
отрывка,
рассказа,
произведения
максимально
приближаются
к
упражнениям в неподготовленной речи. Они должны тренировать
синтаксическую структуру предложений, связь между предложениями,
краткость и точность выражения мысли.
К упражнениям в подготовленной речи также относятся также упражнения
на тренировку памяти, которые важны для учащихся, изучающих русский
и иностранный языки. Эти упражнения приносят пользу, если они носят
систематический, не случайный характер.
К приёмам развития умения неподготовленной речи также можно
отнести
проблемные
задания,
дискуссии.
Цель—научить
коротко
высказывать своё мнение, вносить предложения, запрашивать информацию,
сравнивать, соглашаться или опровергнуть утверждения других участников
мероприятия. Проблемные задания—это всякого рода шарады, головоломки,
игры с элементами угадывания, составление диалога или предложений из
отдельных слов или реплик, распределенных между членами команды,
отгадывания названия предметов по описанию, составленному одной
командой или другой. К этому типу коммуникативных мероприятий можно
отнести и некоторые виды интервью.
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Дискуссия носит более сложный характер, для её проведения
необходимо, чтобы учащиеся имели определенный лингвистический опыт, а
также умение формулировать, аргументировать, отстаивать свою точку
зрения, продуцировать более распространенное высказывание.
Вовлечь каждого в дискуссию довольно сложно. Далеко не каждый
может сказать что-то необыкновенное или новое, но каждый может
внимательно выражать своё согласие или несогласие с тем, что было
сказано до него.
В качестве примера можно предложить коммуникативное мероприятие
«Известные личности».
Цель: научить сравнивать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения.
Время проведения 20-25 минут. Учащимся предлагаются ключевые фразы,
которые должны присутствовать в сообщениях об известных личностях.
Предлагаемый список личностей составляется на основании знаний
учащихся.
Шаг 1. Учитель представляет на доске список имён известных людей и
даёт задание выбрать 5 человек, которых хотелось бы пригласить в
аудиторию для общения.
Шаг 2. Класс делится на группы. Каждый учащийся предлагает свои
кандидатуры и объясняет свой выбор. Группа вырабатывает единый список
из 5 человек от своей группы.
Шаг 3. Каждая группа рассказывает о своём выборе и отстаивает своё
решение. Учащиеся находят сходство и различия в списках, защищают
свой выбор. Составляют список из 5 человек, приемлемых для своей
группы.
Составление рассказа. Цель: употребление и взаимодействие всех
элементов языка, развитие беглости речи, умение раскрыть данную тему,
импровизировать её. Этот вид работы лучше использовать для повторения
усвоенного ранее материала. Как пример подобного коммуникативного
мероприятия можно предложить:
Составление
учащимися
детально-словесного
портрета
своего
одноклассника
или
другого
человека.
Описание
должно
быть
максимальным распространенным и точным, чтобы присутствующие могли
угадать о ком идёт речь.
Написать рекламу в газету в рубрику «Знакомство».
Ролевые игры. Цель: создать в классе атмосферу окружающего мира для
того, чтобы использовать лексику, употребление которой в другой
ситуации было бы невозможным, искусственным или неинтересным.
При проведении ролевых игр возможны два варианта:
Учащемуся предлагается роль другого человека.
Учащийся изображает самого себя, попавшего в определенную ситуацию.
После подобных мероприятий необходимо подводить итоги и разбирать
допущенные учащимися ошибки. Выбор метода исправления ошибок
остается за учителем. Ошибки выписаны на доске, желающие их исправить
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приглашаются к доске. После работы в парах, группах работу над
ошибками проводят в том же составе.
Учащимся предлагается дать примеры, аналогичные исправленным или
свои более точные выражения данной мысли, если неточность была
лексического характера. На доске предложения, вызвавшие затруднения во
время проведения мероприятия. И их обсуждают все учащиеся.
Хочется отметить, внедрение данных методов и приёмов в процесс
обучения русскому и английскому языкам стимулирует интерес к изучению
данного
языка, они
будут
стремиться
разговаривать. Наметится
положительная тенденция развития неподготовленной устной речи: реплики
учащихся стали более развернутыми, информативными по содержанию и
более правильными.
В настоящее время внедрение персонального компьютера, технологии
мультимедиа и глобальной компьютерной сети Интернет позволяют
осуществить обоснованный выбор наилучшего варианта обучения.
Список литературы:
Журнал «Иностранные языки в школе», статья «Некоторые приёмы развития
умения неподготовленной речи» стр.17, №7, 2004г.
Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.М.,
2000г. Наука.
Егорова Н.А. Нетрадиционные формы урока, один из способов повышения
интереса к предмету.М., 1999. Наука.
Колкер Л.М., Устинова Е.С. Практическая методика обучения русскому и
иностранному языкам: Учебное пособие, М., 2000г.
Технология развития критического мышления на уроках русского языка
Тажиева Гульмира
Учитель русского языка и литературы
Отырарский район
І. Введение.
На протяжении длительного периода обучение в школе ориентировалось
на формирование, прежде всего знаний, умений и навыков; носило
репродуктивный, информационный характер. Современный этап развития
общества характеризуется социально-экономическими преобразованиями,
ставящими достаточно сложные, трудноразрешимые задачи. Обществу
требуются личности с активным мышлением, развитыми творческими
способностями. Перед современным образованием остро стоит задача
воспитания творческой личности, подготовленной к стабильному решению
нестандартных задач в различных областях деятельности.
Вместе с тем анализ деятельности современной школы, научнопедагогической литературы позволил выявить противоречие между
возрастающей потребностью общества в развитии творческого потенциала,
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активности и недостаточной сформированностью этих качеств у учащихся. В
свою очередь это противоречие обусловлено несоответствием между:
- необходимостью развития активной личности школьника умеющей
принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать,
рассматривать различные стороны решения и существующими традициями в
системе образования;
- потенциальной способностью каждого ребенка к творчеству и
невооруженностью его умениями, навыками и приемами проявления этой
способности.
В связи с этим возникает необходимость поиска таких форм и методов работы,
которые разрешили бы эти противоречия и позволили бы сформировать данные
качества у ребёнка.
Среди инновационных технологий обучения детей творчеству и
формирования активной личности ведущее место занимает теория развития
критического мышления. Данная технология ориентирована на развитие
личности каждого ученика, ибо изучение предметного материала
осуществляется на основе субъектного опыта ребёнка в контексте системнодеятельностного подхода. Работа по данной технологии способствует развитию
как личностных, так и метапредметных компетенций (универсальных учебных
действий), являющихся одним из важнейших компонентов современного
образования. Технология развития критического мышления способствует
формированию мыслительной деятельности школьников, позволяет сделать
учебный процесс содержательным и
Практическим, доступным и интересным.
ІІ. Основная часть.
Учить критически мыслить – значит учить критически слушать и
воспринимать, осмысливать и анализировать новую информацию, творчески
применять и доводить свои знания, критически развивать и совершенствовать
себя.
В основе методики критического мышления лежит трехступенчатая
модель:
1.Стадия вызова; 2.Осмысление; 3.Рефлексия.
1.Стадия вызова позволяет актуализировать имеющиеся у обучающихся
знания по данной теме; мотивировать к учебной деятельности.
Вызов Цели: а) вызов активного интереса к теме; б) активизация каждого
ученика; в) актуализация знаний; г) создание условий, при которых учащиеся
сами определяют свои личные цели изучения определенной темы.
Значение стадии вызова. Происходит осуществление нескольких
познавательных видов деятельности: 1) Происходит вызов того, что учащийся
знает о данной теме. Это заставляет его анализировать собственные знания и
начинать думать о той теме, которую им предстоит разбирать. Через эту стадию
учащийся определяет уровень собственных знаний (формирует собственный
запрос на получение информации). Это важно, так как знание становится
прочным только тогда, когда оно увязывается с уже известным. 2) Активизация
обучаемого. Учение становится активной деятельностью. Участие становится
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активным, когда учащийся целенаправленно думает, выражая свои мысли
собственными словами. 3) Вызывается интерес и определяется личная цель
рассмотрения данной темы. Целенаправленная учеба более эффективна, чем
нецеленаправленная. Цели, выбранные самостоятельно более сильны, чем цели,
поставленные преподавателем.
2.Стадия осмысления позволяет учащемуся получить новую
информацию; осмыслить ее; соотнести с уже имеющимися знаниями.
Чтение и осмысление текста
Цели:
а) организация активного восприятия текста;
б) направление усилий на отслеживание степени понимания текста; в) создание
условий для самостоятельного соотнесения учащимися своих прежних знаний с
новой информацией, содержащейся в тексте.
Значение смысловой стадии.
1) Главная задача - поддержать активность, интерес и инерцию движения,
созданную во время стадии вызова;
2) Поддерживаются усилия учащихся по отслеживанию собственного
понимания (пример с хорошим и плохим читателем). В этот момент учащиеся
сознательно увязывают новое с уже известным;
3) На этой стадии осуществляются критический и сравнительный анализы.
3. Стадия рефлексии способствует целостному осмыслению, обобщению
полученной информации; усвоению нового знания, новой информации
учеником; формированию у каждого из учащихся собственного отношения к
изучаемому материалу.
Рефлексия
Цели:
а) обеспечить закрепление полученных знаний;
б) вернуть учащихся к первоначальным записям и предположениям, внести
изменения и дополнения;
в) создать условия для самостоятельной систематизации нового материала;
г) установить связи и причинно-следственные отношения в новой информации;
д) способствовать самовыражению обучаемых, проявлению эмоций по поводу
нового знания;
е) организовать исследовательскую практическую деятельность учащихся с
использованием новой информации.
Значение стадии размышления (рефлексии):
1) Выведение знания на уровень понимания и применения.
2) Рефлексия своего процесса учения.
3) Живой обмен идеями.
4) Выражение новой информации своими словами.
Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки зрения
традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не представляют
исключительной новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только
называются иначе. Вместо «вызова» более привычно для учителя звучит
введение в проблему или актуализацию имеющегося опыта и знаний учащихся.
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А «осмысление» ничто иное, как часть урока, посвященная изучению нового
материала. И третья стадия - «рефлексия» - есть в традиционном уроке - это
закрепление материала, проверка усвоения.
Что принципиально новое несет технология критического мышления?
Элементы новизны, помимо философских идей, отмеченных выше, содержатся
в методических приемах, которые ориентируются на создание условий для
свободного развития каждой личности.
На каждой стадии урока используются свои методические приемы.
Стадия вызова
Функции:
-Мотивационная (пробуждение интереса и побуждение к работе);
-Информационная (актуализация (вызов «на поверхность») уже имеющихся
знаний);
-Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями).
Приём №1 «Что я знаю»
1)Озвучивание темы;
2) В течение 3 минут записывать на листке ответы на вопрос:
Что я знаю по теме урока или мне кажется, что я знаю?;
3) Обсуждение с партнёром или с группой своих знаний;
4) Все идеи записываются учителем на доске или листе ватмана;
5) Обсуждаются все разногласия, возникшие в ходе обсуждения
Приём №2 «Верно – не верно»
1) На доске написаны верные и неправильные утверждения по новой теме;
2) Учащиеся ставят знак «+» там, где они считают утверждение правильным и
знак «-» там, где по, их мнению, оно не верно.
Тема «Местоимение»
- Здесь написаны только местоимения: она, к нему, один, я, они, со мной.
-В предложении местоимения бывают только подлежащим.
- В предложении местоимения бывают второстепенным членом или
подлежащим.
- Местоимения могут быть 1, 2 или 3 лица.
- Местоимения изменяются по падежам и числам.
- В предложении « Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе
вернулся» местоимение является второстепенным членом.
По теме «Имя прилагательное как часть речи» дается следующая перепутанная
логическая цепочка
Часть речи – в предложении бывает – обозначает – самостоятельная –
определение – изменяется – сказуемое – какой? – чей? – признак предмета –
отвечает – род – падеж – число – имеет – краткая форма.
Приём №3 «Кластер»
Предлагается самостоятельно составить свою логическую схему изучения
данной темы и защитить её.
(целесообразно использовать перед стадией осмысления)
Цель:
- установить максимальное количество признаков изучаемого понятия.
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Кластер
-(пучок) схема, применяемая в том случае, если изучаемое явление обладает
целым рядом разных по значению признаков.
Кластер предполагает выделение смысловых единиц текста и графическое
оформление в определенном порядке в виде грозди. Делая какие-то записи,
зарисовки для памяти, мы часто распределяем, компонуем по категориям.
Правила очень простые. В центре записывается слово, вокруг которого
фиксируются слова или предложения, связанные с темой. Наши мысли
располагаются в определенном порядке, т.е. гроздятся.
Приём №4 «Взаимоопрос»
Ученики читают параграф, останавливаясь после каждого абзаца, а потом
задают друг другу вопросы. Можно задавать вопросы и учителю. При этом
задача учителя – показать, что вопросы должны формироваться по сути
излагаемого материала
Приём №5 «Самоанализ»
Самоанализ позволяет учащемуся более детально повторить всё пройденное на
уроке и оценить свои успехи.
Содержание урока
Знаю уверенно
Надо повторить
1
2
3
В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет
осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку.
Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того, на какие
элементы урока обращается особое внимание.
Можно попросить учащихся аргументировать свой ответ.
1.На уроке я работал
активно / пассивно
2.Своей работой на уроке я
доволен / не доволен
3.Урок для меня показался
коротким / длинным
4.За урок я
не устал / устал
5.Мое настроение
стало лучше / стало хуже
6.Материал урока мне был
понятен / не понятен
полезен / бесполезен
интересен / скучен
7.Домашнее задание мне кажется
легким / трудным
интересным / неинтересным
Приём №6 «Эссе»
Эссе (свободное письмо на заданную тему) рационально использовать в конце
урока, данный вид работы позволяет учащимся подвести итог занятия,
подытожить свои знания.
Предлагается ответить на вопросы:
- Что узнал и чему научился на уроке?
- Что хотел бы узнать?
Смысл этого приема можно выразить следующими словами: "Я пишу для того,
чтобы понять, что я думаю”. Это свободное письмо на заданную тему, в
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котором ценится самостоятельность, проявление индивидуальности,
дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. Обычно
эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени
занимает не более 5 минут.
Пример использования
Урок русского языка. 5 класс
Тема: «Понятие о существительном».
План урока.
1. Учитель сообщает учащимся тему урока.
2. Ученикам предлагается вспомнить, что им известно о существительном
(фронтальная беседа, результаты которой учитель фиксирует на доске).
3. Объединившись в группы, ученики оформляют полученную информацию в
тетрадях в виде кластеров, например, такого типа:

4. Презентация кластеров. Выбор наиболее интересного варианта.
5. Чтение п. 70 (т) индивидуально каждым учеником. Фиксирование помет на
полях во время чтения.
6. Заполнение таблицы ИНСЕРТ.
V
+
–
?
–
обозначает
предмет;
–
падежные
вопросы;
– морфологические
признаки
(род,
число,
падеж,
склонение);
– род (м., ж., ср.);
– число (ед., мн.)
–
падеж
(6);
– склонение (1, 2,
3);
– в предложении –

– самостоятельная –
часть
речи; самостоятельная
– классифицируют- часть речи.
ся по значению на
конкретные,
отвлечённые,
вещественные,
собирательные;
–
имеют
род;
– изменяются по
числам и падежам;
– н.ф. – им. п., ед. ч.;
– в предложении –
любой член.

–
Что
такое
склонение?
–
При
каких
условиях
сущ.
может
быть
определением в
предложении?
– Почему одни
сущ. отвечают на
вопрос кто?,
а
другие
–что?
– Почему одни
сущ. пишутся с
большой буквы,
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____, _ _ _ _

другие
–
маленькой,
третьи
–
кавычках?

с
а
в

7. Обсуждение результатов работы в парах.
8. Коллективное редактирование кластеров.
9. Домашнее задание – составить устное сообщение о существительных с
опорой на кластер, приводя собственные примеры.
10. Учитель обращает внимание учеников на графу «?» и говорит о том, что это
темы будущих уроков, на которых и будут даны ответы на эти вопросы.
ІІІ Закрепление.
Технология развития критического мышления через чтение и письмо дает
возможность личностного роста школьника, приобщает ребенка к духовному
опыту человечества, развивает его ум, индивидуальность. Она представляет
собой набор особых приемов и стратегий, применение которых позволяет
выстроить образовательный процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и
сознательную деятельность учащихся для достижения поставленных учебных
целей. Технология развития критического мышления помогает учителю
заменить пассивное слушание и пересказ на активное участие учащихся в
образовательном процессе, и тем самым повысить эффективность занятий.
Цели развития критического мышления отвечают целям образования на
современном этапе, формируют интеллектуальные качества личности,
вооружают ученика и учителя способами работы с информацией, методами
организации учения, самообразования, конструирования собственного
образовательного маршрута.
Работа по изучению и внедрению технологии развития критического мышления
помогает учителю пересмотреть свое собственное отношение к образованию,
позволяет воспринимать новые идеи открытого образования. В результате
стратегии и приемы, лежащие в основе новых подходов к обучению, становятся
не только частью их педагогического опыта, но и двойственным средством для
достижения этих задач.
После проведенных уроков с применением стратегий технологии всегда
появляются новые идеи. Это еще раз доказывает, что технология развития
критического мышления не только педагогическая технология с
установленными правилами, принципами и набором приемов, но и
динамический, развивающий подход к обучению. Смысл образовательного
процесса состоит не в строгом следовании алгоритму, а в свободном
творчестве педагогов и учеников, работающих с использованием новых
технологии.
Использованная литература
Руководство для педагога. 2012г
www.cpm.kz. материалы из портала.
Русский язык и литература в казахской школе.
Материалы из интернета
44

«Особенности реализации речевых навыков учащихся на уроках
русского языка».
Подготовила учительница русского языка
и литературы Исраилова М.К.
г.Туркестан
В настоящее время в рамках обозначенных приоритетных направлений
развития образования и науки Республики Казахстан ведется огромная работа
по обновлению содержания образования. Основная цель обновления – это
повышение качества среднего образования.
В современных условиях школа должна воспитывать, обучать и развивать
высоконравственную, творческую, критически мыслящую личность,
способную непрерывно повышать собственный уровень образования и
культуры, привносить пользу себе и обществу, и быть успешной в постоянно
меняющемся мире .
Смена парадигмы образования является велением времени. Современная школа
не должна просто учить, а должна научить учиться самостоятельно в течение
всей жизни. В русле мировых и отечественных тенденций развития
образования обозначены направления обновления:
1) от
«человека
знающего» к «человеку,
подготовленному к
жизнедеятельности»;
2) от концепции «Хорошее образование на всю жизнь» к пониманию
необходимости образования через всю жизнь;
3) от послушания к инициативности;
4) от знаний к компетенциям .
В связи с этим предусмотрено введение элементов обновления для учащихся
5-11 классов для усиления развития у целого поколения школьников
функциональной грамотности, необходимой ему для успешного включения в
жизнедеятельность. К ним относится обновление учебных программ по
казахскому, русскому и английскому языку с ориентацией на развитие навыков
по 4 видам речевой деятельности. Данные программы перестроены с учетом
уровневого овладения языком. Учебные программы основаны на традициях
зарубежных куррикуллумов.
Необходимым условием эффективности процесса обучения в школе, как и
всякой сознательной и целенаправленной деятельности, если она
представляется сложной и продолжительной, является планирование. Оно
заключается в обоснованном предвидении процесса и результата деятельности
на основе проекта действий, предусматривающих перечень предстоящих
заданий, выполняемых в установленные сроки, методы и средства реализации
этих заданий, исполнителей, способы контроля и оценки полученных
результатов.
Планирование – это постановка реальной и конкретной цели и определение
шагов ее реализации во времени с учетом возможностей (личных, тех, от кого
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это зависит) и объективных обстоятельств. При изменении объективных
обстоятельств или возможностей происходит корректировка плана.
Планирование – это совокупность действий, таких как исследование, аналитика
и другие, с целью нахождения комплекса решений, направленных на
достижение какой-либо личности, организации, ряда организаций или всех
граждан и организации в регионе, стране или в мире поставленных перед собой
целей.
Планирование включает этапы:
− Постановка целей. Цели должны быть сконцентрированы на самом
важном.
− Определение исходных предпосылок. Это то, что уже имеется и способствует
постановке целей. Это объективно и реально, а также жизненно важно для
любой цели.
− Выявление альтернатив. Они выявляются разными методами:
− Простым набором на основании опросов или высказываний.
− Путем обсуждения выдвинутых проблем в малых группах.
− Выбор наилучшей альтернативы. Для этого рассматриваются все возможные
варианты реализации плана и выбирается лучший.
− Ввод и исполнение плана. Альтернатива не может сама привести к желаемому
результату. Она должна пройти испытание делом, а потом уже занять
достойное место в плане. Далее план должен быть преобразован в логическую
последовательность действий, направленных на достижение цели. Далее
учитель обязан прозондировать подготовленный план на предмет его
эффективности .
Так, педагоги справедливо подчеркивают, что планирование обеспечивает
четкую логическую последовательность в работе учителя и учащихся,
позволяет правильно соотносить факты и обобщения в мыслительной работе
школьников и усваивать материал на основе осознания важных и типичных
показательных фактических данных, будет иметь большое значение для
выработки у них научного мировоззрения .
В контексте планирования интересны идеи Ю.К. Бабанского,
разработавшего концепцию оптимизации педагогического процесса какнаучнообоснованного выбора и реализации методики его осуществления, которая
позволяет получить наилучшие результаты при минимально необходимых
затратах времени и усилий учителей и учащихся. Ю.К. Бабанский, в частности,
считал процесс обучения оптимальным, если он отвечает следующим
критериям:
а) содержание, структура, и логика функционирования процесса обучения
обеспечивают эффективное и качественное решение задач образования,
воспитания и общего развития школьников в соответствии с требованиями
государственных учебных программ на уровне максимальных учебных
возможностей каждого школьника (но не ниже, чем на «удовлетворительно»);
б) поставленные цели достигаются без превышения расходов времени,
отведенного действующим учебным планом для классных занятий, а также без
превышения максимальных норм времени, установленных школьной гигиеной
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для домашних занятий учащихся и учителей [6]. С учетом опыта АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы» подготовлены проекты учебных
программ по предмету «Русский язык» в школах с русским языком обучения.
Особенностью обновленных учебных программ и учебных планов является
новая структура учебных программ, включающая 10 разделов:
1.Важность предмета
2. Цели учебной программы по предмету
3. Реализация политики трехъязычия
4. Организационные требования к процессу преподавания предмета
5. Педагогические подходы к обучению предмету
6. Формирование уважения к разнообразию культур и мнений
7. Компетентность в использовании информационно-коммуникационных
технологий
8. Развитие коммуникативных навыков учащихся
9. Подходы к оцениванию результатов изучения предмета
10. Содержание, организация и последовательность разделов программы по
предмету.
Положительными сторонами программ и планов являются:
− концентрический подход к отбору содержания предмета;
− иерархия целей обучения, основанная на закономерностях познания, и
классифицируемая по наиболее важным видам предметных операций
(измеримость результатов, учет всех видов учебной деятельности от
репродуктивной до творческой);
− тщательное целеполагание предмета по уровням образования и на
протяжении всего курса обучения, что позволяет максимально четко учесть
внутрипредметные связи;
− обязательное наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одного
цикла, так и разных циклов (реализация межпредметных связей);
− оптимальное соотношение четкого определения результатов на выходе
и объемом академической свободы учителя (способствование реализации
принципов гуманистической педагогики, вариативности содержания
образования);
− соответствие содержания разделов и тем предметов духу времени, акцент на
формирование навыков социализации.
Переход от знаниевой парадигмы (передача знаний, умений, навыков) к
компетентностной меняет акценты от содержания к целеполаганию. В связи с
этим опредмеченными целями являются ожидаемые результаты обучения. В
обновленных учебных программах ожидаемые результаты образуют
многоуровневую систему краткосрочных целей обучения. Обновление
содержания казахстанского образования должно осуществляться с учетом задач
государственных приоритетов, международного опыта и отечественной
практики. От обновления содержания образования зависит, сможет ли школа
подготовить личность, способную активно, творчески мыслить и действовать,
саморазвиваться интеллектуально, нравственно и физически. Обновленное
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содержание ориентировано на результаты обучения, которые проектируются с
учетом краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей.
Характерными чертами планирования являлись следующие:
− установление ведущих понятий, идей, закономерностей в изучаемом
материале и концентрация информации вокруг них;
− определение основного назначения каждого урока (семинара, экскурсии,
практикума) в системе занятий по теме;
− одновременное и последовательное решение ряда педагогических задач;
− установление меж- и внутрипредметных связей;
− распределение материала с целью систематизации научных знаний;
− подбор системы упражнений по новому материалу;
− определение наиболее эффективных форм, методов и приемов организации
обучения на разных этапах изучения темы (раздела);
− оценивание общих результатов изучения темы.
В связи с этим учебные программы дополняют долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные планы. Все эти планы взаимосвязаны. В
отличие от программы, которая является обязательной и регламентирующей,
планы носят рекомендательный характер. Краткосрочные планы составляются
самим учителем и носят индивидуальный характер. Учитель должен применять
все три вида планов (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные) в
системе. Так, по предмету «Русский язык», особенностью обновления которого
является отход от грамматического обучения языку к контекстуальному,
ориентации на развитие коммуникативной компетенции, обозначены цели
обучения в виде рече-коммуникативных навыков по всем четырем видам
деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо).
Данные навыки с учетом принципа спиральности и согласно таксономии Блума
разворачиваются и усложняются от темы к теме, а также от класса к классу.
Обучение ведется по речевым темам в рамках единого лексического режима в
контексте интеграции всех языковых дисциплин. И самым главным выводом
следует считать непосредственную связь тематико-цикловой организации
уроков со стратегической целью обучения русскому языку в казахской школе: в
итоге такого обучения казах-выпускник бывает готовым к содержательному
общению на русском языке на определенную тему. Для этого ключевыми
заданиями должны стать упражнения на слушание, чтение, говорение, письмо.
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Үштілділік аясында оқыту үдерісінде инновациялық технологияларды
пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту
Жаулыбаева Қамажай Кенесбайқызы
«Қоссейіт» жалпы орта мектебінің
физика пәні мұғалімі
Шардара ауданы
«Сабақ беру - үйреншiктi жай ғана шеберлiк емес,
ол үнемi жаңадан жаңаны табатын өнер».
Ж. Аймауытов
I. Кiрiспе
Қазақ тiлiне мемлекет мәртебесiне әперу оңай болған емес. Осы жолда
қаншама тар жол, тайғақ кешулерден өттi. Сөйтiп, елiм, тiлiм деп күрес
майданына шыққан көптеген асыл азаматтардың зор қажыр-қайратының
арқасында туған тiлiмiз өз тұғырына қонды. Бұл iстердiң қай-қайсысының
болсын
басы-қасында
Қазақстанның
Тұңғыш
Президентi Нұрсұлтан Әбiшұлы Назарбаев болғанын тағы жақсы бiлесiңдер.
Тәуелсiздiк жылдары мемлекеттiк тiлiмiзде оймен бiрге жетiлiп, қолданыс
аясын
кеңейте
түстi.
Оның
әрбiр
сатысынан
Мемлекет басшысының қолтаңбасын көтеруге болады. Елбасы дәстүрге
айналған жыл сайынғы Жолдауларында да, Қазақстан халқы Ассамблеясының
сессияларында да мемлекеттiк тiлiмiздiң тiрегi ретiнде қазақ тiлiнiң өрiсiн
кеңейту, ел халқының мемлекеттiк тiл аясына ұйысуын қадағалап, осыны ұдайы
айтып келедi. Президент Нұрсұлтан Әбiшұлы Назарбаевтың Қазақстан Халқы
Ассамблеясын құрғандағы мақсаты да ел халқын тұтастандыру болатын. Ол,
әрине, мемлекеттiк тiл арқылы iске асады. Сондықтан Қазақстан Халқы
Ассамблеясы мемлекеттiк тiлге қатысты жұмыстарын бұрынғыдан да қарқынды
жүргiзiп, өзге ұлт өкiлдерiнiң мемлкеттiк тiл аясында топтасуына ұйытқы
болғандары жөн дегiм келедi.
«Елбасының «Үш тұғырлы тiл» жобасы ел болашағын баянды етуден
туған, алысты көздеген мақсат. Осы жобаны түсiндiруде және iске асыруда
түрлi жансақтықтарға жол берiп алып жатамыз. «Үш тұғырлы тiл» - қазақ,
орыс, ағылшын тiлдерiн қатар қойып, жарыстыру емес. Керiсiнше, бұл әр тiлдi
өзiне лайықты орнымен қажетiне қарай лайықты пайдалану деген сөз. Мұнда
мемлекеттiк тiлдiң орны тiптi бөлек. Оған ешкiмнiң таласы жоқ. Үш тұғырлы
тiлдi желеу етiп, мемлекеттiк тiлдi ығыстыру мүлде дұрыс емес» - дейдi.
2.1. Қазақстанды бүкiл әлем халқы үш тiлдi бiрдей пайдаланатын жоғары
бiлiмдi мемлекет ретiнде тануы керек. Олар: қазақ тiлi – мемлекеттiк тiл, орыс
тiлi – ұлтаралық қарым-қатынас тiлi және ағылшын тiлi – жаһандық
экономиканы ойдағыдай түсiну тiлi. Дәлiрек айтқанда, үштұғырлы тiл идеясын
мынадай әрi қарапайым, әрi түсiнiктi формуламен көрсетуге болады:
мемлекеттiк тiлдi дамытамыз, орыс тiлiн қолдаймыз және ағылшын тiлiн
үйренемiз. Үштұғырлы тiл идеясын дамыту үшiн мемлекет тарапынан елiмiздiң
әр азаматына көптеген жағдайлар жасалынған.
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Биылғы жылғы Елбасының дәстүрлi Жолдауынан кейiн тiл саясатында да
бiраз тың өзгерiстер орын алды. Атап айтқанда, ұлттық терминологияны
дамыту, мемле¬кеттiк тiлдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру тұжырымдамасын
әзiрлеу, ағылшын тiлiн үйретудiң курстарын ашу, мемлекеттiк қызметке
қабылданатын үмiткерлерге мем¬лекеттiк тiлден тест тапсыру, қолданыстағы
тiл туралы заңнамаларға “Тiлдердiң үштұғырлығы”, дәлiрек айтқанда – үш
тiлдiң бiрлiгi бойынша өзгерiстер енгiзу және тағы басқалар.
“Үш тiлдiң бiрлiгi” мәдени жобасы – үш тiлдi, қазақ, орыс және ағылшын
тiлдерiн Қазақстан азаматтарының бiрдей меңгеруiн меңзегенiмен, бұның түпкi
негiзi, көздеген мақсаты – мемлекеттiк қазақ тiлiнiң халықаралық қолданыстағы
орыс, ағылшын тiлдерiмен терезесiн теңестiрiп, әлемдiк деңгейге көтерiп,
жаһан тiлдерiмен тең қолданылатын биiкке жеткiзу.
Қандай мемлекет болмасын оның, ең әуелi мән берiп, ұлықтайтын тiлi,
әрине, мемлекеттiк тiлi. Өйткенi, мемлекеттiк тiл әлемдiк қауымдастықтағы
мемлекеттердiң сипатты белгiлерiнiң бiрi, ұлттық саясатының көрсеткiшi. Мiне,
осы бағытта елiмiз, ең әуелi, мемлекеттiк тiлiмiздiң мәртебесiн арттыруға күш
салып отыр. Бұл мәселе тек қана қазақ халқының ғана емес, елiмiзде тұратын
өзге ұлт өкiлдерiнiң де алдында тұрған мiндет.
Елiмiздегi ең жоғарғы лауазым – Президенттiкке үмiткер тұлғаға
қойылатын талаптың бiрi – мемлекеттiк тiлдi еркiн меңгергендiгiн тексеретiн
сынақтан өту. Осындай қатаң талап неге мемлекеттiк құ¬ры-лымның басқа да
лауазымды тұлға¬лары¬ның алдына қойылмайды?! Мемлекеттiк тiлге деген
шынайы құрмет жоғарыдан бастау алып, қарапайым халыққа үлгi болса, қазақ
тiлiнiң тұғыры беки түсер едi.
Әрбiр маманның, қызметкердiң өз қызметi шегiнде, өзiнiң кәсiби
бiлiктiлiгiнiң аясында мемлекеттiк тiлдi меңгеру межесi нақты айқындалып,
жаңа мiндеттер жүктелуi тиiс.
Осы арада айрықша тоқталатын мәселе, тiлдiң тағдырын тек заңмен, басқа
да мiндеттеу шараларымен, шешу мүмкiн емес. Тiлге қажеттiлiк тудыру керек.
Бүгiнгi таңда тiл саясатында атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Атап
айтқанда, нормативтiк-құқықтық және ғылыми-лингвистикалық базаны одан
әрi жетiлдiру, мемлекеттiк тiлдi оқытудың тиiмдiлiгiн арттыру, мемлекеттiк
тiлдi бiлу деңгейiн бағалау жүйесiн дамыту, терминологиялық базаны
қалыптастыру, тарихи атауларды қалпына келтiру, т.б. салалар бойынша жүйелi
жұмыстар жүргiзiлуде.
2.2
Бiлiм әлеуметтiк жағдайды жақсарту құралы емес, бүкiл болашаққа
апаратын даңғыл жол. Сол даңғылды жасайтында, бағыттайтында мектеп және
оның ұстаздар қауымы.
А. Байтұрсынұлының «мектеп керектерi» деген еңбектерiнде былай
делiнген: «Мұғалiм қандай болса, мектеп һәм осындай болмақшы»
Үштiлдiлiктiң маңызын түсiне бiлген жанның елiмiз үшiн болашақтағы
алары да, берерi де мол. «Бiз ағылшын тiлiн игеруде серпiлiс жасауымыз керек.
Қазiргi әлемнiң осы «лингва франкасын» меңгеру бiздiң елiмiздiң әрбiр
азаматына өмiрдегi шексiз жаңа мүмкiндiктердi ашады»
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Осынау мүмкiндiктердi игеру мақсатында бүгiнгi бiлiм ордалары үштiлдiлiктi
енгiзудiң, оны тиiмдi жүргiзудiң тың жолдарынан iзденiс табуда.
Мектепте қазақ тiлiн оқыту барысында орыс тiлi, ағылшын тiлi пәндерiн
бiрлiкте алу мұғалiмнiң шеберлiгiне байланысты жүргiзiлiп жүр. Бұл жерде
өтiлiп отырған бағдарламаға сай үш пәндi бiрлiкте ала отырып, пәнаралық
байланысты жүзеге асыруға болады. Алайда дәстүрлi оқытуда тек аударма
жасатумен ғана шектелiп отырсақ, қазiргi оқыту технологиясында түрлi
шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, оқушы-субьектiнiң
iзденiсiне, яғни, жеке тұлғаның әрекетiн дамытуды мақсат етудемiз.
Өз iс-тәжiрибемiзде оқушылардың интеллектуалдық қабiлетiне түрткi болатын
ойын технологиясын қолдана отырып сабақты үш тiлде жүргiзудiң тиiмдiлiгi
зор. Өнiмдi нәтиже берiп жүрген iскерлiк ойындары: «Полиглот», «Кiм
тапқыр?», «Үздiк тiлшi», «миға шабуыл », қандайда бір тапсырманы
орындағанда оны міндетті түрде үш тілде айту керек. Оқушыларды ойната
отырып, үш тiлде жүргiзiлген сөзжұмбақтар, анаграммалар олардың
коммуникативтiк құзыреттiлiктерi мен функционалдық сауаттылықтарын
арттыруға негiз болды. Сондай-ақ, ақпараттық технологияны: электрондық
оқулықтар, презентациялар, тест т.б түрлерi оқушылардың қызығушылығын
оятып, уақыттарын үнемдеуге, қосымша деректердi тиiмдi қолдануға түрткi
болды. Шығармашылық жұмыстарға жетелейтiн тапсырмаларды да оқушылар
қызыға орындап, еркiн аударма жұмыстарын жасауға дағдыланды. Мәселен,
формуланы салыстыру жұмысы оқушылардың жас ерекшелiгiне байланысты
ұсынылып, сыныбына орай күрделенiлiп отырады. Физика пәнінде термин
сөздерді үштілде айтып отыру оқушыладың тілгедеген қызығушылығын және
сабаққа деген ынтасын арттырып отырады.
Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының
XII құрылтайында «Үш тұғырлы тiл» туралы идеяны жария еттi. Ал 2007
Жолдауында “Тiлдердiң үш тұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезеңкезеңмен iске асыруды ұсынды. Бұл идеяның негiзi мынадай: Қазақстанды
бүкiл әлем халқы үш тiлдi бiрдей пайдаланатын жоғары бiлiмдi мемлекет
ретiнде тануы керек. Олар: қазақ тiлi – мемлекеттiк тiл, орыс тiлi – ұлтаралық
қарым-қатынас тiлi және ағылшын тiлi – жаһандық экономикаға ойдағыдай
кiрiгу тiлi. Яғни мемлекеттiк тiлдi дамытамыз, орыс тiлiн қолдаймыз және
ағылшын тiлiн үйренемiз.
Қорыта айтатын болсақ, көптiлдi бiлiм беру бағдарламасы аясында үштiлдi
меңгеру тәжiрибесiн жинақтап, әлемдiк деңгейде көтерiлуiмiз керек. Бұл
оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдiк
әрiптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тiлдерiндегi ақпарат
көздерiне қол жеткiзуiне мүмкiндiк бередi. Елдiң ертеңi өресi биiк,
дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсiру үшiн бүгiнгi ұрпаққа ұлттық
рухани қазынаны әлемдiк озық ой-пiкiрiмен ұштастырған сапалы бiлiм мен
тәрбие берiлуi қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Жарықбаев Қ. Аталы сөз.– Алматы: Жалын, 1980.
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Физика сабағында физикалық шамалар мен ғылыми
тілді қолдану арқылы меңгерту

терминдерді үш

Мадиева Тамара Кахаровна
№7 жалпы орта мектебінің
физика пәні мұғалімі
Төлеби ауданы
І. Кіріспе.
Елбасымыз
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына
жолдауында
айтылған «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үшін үш тілді пайдаланатын
мәдениетті тіл ретінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі - мемлекеттік тіл,
орыс тілі - ұлтаралық тіл, ағылшын тілі - жаһандық
экономикаға
ойдағыдай кіру тілі» - деген сөзімен өз сөзімді бастағым келеді. [6] Барша
қазақстандықтар осы үш тілді өзара ұштастырып, өз орнымен қолдана
білуі қажет. Біздің мақсат ағылшын идеологиясын сіңіріп, ағылшын
болып өмір сүру емес, ағылшын тілін үйреніп, балаларымызды жаһанға
қанат жайған ағылшын
тілімен қаруландыру. Ағылшын тілі әлем
мойындаған жаһандану тілі. Ұрпағымызға осы үш тілді ұштастыра қолдана
білуі үшін білім ордаларындағы ұстаздардың ролы басым. Қазіргі мұғалім
әрбір сабаққа, тақырыпқа, әр топтың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты
оқытудың әр түрлі әдіс - тәсілдері мен формаларын таңдай білуі қажет.
Сонымен қатар, шәкірттерді өзіндік жұмысқа үйрету, олардың ізденісін
ұйымдастыру үшін оқыту формаларын да таңдай білу керек. Бір
сабақтың өзінде
қолданатын әдістерді кезектестіріп,
шәкірттерді
шаршатпай, материалды қызықты жеткізу керек. Тек осындай жағдайда
ғана біз алдымызда тұрған бұл белесті алып, үш тілді меңгерген және оны
қолдана алатын ұрпақ тәрбиелейміз.
Үш тілді оқыту барысында оқушылармен қатар мұғалімдердің де алдынан
көп қиындықтар кездесетіні белгілі. Оларды ең бастысы ағылшын тілін
меңгеру. Сондықтан әр пән бойынша нақты термин сөздердің сөздіктерінің де
көптеп болуы қажет. Ал оқушылармен сабақтың барысында түрлі ойындар,
жаңа әдіс тәсілдерді, АКТ – ны тиімді қолдану арқылы сабақтарды
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қызықты етіп өтуге, тілді меңгертуге болатындығын білеміз. Оған бірнеше
мысалдар келтірейік.
1. Фишбоун әдісі. Балықтың қаңқасына салынған тапсырмалар
Бұл әдіс бойынша балықтың басына негізгі тапсырма жазылады. Үстіңгі
қаңқаларына негізгі түсініктің орыс тіліндегі атаулары жазылады. Ішіне
қазақша атаулары мен анықтамалары жазылса, төменгі қанаттарына ағылшын
тіліндегі аудармасы жазылады.[1] Бұл әдістің ерекшелігі оқушылар термин
сөздер мен анықтамаларды өздері жазғандықтан олардың айтым, жазылым,
оқылым дағдыларын дамытады. Жаңа сабақты қорытындылау барысында
қолдануға тиімді.
2. Веер әдісі. Парақтан желпуіш жасалады. Оның әр бетіне сол сабақта өткен
жаңа сөздер, терминдер мен анықтамалардың үш тілдегі аудармаларын
жазылады. Жеке жеке қиылады. Оқушылар өздері құрастырады. Орындап
болған соң бір – бірлерімен алмастыру арқылы тексертеміз. Оқушылардың ой
бөлісуін ұйымдастыруға да болады. Бұл әсістің ерекшелігі оқушылардың
оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылу
дағыдыларын қалыптастырады.
Сонымен қатар, оқушылар бір – бірін тексеру арқылы өздерін өздері
бағалайды, түзетеді. Өткен сабақты қайталау үшін қолданса тиімді болады. [1]
3. «Ыстық картоп» әдісі. Әр термин сөздерді жеке параққа жазып, бір
бірлерімен қабаттастырып ораймыз. Оқушылар бір – бірлеріне ұзатады.
Мұғалім «тоқта» - дегенде қолына ұстап қалған оқушы парақты ашып оқып,
оның үш тілдегі атауын айтады. Оқушыларды тез ойлауға, еркін ойын жеткізе
білуге, жауапкершілікке, айтылым және тыңдалым дағдыларын дамытуға
көмектеседі. Сергіту сәті үшін қолдануға болады.
4. «Қар көшкіні» әдісі. Әр топтағы оқушылар жеке - жеке өздері параққа
сұрақтар, термин сөздер, анықтама және т.б сұрақ құрастырып жазады.
Кезекпен барлығы сұрақтарын біріктіру арқылы «қар түйінін» жасайды. Бұл
қар түйіндерін басқа топтармен алмастырамыз. Оқушылар сұрақтарды ашып,
жауап береді.Жаңа сабақты қортындылау үшін қолдануға болады. [1]
5. «Шахмат» әдісі. Әрбір екі оқушыға қағазға шығарылған шахмат тақтасын
береміз. Олардың бірі ақ шәкілге жазса, екіншісі қара шәкілге жазып отырады.
Бір – бірлеріне терминнің қазақшасын, екіншісі орысшасы, біріншісі ағылшын
тіліндегі аудармасын жазады. Осылай
жалғасып шәкілдерді аяқтаймыз.
Уақытты шектейміз. Көп сөз жазған оқушыларға балл түрінде немесе мақтау,
мадақтау түрінде бағалауға болады.
6. «Галереяға саяхат» әдісі. Мұғалім алдын ала парақтарға термин сөздерді,
анықтамаларды, сұрақтарды жазып келеді. Сабақтың барысында тез осы
сұрақтарды қабырғаларға жабыстырып шығады. Оқушылар орындарынан
тұрып әрқайсысы бір – бір сұрақтан алып, орындарына келіп, жауап береді.
Немесе қабырғаға ағылшын тіліндегі термин сөздерді іліп, оқушылардың
қолданына термин сөздер түсіп қалған анықтамалар беріледі. Оқушылар
оларды ретімен орналастырады. Бұл әрі сергіту сәті де болады.
7. «Айналмалы бекеттер» әдісі. Оқушылар екі шеңбер құрып тұрады. Бір –
бірлерімен кездескен оқушылар айтылған сұрақтың бірі қазақ тіліндегі
екіншісі ағылшын тіліндегі аудармаларын айтып отырады.Оқушыларды
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жылдам ойлауға, жауапкершілікке, айтылым және тыңдалым дағдыларын
қалыптастыруға көмектеседі. Сабақтың кез келген кезеңі үшін тиімді.
8. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлау, өз ойын толық жеткізе алу, үш тілде
еркін ойлай отырып сөйлей алу, есте сақтау қабілеттерін, тыңдалым және
айтылым дағдыларын дамыту үшін «жасырын суреттер» әдісін қолдануға
болады. Бұл әдіс бойынша мұғалім қораптың ішіне сабақтың түйіндісі бола
алатын бір затты жасырады, Оған қысқаша бір немесе екі ауыз сөзбен
сипаттама береді. Оқушылар осы зат туралы өз ойларымен бөліседі. Осыдан
оқушылардың ойының ұшқырлығын байқауға болады. Ұйымдастыру және
жаңа сабақтың тақырыбын ашу барысында, проблемалық ситуация туғызу
кезінде қолдануға болады.
Бұлардан басқа «өрмекшінің торы», «микрофон», «Жасырын сұрақтар» , «поп
корн», «үлкен және кіші шеңберлер», «Тыңдап отырған үштік» , «жасырын
сурет», «ақылдың алты қалпағы» және т.б
көптеген ойындар арқылы
оқушыларды зеріктірмей әрі қиындықты жеңе отырып үш тілді меңгертуге
болады деп ойлаймын. [1].[3],[7] Бұл әдіс - тәсілдердің артықшылығы оқушы
білімді өзі жинақтайды, бірін-бірі оқытады, топта және өз бетімен жұмыс
жасайды, өз ара ой бөліседі, бірін-бірі тексереді, сөздік қорларын молайта
отырып, дұрыс жазуға үйренеді.
Оқушыларды үш тілде өз ойларын толық жеткізе алуды меңгерту үшін
олардың арасында диалогтың , сын тұрғысынан ойлайтын тапсырмалардың көп
болуы қажет. Себебі балалар бір –бірлерімен сөйлесу, ой бөлісу арқылы тілдік
қорын көбейтеді, айтылу барысында болатын қателіктерді жеңеді, сөйлей
отырып ойланады, айтылу және тыңдалу дағдылары дамиды, өзара көмек беру
арқылы
бір –бірлерін алға тартады. Ал, сын тұрғысынан ойлайтын
тапсырмаларға қарай отырып оқушылар үш тілде өз ойларын жеткізуге, пікір
алмасуға, сөздік қорын дамытуға, тыңдай және көре отырып ойлана білуге
дағдыланады. Түрлі постерлер қорғату арқылы оларды сауатты жазуға
тәрбиелеуге болады. Себебі олар постерге жазғанда бір –бірлерін түзетеді,
көмектеседі. Мысалы, бір ашық сабақтың төмендегі үлгісін ұсынсам. [3]
Жоғарыдағы айтып өткен әдіс тәсілдерді қолданған бір сабаққа мысал
келтіріп өтейін.
Қысқа мерзімді жоспар
№7 жалпы орта білім беретін
мектебі
Күні:
Мұғалімнің аты- жөні: Мадиева
Т.К
Сынып: 11 «А»
Қатысқандар саны : 28
Сабақ
Жер тобының планеталары
тақырыбы:
Сабақтың
Өткен сабақты пысықтай отырып, жер тобындағы
мақсаты:
планеталарға түсінік беру. Жер тобындағы планеталардың
бір – бірлерінен айырмашылықтары мен ұқсастықтарын,
өздеріне тән қасиеттерін меңгерту; Оқушылардың
теориялық білімдерін өмірде қолдана алу қабілеттерін, ойөрісін, дүниетанымын кеңейту, сөздік қорын байыту;
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Оқушыларды ұқыптылыққа, сауатты жазуға тәрбиелеу;Сөз
қадірін түсіндіріп, тіл байлығын арттыру.
Жетістік
Сын тұрғысынан ойлау. Әр планетаның суретіне қарай
критерийлері: отырып ажырату.Коммуникация. Өз ойын білдіре алу
Рефлекция. Бір бірлеріне сабақта білген түйінді сөздерін
жеткізеді.
Пән аралық астрономия, химия, математика, геометрия, география.
байланыс
Бастапқы
Планеталар қозғалысы
білім
Сабақтың барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс - әрекет
Ресурста
жоспарланға
р
н кезеңдері
Ұйымдастыр а)
Амандасу,
түгелдеу. Бағалау
у
кезеңі: ә) Сынып назарын сабаққа аудару.
парақтар
(5 мин)
б) Оқушыларды Меркурий, Шолпан, Жер, Марс ы
планеталарының атауы бойынша төрт топқа
біріктіреміз.
в) Әр топ басшысына бағалау парағын тарату және
шартын еске түсіру (өзін – өзі бағалау әдісі)
Үй
А) Үйге берілген жаттығу есептерін тексеру.
тапсырмасы 5 – есеп.Күн жүйесіндегі басқа планетада өмір
н
сүрсеңдер салмақтарың қандай болар еді? Оны Үлестірсұрау(10мин есептеу үшін оқулықтың соңындағы анықтама мелер,А
)
мәліметтерді пайдалан.
КТ
Мысалы: Меркурий планетасы :
Еркін түсу үдеуі 3,63 м/с болғандықтан, массасы
50 кг баланың салмағы 181,5 Н болады. Яғни,
м
𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 50кг ∗ 3,63 = 181,5 Н
с
Б) Өткен сабақта өтілген термин сөздерді
сәйкестендіру
арқылы
қайталау
[4],[5].
Сәйкестендіріңіз:

Суретте
55

Жаңа
сабақтың
мазмұны

Қазақша
атауы

Орысша атауы

Жұлдыз
Күн жүйесі

планета
Эволюция
сольнечной
системы
звезды
Сольнечная
система

Ағылшын
тіліндегі
атауы
planet
Evolution the
solar system

р, АКТ

Планета
Stars
Күн
Solar system
жүйесінің
пайда
болуы
Күн
Возникновение
The emergence
жүйесінің
сольнечной
of the solar
эволюцияс системы
system
ы
Проблемалық ситуация туғызу. «Жасырын
суреттер»
Жер планетасына ұқсас планеталарды атаңыз?
Неге?
Оқушылардың
жауаптарын тыңдап, өзара
талқылауға салу арқылы жер тобына жататын Үлестірпланеталарды анықтап
алу. Осы планеталар мелер
туралы қысқа видео ролик көрсету.
1 - тапсырма.Әр топқа планеталарды бөліп беру.
«Джиксо»
әдіс қолдану. Оқулықпен жұмыс.
1- топ. Бірінші бөлік бойынша оқу, бір –бірлеріне
түсіндіру, талдау. «Меркурий
планетасы»
2- топ. Екінші бөлік бойынша оқу, бір –бірлеріне
түсіндіру, талдау.
«Шолпан
планетасы»
3- топ. Үшінші бөлік бойынша оқу, бір –бірлеріне
түсіндіру, талдау.
«Жер
планетасы»
4- топ. Төртінші бөлік бойынша оқу, бір –
бірлеріне түсіндіру, талдау. «Марс планетасы»
2- тапсырма. Мәтіннен түйінді түсініктер мен
сөздерді анықтаңыз
Жер тобы планеталары, Меркурий, Шолан, Жер,
Марс, планета серігі, Күнді айналу периоды, Ай,
тығыздық, радиус, тіршілік, жыл маусымы және
т.б
3- тапсырма. Анықталған түйінді сөздерді орыс
және ағылшын тілінде сөздіктен аудармаларын
дәптерге жазу. [3],[4],[5]
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Жаңа
сабақты
қорытындыл
ау

Сабақтың
соңы (5 мин)

Қазақ
тіліндегі
атауы

Орыс
тіліндегі
атауы

Ағылшын
тіліндегі атауы

Жер тобы
планеталар
ы

Планеты
земной
группы

Planets
earth of groups

Меркурий

Меркурий

Mercury

Шолпан

Венера

Venus

Жер

Земля

Earth

Марс

Марс

Mars

Планета
серігі

Спутник
планеты

Satellite of the
planet

Күнді
айналу
периоды

Период
вращения

Period rotate

Ай

Луна

Moon

Тығыздық

Плотность

Density

Радиус

Радиус

Radius

Тіршілік

Существован
ие

Existence

Жыл
Сезон
Season
маусымы
4 – тапсырма. Төмендегі сөз тіркестерін қазақ
және орыс тіліне аударыңыз.
1.There is no satellite planets Mercury,
Меркурийдің серіктері жоқ.
2.Is there no satellite of the planet?
Қай планеталардың серіктері жоқ
3. Name the satellite of the earth?
Жердің серігін атаңыз?
4. Which are the creatures on the planet?
Қай планетада тіршілік бар?
5. There is life on the planet earth
Жерде тіршілік бар.
6.Mercury and Venus are after our blue planet Earth
Меркурий мен Шолпаннан кейінгі тұрған біздің
көгілдір планета Жер.
Оқушылардың жинаған балдарына қарай бағалау.
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Кері байланыс алу «Рефлексялық алгоритм»
Үй тапсырмасы. 11.2. Жер тобының планеталары
туралы қосымша материал іздену.
ІІІ. Қорытынды.
Қорыта келгенде, тіл - халықтың байлығы, қазынасы. Тілді таза ұстап,
құрметтеуіміз қажет. Мемлекеттік тілді жоғары дәрежеде меңгерейік. Ана
тілін қадірлей отырып, өзге тілді білуге ұмтылу – уақыт талабы. Ана
тіліміз әр қашанда бірінші орында болуы тиіс.
Қолданылған әдебиеттер:
1.Үлестірме материалдар. « Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2012 ж
2. Құдайбергенова К. «Құзырлықтың педагогикалық категория ретінде
дамуының теориялық – әдіснамалық негіздері» Монография – Алматы. 2012.
3. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, үшінші басылым.«Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ, 2012 ж
4.Shulman.L.S. (2007). Good teaching.
5. Ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі сөздіктер
6.ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жолдауы.
7.Summercamp.ru. Игры на сплочения
Физика сабағында жаңа технологияларды қолдану
арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту
Қожық Баянкүл Сапарханқызы
С.Сейфуллин атындағы жалпы орта
мектебінің физика пән мұғалімі
Ордабасы ауданы
І. Кіріспе
2012 жылғы 27 қаңтардағы Елбасы Н. Назарбаевтың «Әлеуметтік –
экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан
халқына Жолдауында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын
дамыту мақсатында 5 жылдық ұлттық жоспарды қабылдау міндеті қойылған.
Ұлттық жоспардың мақсаты - Қазақстан Республикасындағы мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жағдай жасау.
Қазіргі уақытта білім беру жүйесінде «функционалдық сауаттылықты»
қалыптастыру мәселесін негізге алудың өзектілігін арттырып отыр.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығы ең алдымен біріншіден, үйден
отбасынан басталады. Өйткені, ата - аналардың балаларды оқытуы және
тәрбиелеуі ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың негізгі
тетіктерінің (механизмдерінің) бірі болып көрсетілген.
Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе
алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас
жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауаттылық
тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп саналатын және
оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік,
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дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек білік пен
білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке
адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. Осындай сапалық
сипаты тұрғысынан қарағанда, функционалдық сауаттылық жеке адамды
дамытудың тетігі ретінде қолданылады.
Жалпы, функционалдық сауаттылық дегеніміз не?
Біріншіден,
функционалдық
сауаттылық
дегенімізадамдардың
әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге араласуы. Біз
экономикамыздағы, әлеуметтік – саяси және рухани өміріміздегі жетістіктерді
заңды түрде мақтан етеміз. Тіпті «экономика» деген сөздің өзін сөзбе сөз
аударсақ «үй шаруашылығы» дегенді білдіреді. Сондықтан да отбасындағы
экономиканы мемлекеттік экономиканың құрамдас бөлігі ретінде қарауға тура
келеді. Демек, оған байыпты түрде біліммен әрі шаруақорлықпен қарау керек.
Біліммен қарау деген түсінікті, ал шаруақорлықпен қарау деген не нәрсе?
Шаруақорлықпен қарау дегеніміз мынау: Үйде желінбей қалған нанның
үзіндерін, қабықтарын және кеуіп қалған нанды ешқашан лақтырып тастамау.
Нанның біздің өміріміздегі маңызы туралы – бұл тамаққа ата - ана баласын ізгі
құрметпен қарауға тәрбиелеу керек. Халқымыз нанды ежелден қастерлеп,
құрметтеп келеді. Алайда нанның бар екеніне әрі оның әрқашан болатынына
деген сенімділік. Адамға жалғыз нан ғана қажет емес, бірақ нанда минералды
заттар бар. Мысалы, калий орталық нерв жүйесінің қалыпты жұмыс істеуінде
жетекші роль атқарады, темір – қан түзетін элемент және т. б. Бидай мен қара
бидайдың дәнінде витаминдердің едәуір мөлшері бар. Әсіресе, ол В тобындағы
витаминдерге: тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотин қышқылына (РР) бай.
Балалардың тамақтануында В2 және РР витаминдерінің ролі өте зор. Баланың
бойының өсуіне ықпал етеді. Бұл жерде нанға деген құрмет, шаруақорлықпен
пайдалану туралы әңгіме тіпті де төтенше жағдайға байланысты туып отырған
жоқ. Жалпы, бұл жерде ата - ананың функционалдық сауаттылығы, соның
ішінде баланың нанға деген ұқыптылықпен қарауы болып отыр.
Отбасында әрбір грамды, ватты, минутты есептей алмайтын және де
есептегісі келмейтін баланың үй шаруасына да қыры болмайды. Баланың
бойына рухани құндылықтарды қалыптастыруға, жағымсыз мінез - құлық
әдеттерден арылтуға көмек беретін функционалдық сауаттылық ата - ана
бойында да болуға тиіс. Ата – аналар баланың ұғынуына көмектесулері керек.
Үйде жарық пен тұрмыстық приборларды дер кезінде сөндіру, токтан ажырату
қажеттігін, есік алдағы су құбырының краны арқылы тамшыдан өзен құралып
қайта ағып кетіп жатқанын бала білуге тиіс. Еңбектің бағасын білген бала оның
нәтижесін де жақсы бағалай біледі. Осының бәрінде аса терең ата - ананың
функционалдық сауаттылығы тұр. Баласының бойына адамгершілік
проблемасын және тәуелсіздік еліміздің байлығына үнемділікпен,
ыждаһаттылықпен қарауға, адам еңбегімен жасалған нәрсенің бәрін бағалай
білетін азаматтық ең жақсы қасиеттерді дарыту. Ата – ана баланың ең әуелі
өздері істей алатынды үйретуі тиіс. Әкесі дәнекерлей білсе – баласын да
үйретсін. Анасы: он саусағынан өнер тамған шебер екен, әрине қызын өнеріне
сөзсіз үйретеді.
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Екіншіден, функционалдық сауаттылық дегеніміз– өмір бойы білім алуына
ықпал ететін, авторлық база жасау. Өмір бойы іздену, яғни бүгінгі жаһандану
дәуіріндегі заман ағымына қарай ілесіп отыру.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығы екіншіден, мектептен
басталады.
Мектеп - үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Оқушының бойына білім
нәрін дарытуға көмек беретін функционалдық сауаттылық мұғалім бойында да
болуы тиіс. Барлық елде балаға білім беру ерекше орын алып келеді.
Балалардың ойлау қабілетін дамытуға, байлығымыз да, бақытымыз да болған
Мәңгілік тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуге оқушыларды
тәрбиелеу мұғалімдердің басты борышы. Мұғалім сабақты түрлендіріп,
өмірмен байланыстырып өтуінде, пәндік білімдеріне, ептіліктеріне және
сауаттылығына сүйене отырып, оқу пәндері арқылы, оқушылардың
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру негізінде жүзеге асады.
Тек білім ғана бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыра алады. Сондықтан
да мұғалім сапалы білім, салиқалы ой - өрісі кең тұлғаны қалыптастыруы үшін
45 минуттық сабағын қазіргі заманғы білім берудің жаңа технологияларын
қолдана отырып өту керек. Осы жерде орыс педагогы А.С.Макаренконың «45
жыл мұғалім болса да 45 минуттық сабағына дайындалып келу керек» деген
нақыл сөзін еске алуға болады. Мұғалім оқушыны тек қана мектептің
бағдарламасымен шектеліп қалдырмай, теориялық білімдерін практикалық
жұмыстармен, өмірмен байланыстыра білуге үйрету керек. Осындай әдіс тәсілдерді түрлендіріп, жүйелі түрде пайдаланып мұғалімнің шәкірттері өз
бетімен жұмыс істеуге тез үйренеді.
ІІ. Негізгі бөлім
2.1.Бүгінгі күнде физика пәнін сапалы оқыту ізденістері – пән мұғалімін
толғандырып отырған келелі мәселелердің бірі. Осы орайда кез - келген
педагогикалық жаңа технология оқушылардың сабақ барысындағы
белсенділігін арттыруға тікелей әсер етуі керек. Әлемдік деңгейдегі білім
берудің қазіргі парадигмасы білім беруді оқушының жеке тұлғасына бағыттау,
ал оқыту әдістерін тұлға аралық қарым - қатынастарға бейімдеу болып
табылады. Демек, оқушы білімді дайын күйінде мұғалім түсіндірмесінен алмай,
өзінің өмірлік тәжрибесіне сүйену арқылы танымдық шығармашылық
тапсырмаларды орындау негізінде әр түрлі өнімдер жасауы арқылы алуға тиіс.
Нәтижесінде оқушының дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы
қалыптасады. Теория мен практиканың байланыста болуын қамтамасыз ету
үшін әрбір пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен көлемін анықтағанда
теориялық қағидалардың, заңдылықтар мен ережелердің, яғни ұғымдық ақпараттық материалдардың бала өмірінде кездесетін түрлі проблемалық
мәселелерді шешуге көмегі тиетіндей, бала оны қолдана алатындай
практикалық маңызы ескерілуі тиіс. Сыни тұрғыдан ойлау барысында, бала өз
заманының озық өнегесін санасына сіңіреді, функционалдық сауаттылығы
артады, басқаның пікірін тыңдауға дағдыланады және өзі де пікір айтуға
үйренеді.
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Менің жұмыс тәжірибемнің мақсаты: Физика сабағында бағдарлама
материалын сапалы меңгерту үшін оқыту мен жазу арқылы сыни тұрғыдан
ойлауды дамыту технологиясы арқылы және басқа да белсенді педагогикалық
технологиялардың әдістерін кірістіре отырып, оқушыларды бір – бірімен
пікірлесе білуге, ойларын нақты, ашық жеткізе білуге , тұжырымдарын жасауға
үйрету.
2.2. Жаңа технология іс жүзінде
Сабақтың тақырыбы: Үйкеліс күші. Техникада үйкеліс әрекетін ескеру.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік мақсаты: оқушылардың өз бетімен білім алуына жағдай жасап,
таным белсенділігін арттыра отырып, тақырыптың мазмұнын ашу.
Дамытушылық мақсаты: оқушыларға тапсырмалар бере отырып ойлау, есте
сақтау қабілеттерін арттыру
Тәрбиелік мақсаты: Адамгершілікке, ұқыптылыққа, алғырлыққа, имандылыққа
баулу.
Сабақтың түрі:жаңа білімді қалыптастыру.
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, жаттығулар орындау.
Сабақтың көрнекіліктері:презентация, суреттер, электронды оқулық,
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
1. оқушылармен сәлемдесу
-Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар мен оқушылар!
-Здравствуйте, уважаемые гости и ученики!
-Good morning dear guests and students!
2. оқушыларды түгендеу
3. бөлменің тазалығына көңіл бөлі
4. оқушылардың назарын сабаққа аудару
II. Өткен тақырыптар бойынша сұрақтар қою.
1. Масса дегеніміз не?
2. Деформация дегеніміз не?
3. Деформацияның түрлері
4. Динамометр дегеніміз не?
5. Серпімділік күші дегеніміз не?
6. Серпімділік күші қандай кезде пайда болады?
7. Қандай күш ауырлық күші деп аталады?
8. Бүкіләлемдік тартылыс заңы
9. Динамометрдің түрлерін ата
10. Гук заңы?
11. Заттың тығыздығы дегеніміз не?
12. Денелердің өзара әрекеттесуі дегеніміз не?
13. Дененің салмағы дегеніміз не?
14. Реакция күші дегеніміз не?
IІІ. Жаңа сабаққа дайындық.
Күш. Күштің түрлері.
Үйкеліс күші туралы не білесің?
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ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру.

күш
Ауырлық
күші

Серпімділік
күші

?

Үйкеліс күші. Егерде сендер шкафты орнынан сырғытуға талаптансаңдар, онда
оны істеу оңай еместігіне бірден көздерің жетеді. Шкафты қозғалтуға ол тұрған
еден мен оның аяғының арасындағы әрекет бөгет жасайды.

Денелердің жанасқан жерінде туындайтын және олардың салыстырмалы
қозғалысына кедергі жасайтын әрекетті үйкеліс, ал осы әректті сипаттайтын
күшті үйкеліс күші деп атайды.

сырғанау

Үйкелісті арттыру

Үйкеліс күші

домалау

тыныштық
қ

Үйкелісті азайту
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Үйкелісті есептеу
Fүйк=µN
N=mg, Fүйк=µN=µmg
N –нормаль қысым күші.
µ - үйкеліс коэффициенті
ІV. Жаңа сабақ бойынша түсінігін тексеру.
А) Қандай күш үйкеліс күші?
Б) Мысалдар келтір.
V. Жаңа сабақты бекіту:
1) Жалпы массасы 1 тонна болатын жүгі бар шананы ат мұзбен сүйретіп келеді.
Шана табаны мен мұз арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,05. Ат арбаны
қандай күшпен тартып келеді.
2) Массасы 70кг шкафты орнынан жылжыту үшін қандай күш жұмсау керек.
Үйкеліс коэффициенті 0,3.
3)Массасы 50кг дене 200Н күштің әрекетінен жазық бетте бірқалыпты қозғалып
келеді. Үйкеліс коэффициенті неге тең?
VI. Үй тапсырма беру: 32 –тақырып. №14.5
Рахмет! Спасибо! Thank you!
Сау болыңыздар!
До свидания! Good bay!
Қорытынды
бөлім:
Бүгінгі шәкірт – ертеңгі күнгі әр түрлі саланың маман иесі. Ұлы ағартушы Ы.
Алтынсариннің « Егер балалар бірдеңе түсінбейтін болса», оқытушы оларды
кіналауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кіналауға тиіс» – деген
қанатты
сөздерді
ұмытпауымыз
керек.
Қазіргі таңда мұғалімнің негізгі ұстанған мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап,
белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын меңгерту, оқу материалын
қаншалықты деңгейде меңгергенін бақылаудың сан түрлі жаңа әдіс – тәсілдерін
іздестіру, жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалана білу.
Қорыта келгенде, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту –
бүгінгі заман талабы. Осы орайда, физика пәнін дұрыс үйрете білу өте
маңызды. Педагогтің сабақ өту шеберлігі, яғни шығармашылық пен
жауапкершілікті ұштастыруы, бұл заман талабынан туындап отырған мәселе.
Өз мамандығын толық меңгерген жоғары деңгейлі оқытушының алдынан
шыққан оқушы – өмір айдынындағы өз жолын адаспай табады, азамат болып
қалыптасады. Бұл ұстаз үшін абырой, яғни үмітінің ақталғаны, әрбір мұғалім
осыған ұмтылса ұрпақ алдындағы қарыздың өтелгені. Мұғалімнің сабағының
өн бойындағы негізгі мақсаты, оның негізгі мәнін естен шығармай, әрбір сәтті
тиімді пайдаланғанда өз мақсатына жетеді.
Пайдаланған
әдебиеттер:
1.«ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдаламасы» 2010ж.
2.Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі
2012 - 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары
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3.Тұрғынбаева. Б. А .Ұстаздық шығармашылық. Алматы. 2007ж.
4. Н. Назарбаев «Әлеуметтік – экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының
басты бағыты» Қазақстан халқына Жолдауы.
Применение стратегий в обучении английскому языку на
уроке физики в 7 классе
Сарыбаева Клара Абдиакимовна
учитель физики
школа-гимназия №6 им Б.Момышулы
Мактаральский район
Применение определенных стратегий при изучении физики на английском
языке приводит к лучшим результатам . Я применила следующие стратегии:
1)Стратегия «Мысли вслух»- необходимо, чтобы учащиеся задавали вопросы
вслух и комментировали свои предполагаемые действия ( Обратить внимание
на заголовок темы; обратить внимание на рисунки и схемы; сделать общее
предположение)
2)Техники для развития памяти: а) повторение- повторение слова снова и снова
б)задания на группирования- разделение больших объемов информации для
запоминания на более мелкие, легко запоминаемые фрагменты в) ассоциациязапоминание незнакомого, путем связывания его с тем, что уже хорошо
знакомо г) цепочка образов «Прогулка по памяти»-запомнить список слов или
объектов, рассказывая текст, в котором слова встречаются в определенном
порядке.
Тема:Работа. Мощность.
Job. Power.
Цель урока: познакомить с понятием работа и мощность.
Задачи
показать от каких величин зависит работа и мощность;
познакомить с единицами измерения;
научить применять формулы при решении задач;
- научить самостоятельно добывать знания при работе с книгой.
Деятельность учителя
3
мин.

Организационный
момент.
Приветствует
учеников,
проверяет готовность к уроку,
желает успеха. Деление на группы.
Good morning, children!
Good
morning, teacher!
How are you? We are fine, and you?
I*m fine, too. Sit down, please.

Деятельность
нагляднос
обучающихся
ти
Ученики
Словарь
осмысливают новые
слова, запоминают
через повторение (3
мин),
а
затем
самостоятельно по
памяти записывают
в словари (3 мин)
механическая
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5
мин.

5
мин.

What a nice weather today!Them of работаthe lesson is: «Job andPower.»
mechanicaljob
сила-aforce
расстояние-distance
направлениеdirection
двигаться- to move
изменятьсяto
change
зависеть- to depend
выполнятьto
execute
использовать -touse
действовать –toact
стоять– to stand
II. Подготовка к восприятию новой Ученики
Раб.
темы.
записывают
тетради
Объяснить
пословицы
и пословицы
и
поговорки. (Учащиеся участвуют в поговорки
на
объяснении).
английском языке в
рабочие тетради.
С печи сыт не будешь. Не печь Отвечают
на
кормит, а руки.
вопрос:
В гору семеро тащат, а с горы и -В данном случае о
один толкает.
чем идет речь ?
Без труда не выловишь и рыбку из
пруда.

No pains no gains.
(Нетболи, нетприбыли )
The best fish swim near the bottom.
(Лучшая рыба плавает у дна)
No sweetness without some sweat
(Нетсладостибезпота)
Просмотр
слайдов,
а
затем Отвечаютнавопросы Учебник
учащиеся отвечают на вопросы
учителя.
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15
мин.

После просмотра каждого слайда
учащиеся отвечают на вопросы.
1. Какие силы действуют на тела?
2. Как изменяется положение тел
под действием сил?
а) Автомобиль движется под
действием силы тяги двигателя.
(Thecargoesundertheinfluenceofthestr
engthoftheengine
)
б) При выстреле из ружья сила
давления
пороховых
газов
перемещает пулю вдоль ствола,
скорость
пули
при
этом
увеличивается.
в) Корабль движется под действием
ветра.
(Theshipmovesundertheinfluenceofthe
wind
)
г) Воздушные шары поднимаются
вверх под действием Архимедовой
силы.
После
обсуждения
слайдов
учащиеся делают выводы.
Вывод 1: Из этих примеров видно,
что под действием силы тело
перемещается
1 Conclusion. Form this examples are
clear that under the influence the body
moves.
IV.Актуализация знаний.
Спомощьюметода
«Кластер»
осуществляетусвоениеновогоматериала.
Предлагает работу по учебнику.
Демонстрация опытов (в проведении демонстрации участвуют
учащиеся, после каждого опыта делают выводы)
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Опыт 1. Тележку, нагруженную гирей, перемещают на некоторое
расстояние. Действующую на тележку силу измеряют динамометром
(рис. 1).
Опыт 2. Гирю поднимают на некоторую высоту. Силу, действующую
на гирю, измеряют динамометром (рис. 2).
Вывод 2 (делается после демонстрации опытов 1, 2): Механическая
работа совершается, когда тело движется под действием силы.
2
Conclusion
.
Mechanicaljobismade,
whenthebodymovesundertheinfluenceofthestrength.
Опыт 3. Нагруженная тележка под действием силы перемещается
сначала на расстояние 0,5 м, а затем под действием той же силы на
расстояние 1 м.
Опыт 4. Нагруженная тележка под действием силы перемещается на 1
м. Фиксируют значение силы, совершающей работу. Нагрузку тележки
увеличивают и опыт повторяют. Динамометр отмечает возросшее
значение силы. (рис.3)
Вывод
3 (делают
учащиеся
после
демонстрации
опытов3,4): Механическая
работа
прямо
пропорциональна
приложенной силе и прямо пропорциональна пройденному пути.
3 Conclusion. Mechanical job straight proposal to the used strength and
equal proposal way.
Учитель: Условились измерять механическую работу произведением
силы на путь, пройденный по направлению этой силы:
Job= Force .Way
Для нахождения работы используют формулу:).

За единицу работы принимают работу, совершаемую силой в 1 Н, на
пути, равном 1 м. Единица работы — джоуль (Дж) названа в честь
английского
ученого
Джоуля.
1 Дж = 1 Н • м. Используются также и килоджоули (кДж).
1 кДж = 1000 Дж. 1 Дж = 0,001 кДж.

Выступление учащегося. Сообщение о Джоуле
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(Приложение 1).
Формула А = F · S применима в том случае, когда
совпадает с направлением движения тела. Если
совпадает с направлением движения тела,
совершает положительную работу.
Работа силы тяжести (Приложение 1).
а)
если
тело
движется
вверх,
б) если тело движется вниз, то А > 0.

сила F постоянна и
направление силы
то данная сила
то

А<

0.

Если же движение тела происходит в направлении, противоположном
направлению приложенной силы, например, силы трения скольжения,
то данная сила совершает отрицательную работу: А = — Fтp • S.

Мех.работа совершается и в том случае, когда сила, действуя на тело
уменьшает
скорость
движения.
Если направление силы, действующей на тело, перпендикулярно
направлению движения, то эта сила работы не совершает, работа равна
нулю: А
=
0.
В дальнейшем, говоря о механической работе, мы будем кратко
называть ее одним словом — работа.
Самостоятельная работа для групп
1-группа

2-группа

1. Одинаковые кирпичи подняли на
1. Одинаковые кирпичи подняли и положили на
некоторую высоту. Одинаковая ли
доску так, как показано на рисунке. Одинаковая
при
этом
совершена
ли при этом совершается работа?
работа?
2. Как велика работа, произведенная 2. При помощи подъёмного крана подняли груз
при подъеме тела весом 40Н на 23 кН на высоту 4 м. Определить произведенную
высоту 120 см ?
работу
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10
мин.

на Карточки
Закрепление урока. С помощью Отвечают
метода
«Толстые
и
тонкие вопросы учителя.
вопросы» проводит закрепление
урока.
Решение задач
7-8 мин
1 группа – работа
2 группа – мощность
Поменялись , решили на другой
стороне проверили по критериям,
выставили оценку. Занесли в лист
оценивания.

5
мин.

VI.
Итог
урока.
Проводит
рефлексию.
Стратегия
«Телеграмма»
- Какие затруднения у вас возникли
при работе на уроке?
- Какие знания у вас были
крепкими?
Что мне понравилось на уроке
2М было легко
4.Вызвало затруднения
5.Я теперь могу..

Оценивают работу
своих
стикеры
одноклассников.
На
стикерах
записывают
свое
мнение по поводу
урока.

VII.
Домашнее
задание. Записывают
Объясняет
особенности домашнюю работу в
выполнения домашней работы.
дневниках.
Итог урока: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Положительные стороны урока: ________________________________________
Отрицательные стороны урока: _________________________________________

2
мин.
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Дыбыс. Дыбыс сипаттамалары
Әбдірахман Мұрат
Жамбыл атындағы жалпы орта
мектебінің физика пәні мұғалімі
Бәйдібек ауданы
Сабақтың
тақырыбы:Дыбыс.
Дыбыс
сипаттамалары
The theme: Sound and its characteristics.
Тема урока: Звук . Характеристики звука
Күні:
Сынып: 9
«А»
Сабақ
негізделг
ен
оқу
мақсаты
(мақсатта
ры)
Сабақ
мақсаты

Тілдік
мақсат

Қатысқандар саны:

Мектеп:Жамбыл
атындағы жалпы
мектеп

орта

Мұғалімнің
есімі:Әбдірахман Мұрат
Қатыспағандар саны:

Дыбыс толқындары мен
дыбыстың
сипаттамаларын,
музыкалық дыбыстарды қарапайым мысалдар арқылы түсінді
ру.

Барлық оқушылар:
Дыбыстардың,
оның
ішінде
ультрадыбыстарды ажырата алады.

инфрадыбыстар

мен

Оқушылардың басым бөлігі:
Дыбыстардың
инфрадыбыстар
мен
ультрадыбыстардан
айырмашылығын түсінеді.
Кейбір оқушылар:
Дыбыстардың
инфрадыбыстар
мен
ультрадыбыстардан
айырмашылығын сипаттай отырып ,өзінің пікірін білдіре алады.
Оқушылар: Әртүрлі жануарлар мен табиғат құбылыстарының
дыбысын ажырата отырып, оқушылар өз еркімен суреттер салып
түсіндіреді.
Негізгі сөздер мен тіркестер: Дыбыс / грекше - akustikos /
домбыра /dombura/, камертон /gamerthon/
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
дыбыс қаттылығы, тонның биіктігі, тембр сияқты арнайы
физикалық шамалар
Талқылауға арналған тармақтар:
Домбыраның құрылысын білеміз бе?
Do you know structure of dombura?
Найзағайдың ойнауы себебін түсіндіру. Дыбыс толқындарының
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ауада таралуы жайлы.
Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба?
Дыбыс барлық ортада тарай алады.Қатты ортада жылдам тарала
алады, одан кейін сұйықта.Ал, ауада дыбыс баяу тарайды.
Ауасы жоқ бостықта дыбыс толқындары тарала алмайды, онда
тербелістерді жеткізетін зат бөлшектері жоқ.
Жазылым бойынша ұсыныстар:
Берілгені: 1.Кез келген тербелетін дене ауада механикалық
толқын тудырады.Неліктен онда олардың барлығы да дыбыс
толқындарын таратпайды?
Жауабы:Дыбыс таралу үшін дыбыс көзі мен дыбыс қабылдағыш
арасында серпімділік қасиеті бар қандай да бір орта болуы тиіс.
Алдыңғы Толқындық қозғалыс
оқу
Жоспар
Жоспарланғ Жоспарланған жаттығулар
ан уақыт
(төменде жоспарланған жаттығулармен қатар,
ескертпелерді жазыңыз)
Басталуы
Ұйымдастыру кезеңі.«Мозайка» әдісі бойынша
10 мин
сурет арқылы сыныпты топқа біріктіру. Топқа
біріктіріп, психологиялық ахуал қалыптастырдым.
Білу« Ой
қозғау». Үй тапсырмасын сұрау.
Талқылау үшін жабық сұрақтар беріледі.
а /физикалық диктант/
(Иә, жоқ деп жауап беру)
1.
Дыбыс
–
естутүйсігінтуғызатынсерпімдітолқындар.
2.
Жиілігі
20Гц
–
танжоғарытолқындардыадамқұлағыестиді.
3. Найзағай – табиғидыбыскөзі.
4. Акустика – дыбыстызерттейтін физика бөлімі.
5. Дыбысқаттылығытербелісжиілігіменанықталады.
6. Дыбыс тоны тербелісжиілігіменанықталады.
7. Дыбыстыңаудағыжылдамдығы 230 м/с.
8. Дыбысқаттылығыныңөлшембірлігі – Бел.
Жауаптары: 1. иә, 2. иә, 3. иә, 4. иә, 5. жоқ, 6. иә, 7.
жоқ, 8. иә.
Ә) Есептер шығару
Материялық нүкте 1 мин-та 300 тербеліс жасайды.
Тербелістің периодын табыңдар.
Материялық нүкте 10 кГц жиілікпен тербеледі. Бір
минуттағы тербелістер саны мен тербеліс периодын
табыңдар.

Ресурста
р
Түрлі
түсті
қағаздар
,
топ
ережесі,
бағалау
парақша
сы,
маркер,
стикер

Үлестір
мелі
қағаздар
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Ортасы
5 мин

Маса секундына қанатын 600 рет қағады, ал ара
қанатының тербеліс периоды 5мс. 1 мин. Ішінде
осы екеуінің қайсысы қанатын көп қағады және
қаншаға артық қағады.
Серіппедегі жүк 1 мин-та 36 рет тербеледі.
Тербелістің периоды мен циклдік жиілігін
табыңдар.
Түсіну.Өткен тақырып пен жаңа сабақтың
тақырыбы айтылады. Одан кейін өткен тақырыпқа
қатысты
тапсырмалар
беріледі,
таратылады.
« Ой шақыру » стратегиясы
Қазір
өмірімізді
радио-телехабарларсыз,
телефон байланысынсыз елестету мүмкін емес.
Механикалық толқындар әлемінде біз көрмейтін,
бірақ, сол арқылы бір-бірімізбен қарым-қатынас
жасап, музыка, радио тыңдайтын толқын түрі бар.
Ол қалай аталады?
(Дыбыс Sound)
Ертегі –аңыз. / домбыра туралы/
Ендеше , біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз
Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары.
Дыбыс дегеніміз не ? /What is the sound ? /
Оны қалай түсінесіңдер?
How do you
understand it?
Домбыраның құрылысын білеміз бе?
Do you know structure of dombura?

Үлестір
мелі
қағаздар
,
оқулық,с
уреттер

Бейнетас
па

Домбыр
аның
құрылыс
ы сурет

Домбыра құрылысы. Домбыра 3 бөліктен тұрады.
Бас бөлігі, мойыны, шанақ. Басында құлақтары,
шайтан тиегі орналасады. Мойын бөлігінде
пернелер, шанақта тиек, ойық, ілгек орналасады.
Домбыра- әрбір құрылымдық элементтерінің
қызметін жалпы физикалық күрделі заңдармен
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түсіндірілетін ұлттық акустикалық –аспап.
Бізді бүгін домбыраның құрылысымен таныстыр
у үшін музыка пәнінің мұғалімі
Батырбекова Ләззат апайларың қонаққа келіп
отыр . Ендеше сол апайымызға сөз берелік.
Домбыра құрылысы туралы түсінік беру.
«Бір бала» әні
Талдан
таяқ
жас
бала
таянбайды
Бала бүркіт түлкіден аянбайды
Угәй-ай
Ән
салшы-ай
Бір
бала-ай
Қос
етек
бұраң
бел
Қуалай соғар қоңыр жел
1 Stick tabajdi children Taldan
Child tlkin prosecutors eagle
Why-ay
An salsa-ay
One child-months
As etc bra Bel
Oily laid brown wind

15 мин

Ол үшін Ыстық орындық әдісін пайдалану.
IV. Жаңа сабақты меңгеру.
II. Мағынаны
тану
Қолдану.ДЖИКСО» әдісі.
Дыбыс барлық (қатты, сұйық, газ) ортада тарала
алады. Ең алғаш ауадағы дыбыс жылдамдығын
1636 ж француз физигі М.Мерсен анықтаған .
Дыбыс / грекше - akustikos / деп атайды.
Неғұрлым орта тығыздығы артқан сайын дыбыстың
таралу
жылдамдығы
артады.
Сонымен қатар сыртқы ортада тербеліс тудыратын
кейбір құбылыстар (жарылыс, жел, найзағай, оқтың
ұшуы т.б.) да дыбыс көзі болып табылады.
Статистикалық тепе-теңдік.
А)
Домбыра төрде ілулі тұрғанда немесе шертпей
жай ғана қолымызғаалғанда барлық бөліктері өза
ра тепе-теңдікте тұрады.
Егер домбыра ішегін қолымызбен шертсек белгі
лі бір үн естиміз.
Тепе-теңдікте
тұрған ішекті шертіп тербеліс тудырдық.
Ішектің
тербелісі
ауа
арқылы,
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біздің құлағымызға жетеді.
Біздің көзімізге көрінбегенімен домбыраның беттік тақтайы да күрделі тербеліске ұшырайды.
Дыбыс ауада таралып тербелістудырады. Денеле
рдіңтербелісідыбыс
туындауыныңсебепкеріболыптабылады.
Тербелісжиілігі 16Гц – тен 20000 Гц –
кедейінгімеханикалықтолқындарадамдадыбысәсері
нтуғызады.
Сондықтан мұндай толқындардыбыстолқындар
ы немесе акустикалық толқындар деп аталады.
Жиілігі 20000 Гц тен жоғары толқындар –
ультрадыбыстар
Жиілігі
16
Гц
–
тен төментолқындар инфрадыбыстар деп аталад
ы.
Сонымен ауада тарайтындыбыс толқындары бой
лық
толқындар
болыптабылады. 1 кесте.
Әртүрліортадағыдыбыс

Камерто
н және
найзағай
дың
суреті

жылдамдығы.
Дыбыс
барлық
ортада
тарала
алады.
Қарапайым
бақылаулардыбыс
әртүрліортадабелгілібіржылдамдықпентаралатыны
нкөрсетеді.
.
Найзағайдың
суреті.Мысалы:күн
күркіреп,найзағай ойнаған кезде біз алғаш
найзағайдың жарқырауын көреміз де,біраздан кейін
ғана күннің күркіреген дыбысын естиміз.
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Жарықтың ауада таралу жылдамдығы 300000км/с
Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы 330 м/с
Музыкалықдыбыстар–
камертондардыңнемесебасқагармоникалықтербеліс Бағалау
парақтар
жасайтынденелердіңшығаратындыбыстары.
ы,
бағалау
критери
ийлері
Таным
ағашы,
стикер

10 мин

Дыбысты сипаттайтын физикалық шамалар
Дыбыс
қаттылығы
тонның
биіктігі
тембр
Дыбыс қатылығы дыбыс шығаратын дененің
тербелістер амплитудасымен анықталады.
Тон биіктігі тербеліс жиілігімен анықталады.
Тембр – адамның дауысына немесе аспаптың
үніне өзіндік бояу беретін дыбыстың сапасы.
Шу - әртүрлі жиіліктігі дыбыстардың ретсіз
қабаттасуы

Аяқталуы
5 мин

.Талдау.«Топтастыру»
арқылы жалпы бүгінгі
сабақты меңгерту іс-әрекетіне байланысты сабақты
талдау. Әр топқа жаңа тақырып төңірегінде
тапсырмалар тарату, нәтижесінде топтаса отырып,
ортақ жауап табады, сол арқылы тақырыпты
тереңірек менгерту.
«Жинақтау, Бекіту сұрақтары». Әр топтан екі
оқушы шығып, сұрақтарға жауап береді. Топ
басшылары есеп шығарады.
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Бағалау.Әр топқа бағалау парақтарын тарату,
бағалау шкаласын тақтаға ілу керек.
Рефлексия. Оқушылар бүгінгі сабаққа деген ойын
стикерге
жазып,
тақтаға
іледі.Кері
байланыс.БББ.Білемін.Білгім келеді. Білдім.

Қосымша ақпарат
Саралау – Сіз
қосымша көмек
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Сіз
қабілеті
жоғары
оқушыларға
тапсырманы
күрделендіруді
қалай
жоспарлайсыз?
Бақылаушынайза
ғайдыңжарқылын
көргенмезеті мен
күнніңкүркіреуін
естуарасындағыу
ақыт
10
с
болғанынбайқады
.
Найзағайбақылау
шыданқандай қа
шықтықтажарқыл
даған?
Ауадағыдыбысты
ңтаралужылдамд
ығы
343
м/с
депесептеңдер.
Рефлексия
Сабақ/оқу
мақсаттары
шынайы ма?

Бағалау
–
Оқушылардың Пәнаралық
үйренгенін
тексеруді
қалай байланыс
жоспарлайсыз?
Қауіпсіздік
және
еңбекті
қорғау
ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс

Әр топқа бағалау парақтарын АКТ,
физика,
тарату, бағалау
критерийлері сурет, музыка
арқылы
оқушылар
өздерін
бағалайды.

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді
жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың
тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз.
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Бүгін
оқушылар
не
білді?
Сыныптағы ахуал
қандай болды?
Мен жоспарлаған
саралау
шаралары тиімді
болды ма?
Мен
берілген
уақыт
ішінде
үлгердім бе?
Мен
өз
жоспарыма
қандай түзетулер
енгіздім
және
неліктен?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________

Қорытынды бағамдау
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің
келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________
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Пайдаланылған әдебиеттер:
Жарықбаев Қ. Аталы сөз.– Алматы: Жалын, 1980.
Ақиқат. 2013 жыл, №1. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.
Ақиқат. 2011жыл, №5. «Қазақ тілін білу - әншейін бір ұран емес»,
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқы ассамблеясының ХҮІІ сессиясында
сөйлеген сөзі
Назарбаев Н.Ә. (Қазақстан халқына жолдауы). Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан.
Астана, 2007
Хасанұлы Б. Тілдік қатынас негіздері,А, 2008ж.
Фотоэффект құбылысы. Фотоэффект құбылысын түсіндіру. Эйнштейн
формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану
Марова Маржан Абдимоминовна
М.Әуезов атындағы метеп-гимназиясының
физика пәні мұғалімі
Сарыағаш

ауданы Мұғалімнің атыжөні: М.Марова
Мектеп: М.Әуезов
Ф.И.О учителя:
Школа: М.Ауезова
М.Марова
School: M.Auezov
The
teacher’s
name: M.Marova
Мерзімі: 9.03.17ж
Сынып: 9 А,Ә
Дата: 09.03.2017г
Класс: 9 А,Ә
Date: 09.03.2017y
Grade: 9th А,Ә

Пәні: Физика
Предмет: Физика
Physics

Subject:

Қатысқан
оқушылар саны:
Количество
присутствующих:
Number
of
present:

Қатыспаған
оқушылар
саны:
Количество
отсутствую
щих :
Theabsent:
Сабақтың тақырыбы: §50,51 Фотоэффект құбылысы. Фотоэффект
Тема урока:
құбылысын түсіндіру. Эйнштейн формуласы.
The theme of the Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.
lesson:
§50,51
Фотоэффект.
Объяснение
явления
фотоэффекта. Формулы Эйнштейна.
Использование явление фотоэффекта в технике.
§50,51 Photoelectric effect. Explanation of the
phenomenon of photoelectric effect. Einstein’s formula.
Use of phenomenon of photoelectric effect in
technology.
Сабаққа негізделген Оқушыларға фотоэффект құбылысының жарықтың
оқу мақсаттары:
корпускулалық теориясын сипаттайтынын және
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Цели обучения:
Learning objective that
this
lesson
is
contributing to:

Сабақтан күтілетін
нәтиже: Ожидаемый
результат уроков:
Expected result of the
lessons:

Тілдік мақсат:Цель
языка:
The purpose of the
language:
Ресурстар:
Ресурсы:

Эйнштейн формуласымен өрнектелетінін түсіндіру,
Эйнштейн формуласымен фотоэффект құбылысына
қатысты термин сөздерін ағылшын және орыс
тілінде меңгерту.
Разработать теоретические основы фотоэффекта и
его законы открытые экспериментальным путем в
полном
объеме.
Расширить
представления
учащихся
об области применения
закона
сохранения энергии на примере уровнения
Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
To develop the theoretical foundations of the
photoelectric effect and its laws discovered
experimentally in full. Expand the student’s perception
of the application of the law of conservation of energy
using. The example of the Einstein equation for the
external photoelectric effect.
Барлығы:
Фотоэффект
құбылысының
Все:
Эйнштейн
формуласымен
All learners:
өрнектелетінін біледі.
Знают что явление фотоэффекта
выражается формулой Эйнштейна.
Know that the phenomena of the
photoelectric effect are expressed by
the Einstein formula.
Көпшілігі:
Эйнштейн формуласына есептер
Большинство: шығара алады және термин
Most learners:
сөздерді үш тілдеде айта алады.
Могут
применять
формулу
Эйнштейна при решении задач и
обьяснить на трех языках.
Can apply the Einstein formula in
solving equationand explain in three
languages.
Кейбірі:
Күрделі есептерді өз бетінше
Некоторые:
орындайды
Some learners: Самостоятельное
решение
комплексных задач.
Independent solution of complex
tasks
Фотоэффект, фотоэлемент, квант, шығу жұмысы
Фотоэффект, фотоэлемент, квант, работа выхода
Photoelectric effect, photoelectric cell, quantum, work
function.
Интербелсенді тақтада слайд, интернет желісі,
фотоэффект суреті бейнеленген плакат, өзін - өзі
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бағалау парақшалары, постерге арналған плакат,
маркерлер.
Интернет,
интерактивное
доска,
слайды,
фотографии, видео, маркеры, самооценночный
лист, постер.
Internet, interactive board, slides,pictures, videos,
makers, stickers.
Пәнаралық
Сызу, тарих, қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі
байланыс:
Черчение, история, казахский язык, английский
Межпредметнаясвязь язык, русский язык
:
Drawing, History, Kazakh language, English, Russian
Interdisciplinary
language.
communication:
Resources:

Алдынғы оқу:
Есептер шығару
Предыдущееобучени Решение задач
е:
Problemsolving
Previous learning:
Сабақ жоспары. План урока. Lesson Plan.
Сабақ барысы және Берілетін тапсырмалар
жоспарланған уақыт
Этапы
урока
и
планируемое время
Lessons and planned
course of time
Ұйымдастыру кезеңі Сәлемдесу
3 минут
Сынып оқушыларына
жағымды
шаг
ахуал туғызу. Оқушылар сынып
3 минуты
бөлмесін айналып қоршап тұрып,
Step
«құралай жаңбыр» ойынын ойнайды.
3 minutes
Одан кейін «Атом - молекула»
арқылы 5 топқа алты оқушыдан
топқа бөлемін. Атом дегенде
оқушылар ерсілі – қарсылы араласып
жүреді,
молекула алтау дегенде
алты оқушыдан топтасып,
қол
ұстасып тұрып қалады.
Түгелдеу;
Үй
тапсырмасын І бөлім«XVII- ғасырға қоңырау»
сұрау
ойыны арқылы сұраймын. Партаға
10-минут
Эйнштейн, Планк,
Столетов,
Запрос
Домашнее Ньютон,Х.Гюйгенс деген физик –
задание 10 минут
ғалымдардың есімдерін жазып қоям,
Homework request 10 әр
топтан
оқушылар
шығып,
minutes
ғалымдар болып отырады. Ал

Бағалау
критерилері

Берілген
сұрақтардың
деңгейіне
байланысты
бес балдық
жүйемен
бағалау.
80

топтағы оқушылар үй тапсырмасы
бойынша сұрақтар қояды. Сұрақтар:
Жылулық
сәулелену-қызған
денелердің
сәуле
шығарып,
электромагниттік энергия тартуы.
Абсолют қара дене-өзіне келген әр
түрлі
жиліктегі
сәулелердің
энергиясын толық жұтып алатын
дене.
Стефан-Больцман заңы-абсолют қара
дененің сәуле шығару заңы.
Квант дегеніміз не? 3 тілде
Инфрақызыл сәулелерді қандай
денелер шығарады? Салқын 3 тілде
Ультракулгін сәулелерді қандай
денелер шығарады? Тым жоғары
температураға дейін қыздырылған
денелер шығарады. 3 тілде
Ультракүлгін сәулелердің жиіліктері
ақ жырықтыкінен қандай? Жоғары
3тілде
Инфрқызыл сәулелер деген не?
Толқын ұзындығы ұзын болатын
сәулелер 3 тілде
Куннің
сәуле
шығаруының
максимумы көрінетін сәулелердің
қай түсіне сәйкес келеді? Сарғылт
жасыл 3 тілде
Күн бетінің температурасы нешеге
тең? 5400К 3 тілде
Күннің
ішкі
қабаттарының
температурасы
қанша
градусқа
жетеді? Ондаған миллион 3 тілде
Физикада
«Ультракүлгін апаты»
қалайша туындады?
Толқын
ұзындығына
қарай
энергия
өзгерісінің
Е(λ) тәуелділігінің
теория мен эксперименттің сәукес
келмеуінен
ІІ-бөлім Жарық табиғатына деген
әр түрлі көзқарастардың
дамуы
туралы
үш
оқушы
сахналық
қойылым
көрсетеді.
И. Ньютонның, Х. Гюйгенстің, М.
Планктің – рөльдерінде.
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Жаңа сабақ
20 минут
Новая тема
20 минут
new lesson
20 minutes

ІІІ-бөлім «Фотоэффект құбылысы Әр
және фотоэффектінің техникада тапсырмадан
қолдану»
туралы
слайд
шоу соң бағалау
көрсетемін. Ол слайдта фотоэффект
құбылысының орындалуы мен қалай
ашылғаны,
фотоэффектінің
техникада қолдану туралы орыс
тіліндесуреттелген.
Ағылшын тілі мұғалімі:
Under the right circumstances light can
be used to push electrons, frecing them
from the surface of a solid.
This process is called the photoelectric
effect a materialthat can exhibit this
phenomena is sail to be photoemissive,
and the ejected electronsare called
photoelectrons but there is nothing that
would dis tinguish them from other
electrons. All electrons are identical to
one another in mass, charge, spin and
magnetic moment.
IV- бөлім “Ойланайық, ойлайық”
І топ Постер қорғау.
1.Фотоэлементтің сұлбасын салу,
түсіндіру.
2.
Г.Герц,
А.Г.
Столетов,
А.Эйнштейн туралы
3.
Эйнштейн
формуласы,
анықтамасы.
4.
Фотоэффект
өндірісті
автоматтандыру, тұрмыста өздігінен
ашылатын есіктер және ғарыш
аппараттарында
кеңінен
қолданылады.
ІІ топ Физикалық диктант.
1.
Қызған
денелердің
сәуле
шығарып, электромагниттік энергия
таратуын жылулық сәулелену деп
аталады.
(тепловое
излучение,
radiation
heat)
2. Өзіне түскен әртүрлі жиіліктегі
сәулелердің
энергиясын
толық
жұтып алатын денені абсолют қара
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дене деп атайды. (абсолютное черное
тело,
absolute
black
body)
3. Жылулық сәулелену құбылысы
тек қызған денелерде ғана емес,
салқын денелер де орын алады.
(холодные
тела,
cool
bodies)
4. Фотоэффект – сәулелердің
әсерінен электрондардың сұйық
және қатты дене бетінен босап шығу
құбылысын айтамыз. (электроны,
electrons)
5. Фотоэффект құбылысын тәжірибе
жүзінде
алғаш
зерттеп,
заңдылықтарын тағайындаған орыс
ғалымы А. Г. Столетов (Явление
фотоэффекта,
phonemenon
of
photoelectric effect)
6.
А.
Эйнштейн
фотоэффект
құбылысын
түсіндіру
үшін
жарықтың бөлшектік әрі кванттық
қасиетіне сүйенді.
7. Электронның металдан босап
шығуы үшін жасайтын жұмысын
электронның шығу жұмысы деп
атайды. (работа выхода электрона,
electron work fanction)
8.
Фотоэффект
құбылысына
негізделіп
жасалған
құралды
фотоэлемент
деп
атайды(фотоэлемент, photocell)
ІІІ топ Тест жұмысы
1.
Жүйеніңең
аз
мөлшерде
жұтылатын энергиясы не деп
аталады?
А)кинетикалық,
Б)электрон,
С)
жарық, Е)атом,
Ж) квант.(квант,quantum)
2. Фотоэффект құбылысын зерттеген
ғалым?
А)Планк, Б) Ньютон, С)Эйнштейн.
Е) Столетов
Ж)Герц. ( Столетов, Stoletov)
3. Электронныңшығужұмысы мен
кинетикалықэнергиясы неге тәуелді?
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А) қысымға, Б) жұмысқа, С) қуатқа,
Ң) жиілікке,
Ж)
температураға.
(
частота,
frequency)
4. Жарықтың дуализмі деген не?
А) жарықтың шағылуы, Б) жарықтың
жұтылуы, С)жарықтың таралуы, Ж)
жарықтың бөлінуі,
І) Жарықтың толқындық және
бөлшектік қасиеті. (корпускулярноволновой дуализм света, corpuscular
wave dualism of light)
5. 2кэВ-ті джоульменкелтіріңдер.
А) 3,2*10-19Дж, Б)0,8*10 -16Дж, С)
3,2*10-16 Дж. Ж) 0,8*10-19 Дж,
Е)3,2*10-18 Дж
Дұрысжауабы: 1 2 3 4 5 Ж Е Ң І С
IV топ Бес жолды өлең,
яғни
фотоэффект
туралысөз
таптарын пайдаланып, сөйлем құрау
керек.
Зат есім-не? Фотоэффект
Сын есім-қандай құбылыс?
Сан есім қанша қасиеті бар?
Етістік –не істейді?
Сөйлем. Осы сұрақтарға жауап
бере
отырып,
соңында
фотоэффектінің ережесін шығарады.
V топ «Тіл-өнер»
(жұмбақтың шешімін тауып, 3 тілде
айту)
1.Пайдаланған мені жұрт
Отын менен жарыққа
Қызмет етем әрқашан
Түсіне білген халыққа
Жауабы:
(Электр
тогы,
электрический ток, electricity)
2. Бойындағы зарядты
Ұзақ уақыт сақтайды
Реленің күшімен
Бүлдірместен баптайды.
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Жауабы:
(Аккумулятор, аккумулятор, battery)
3.Ток бар жерде, біреу бар
Өлшемі вольт, киловольт
Ұмытыпкетпетағы да,
Гектавольт пен мегавольт
Жауабы:
(Кернеу, напряжение,voltage)
4.Аса қажетөміргехалықүшін
Пайдаланам күн сайын жарық
үшін
Жауабы: (Ток, ток, energy)
5.Мұз жарғыш жүзіп келеді
Бауыры қызып келеді
Абайла ойып түсер
Ондайлар бұзық келеді
Жауабы: (Үтік, утюг, iron)
6.Шам, плита жұмысын жасай
қалды
Ал, оныңесептен – ақ басы айналды
Жауабы: (Электр есептегіш, счетчик,
electricmeter)
Тіршілік қамы үшін жоқшылықты
түзейді,
Ал іскер жан үшін, жоқшылықты
тежейді.
Жауабы: (Жұмыс, работа, work)
Асып кетсе кернеуі, төмендетіп
береді,
Кеміп кетсе кернеуі, жетерліктей
етіп береді.
Жауабы:(Трансформатор,
трансформатор, transformer)
V- бөлім Кім жүйрік? “Дарынды
оқушылармен
жұмыс”
Білгеннің үстіне біле
берейік!
Есептер
шығарып
үйренейік!
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1.Калий үшін электронның шығу
жұмысы
1,92 эВ. Калий үшін
фотоэффектінің қызыл
шекарасы
8
қандай? (с= 3*10 м/с,
h= 6,62*1034
Дж*с, 1эВ=1,6*10-19Дж)
А) 1,22 мкм В) 2,03 мкм С) 3,21
мкм
D) 0,36 мкм Е) 0,65 мкм
2.Толқын ұзындығы 0,3 мкм болған
фотонның энергиясын
эВ-пен
8
есепте. ( с= 3*10 м/с, h= 6,62*10-34
Дж*с, 1эВ=1,6*10-19Дж)
А) 3,1 эВ. В) 2,5 эВ. С) 6,63 эВ.
D) 4,96*103 эВ.
Е) 4,1 эВ
3. Толқын ұзындығы 3*10-9 м
сәулеленуге
сәйкес
фотонның
энергиясын тап.
( с= 3*108м/с, h=
6,62*10-34 Дж*с. )
А) 3,62*10-17Дж В) 6,62*10-28Дж С)
5,91*10-25Дж
Д) 6,62*10-17Дж Е)8,7*10-25Дж
Сабақты
5 минут

бекіту VI –бөлім Практикалық бөлім.
Берілген
№1 (10ұпай)
тапсырмаға
1эВ
қанша джоульге тең? сәйкес
Утверждение
(1эВ=1,6*10-19Дж)
оқушылар өз
5 минутное
ойларын
занятия
№2(10ұпай)
айтып,
Толқын ұзындығы белгілі болса,онда түсіндіріп
Approval
of
the фотонның
энергиясын
табатын береді.
5 minute lesson
формула
қалай
түрленеді?. Алған
бағаларын
№1
(20ұпай) күнделіктері
Планк тұрақтысының сан мән. 3 не
тілде айту қажет.
қойдырады.
Үйге
№2 (20ұпай)
берілген
Толқын ұзындығы 620 нм болатын тапсырманы
ХБЖ-не
аударып,
3
тілге жазып
аударыңыз.
алады.
№1 (30ұпай)
Фотонның энергиясы 2,8*10-19Дж.
Электромагниттік толқын ұзындығы
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қандай?
№2 (30ұпай)
Толқын
ұзындығы
5*10-7 м
фотонның энергиясын табыңдар.
І деңгей
Тақырып сурақтарына жауап беру.
Термин сөздерді аударып жаттау.
ІІ деңгей
Формулаларды жатқа білу және
ағылшын тілінде түсіндіре алу.
ІІІ деңгей
А.Эйнштейн өмірбаянына үш тілде
шағын эссе жазу.
Әр топ басшысы өздеріне берілген бағалау
парақшасына берілген критерийлер бойынша өз
тобындағы оқушыларды бағалап шығады.
Сабақтан алған әсерлерін және Не үйрендім? Не
білгім келеді? Деген сұрақтарға жауап береді.

Үйге
тапсырма.
2 минут
Дом
работа
2 минут
Home
job.
2 minutes
Бағалау:
2
мин
Оценивание: 2 мин
Assisment: 2 min
Кері байланыс
Oбратная связь
Feedback
Сабақтан кейінгі рефлексия
Сабақтың мақсаты мен сабақта
жоспарланған
іс-әрекеттерді
орындауда не тиімді болды?
Сабақтың мақсаты мен сабақта
жоспарланған
іс-әрекеттерді
орындауда не тиімсіз болды?
Келесі сабақта өз жоспарыңызға
қандай өзгерістер енгізген болар
едіңіз?

Үш тілде өткенім тиімді болды,
өйткені оқушылардың пәнге деген
қызығушылығы артты.
Уақыт жағынан тиімсіз болды.
Ағылшын
тіліндегі
физикалық
көрнекіліктерді сабақта көбірек
пайдалану.Келесі
сабақтарымды
басқа да әдіс тәсілдерді қолданып,
сабақтарымды қызықты өтуге әрекет
жасаймын.

V- бөлім “Ойланайық, ойлайық”
І топ Постер қорғау.
1.Фотоэлементтің сұлбасын салу, түсіндіру.
2. Г.Герц, А.Г. Столетов, А.Эйнштейн туралы
3. Эйнштейн формуласы, анықтамасы.
4. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.
ІІ топ Физикалық диктант.
1. Қызған денелердің сәуле шығарып, электромагниттік энергия таратуын
.....................
деп
аталады.
2. Өзіне түскен әртүрлі жиіліктегі сәулелердің энергиясын толық жұтып алатын
денені .......................
деп атайды.
3. Жылулық сәулелену құбылысы тек қызған денелерде ғана емес, ...................
де
орын
алады.
4. Фотоэффект – сәулелердің әсерінен ............................ сұйық және қатты дене
бетінен босап шығу құбылысын айтамыз.
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5. ............................. тәжірибе жүзінде алғаш зерттеп, заңдылықтарын
тағайындаған орыс ғалымы
А. Г. Столетов
6. А. Эйнштейн фотоэффект құбылысын түсіндіру үшін ......................................
қасиетіне сүйенді.
7. Электронның металдан босап шығуы үшін жасайтын жұмысын
....................................... деп атайды.
8. Фотоэффект құбылысына негізделіп жасалған құралды ..................... деп
атайды
ІІІ топ Тест жұмысы
1. Жүйеніңең аз мөлшерде жұтылатын энергиясы не деп аталады?
А)кинетикалық, Б)электрон, С) жарық, Е)атом,Ж) квант.
2. Фотоэффект құбылысын зерттеген ғалым?
А)ПланкБ) Ньютон, С)Эйнштейн. Е) СтолетовЖ)Герц.
3. Электронныңшығужұмысы мен кинетикалықэнергиясы неге тәуелді?
А) қысымға, Б) жұмысқаС) қуатқа, Ң) жиілікке,Ж) температураға.
4. Жарықтың дуализмі деген не?
А) жарықтың шағылуы, Б) жарықтың жұтылуы, С)жарықтың таралуы,
Ж) жарықтың бөлінуі, І) Жарықтың толқындық және бөлшектік қасиеті.
5. 2кэВ-ті джоульменкелтіріңдер.
А) 3,2*10-19Дж, Б)0,8*10 -16Дж, С) 3,2*10-16 Дж. Ж) 0,8*10-19 Дж, Е) 3,2*10-18
Дж
IV топ
Бес жолды өлең, яғни фотоэффект туралы сөз таптарын пайдаланып, сөйлем
құрау керекнемесе өлең шығару
Зат есім-не? Фотоэффект
Сын есім - қандай құбылыс?
Сан есім қанша қасиеті бар?
Етістік –не істейді?
Сөйлем. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, соңында фотоэффектінің ережесін
шығарады.
V топ «Тіл-өнер»
(жұмбақтың шешімін тауып, 3 тілде айту)
1.Пайдаланған мені жұрт
Отын менен жарыққа
Қызмет етем әрқашан
Түсіне білген халыққа
Жауабы: ()
2. Бойындағы зарядты
Ұзақ уақыт сақтайды
Реленің күшімен
Бүлдірместен баптайды.
Жауабы: ()
3.Ток бар жерде, біреу бар
Өлшемі вольт, киловольт
Ұмытыпкетпетағы да,
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Гектавольт пен мегавольт
Жауабы: ()
4.Аса қажет өмірге халық үшін
Пайдаланам күн сайын жарық үшін
Жауабы: ()
5.Мұз жарғыш жүзіп келеді
Бауыры қызып келеді
Абайла ойып түсер
Ондайлар бұзық келеді
Жауабы: ()
6.Шам, плита жұмысын жасай қалды
Ал, оныңесептен – ақ басы айналды
Жауабы: ()
Тіршілік қамы үшін жоқшылықты түзейді,
Ал іскер жан үшін, жоқшылықты тежейді.
Жауабы: ()
Асып кетсе кернеуі, төмендетіп береді,
Кеміп кетсе кернеуі, жетерліктей етіп береді.
Жауабы:()
VI – бөлім Практикалық бөлім.
№1 (10 ұпай)
Фотонның энергиясы 2, 8*10 - 19 Дж. Электромагниттік толқын ұзындығы
қандай?
№2(10ұпай)
Толқын ұзындығы 5*10-7 м фотонның энергиясын табыңдар.
№1(20ұпай)
Толқын ұзындығы 100 нм болғандағы толқын периодын табыңдар?.
№2. (20ұпай)
Толқын ұзындығы 620 нм болатын фотонның энергиясы қандай?
№1. (30ұпай)
Калий үшін электрондарың шығу жұмысы
3,62·10-19Дж.
Калийге толқын ұзындығы 4·10-7м жарық түскен кездегі
фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы (h=6,62·10 -34 Дж·с)
№2. (30ұпай)
Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэлектрондардың ең
үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілген жарықтың
жиілігі табыңдар. (1эВ=1,6·10-19Дж, mе=9,1·10-31кг, h=6,63·10-34Дж·с)
VI – бөлім Практикалық бөлім.
№1
(10ұпай)
- 19
Фотонның энергиясы 2, 8*10
Дж. Электромагниттік толқын ұзындығы
қандай?
№2(10ұпай)
Толқын ұзындығы 5*10-7 м фотонның энергиясын табыңдар.
№1(20ұпай)
Толқын ұзындығы 100 нм болғандағы толқын периодын табыңдар?
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№2. (20ұпай)
Толқын ұзындығы 620 нм болатын фотонның энергиясы қандай?
№1. (30ұпай)
Калий үшін электрондарың шығу жұмысы
3,62·10-19Дж.
Калийге толқын ұзындығы 4·10-7м жарық түскен кездегі
фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы (h=6,62·10 -34 Дж·с)
№2. (30ұпай)
Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэлектрондардың ең
үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілген жарықтың
жиілігі табыңдар. (1эВ=1,6·10-19Дж, mе=9,1·10-31кг, h=6,63·10-34Дж·с)
Силы в природе.Единицы силы
Букенова Бану
Учительница физики осш им.Ж.Аймауытова
Сарыагашский район
Тема урока: Силы в природе.Единицы Ф.И.О учителя: Букенова Б.Н.
силы.
(Күш .Күш бірліктері).
(Forces are in the wild.)
Класс:7
Количество учащихся:24
Отсутствующие:24
Цели
обучения,
которые
необходимо
достичь на данном
уроке:

Ожидаемые
результаты:
Ресурсы:
Языковая цель
Предыдущее
обучение:

Познакомиться
с
понятием равнодействующей
силы;научиться пользоваться правилами определения
равнодействующей сил, направленных по одной прямой;
научить физических термины говорить на английском языке.
Показать практическое значение учета всех сил действующих
на тело
учить отличать бытовое значение некоторых терминов от их
научного значения; формирование умений интегрировать
добытую в самостоятельном поиске информацию; развитие
интереса
к исследованию и поиску зависимостей;
продолжить развитие таких познавательных процессов, как
восприятие, внимание, память; развитие алгоритмического
мышление учащихся, мировоззрения,
Понимают смысл таких терминов, как физическое тело,
физическое явление, вещество.
Умеют приводить примеры распространения природных
явлении.Научить англиский язык.
Графапроектор;ноутбук;маркеры;стикеры;
бумажный
тенге;фотографий,яблоко,шар,ризинка.
Казахский язык, английский язык.
Скорость.(Жылдамдық.Speed)
Путь.(Жол.Way
)
Время.(Уақыт.Time)Плотность
вещества.(Заттың
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тығыздығы.Closeness of substance.)
План
Ход урока/ время/

Планируемые действия

Орг момент
Минут

1.Приветствует
учеников,
проверяет
готовность к уроку, желает
успеха.
Разделение на группы по стратегии «Выбери
меня».(Choose me?)
Ученики делятся на группы. Осмысливают
поставленную цель.№ 1 слаид .
Выберают картинки .Дети делятся на группы
с помощью наводящих вопросов учителья.
2.1)Яблоко -(алма.apple)
2)Шарики – (шар.baloon.)
3)Мячи - (доп.Balls.)
3.Выберают картинки .Класс делиться 3
группы.
1. Сила тяжести.(Ауырлық күші.Gravity.)
2. Сила упругости.( Серпінділік күші.Force of
resiliency.)
3. Сила трения.(Үйкеліс күші.Force of friction.)
Опрос домашнего 1.По методу «Горячий стул»опрос домашнего
задания
задани «Тонкие тольстые »вопросы.Работа с
10 минут
формулами;решение задач.
1-уровень:
1.- Может ли тело, находящееся в
относительном покое, само собой изменить
скорость? (Does a body being in relative rest
can, in itself to change speed? )
Увеличить его? Уменьшить его? (Нет).
Демонстрация с мячом, который на столе.
2.- Как можно изменить скорость тел?
(Подтолкнуть, т.е. подействовать рукой)? Мяч
начинает двигаться. Перестаю действовать,
что наблюдаете? (Мяч останавливается).

Критерий
оценок
1-3
баллов
«3»
4-7
баллов»4».
8-12 баллов
«5»

Правильный
ответ
Самостоятел
ьная работа.
1-3 балл

-Что является причиной изменения скорости
тела?
- Скорость тела меняется при взаимодействии
его с другими телами.
-Что такое сила?(What force?)
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2-уроень:

3-уровень:

Новая тема
12 минут

2.По методу «Физический диктант» найти
формулы.(скорость;плотность;путь.)
Работа по карточкам. ( мы уже изучили 6
физических величин:
Обоз Едини
начен ца
ие(De измер
notati ения(
on)
Unit)
m
кг
p
Кг/м3
v
м3
S
м
t
с
Vск.
м/с
3.Решение задач.
1.Какова плотность металла масса которого 3
кг;обьем 200〖см〗^3?
2.Велосипедист двигаясь равномерно за 30
мин продолел 9 км.Найдите скорость
велосипедиста м\с.
3.Самолет летит со скоростью 750 км\ч.Какой
путь он пройдет за 6 ч полета.
По стратегий «Мозговой штурм»раскрыть
нового тему;на основе критическое мышление
.Рассуждают;
Взаимодействуют; с учителем.
Например:
Она имеется у всех здоровых людей. У
мужчин её больше, у женщин и детей –
меньше. Её совсем мало у больных. Она не
вещь
и
не
сохраняется;Она
имеет
направление(Sheispresentforallhealthypeople.Fo
rthemenofher anymore, for women and children less than. Her quite small for patients. She a not
thing is not saved;She has direction);
«Давайпоборемся», - говорятте, укогоеёмного.
(учащиеся отгадывают, о какой физической
величине идёт речь) (Сила).(force).
Раскрывать нового тему.«Мысли в слух»
обсуждение ;и обяьснение :
1.Сила- мера взаимодействия тел между
собой. Сила тяжести- сила, с которой Земля
притягивает к себе тела. Формула сила

Правильный
ответ
Работа
в
парам.

4-7 балл

Правильный
ответ
Самастоятел
ьная работа.
8-12 балл

Работают
парах.

в
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тяжести.Fт =mg
(Ауырлықкүші. Gravity.)

2.Сила упругости - это сила, возникающая в
результате деформации и стремящаяся
вернуть тело в исходное положение.
Деформация- это изменение формы или
размеров тела под действием внешних сил.
Формула сила упругости.Fупр = -kх
( Серпінділіккүші.Force of resiliency.)
Сила трения- это сила, возникающая при
взаимодействии поверхности одного тела с
поверхностью
другого,
когда
тела
неподвижны
или
перемещаются
друг
относительно друга.Fтр= µN
(Үйкеліскүші. Force of friction.)
Скоро Новый год, а в Новый год принято
дарить подарки, поэтому я предлагаю Вам
сделать подарок самому себе – открыть ещё
одну тайну Великой природы!
Эйнштейн сказал «Самое прекрасное и
глубокое из достигнутых чувств - это
ощущение тайны, ибо в нем - источник
истинной науки» (на доске).
Создаёт
для
учеников
проблемную
ситуацию.О нашей тайне можно сказать:
первобытные люди знали о нем и применяли в
практических целях. Имя тайны вы назовете
сами, если ответите на вопросы кроссворда.
Знания, полученные на предыдущих уроках,
помогут вам в этом.
Кроссворд для подготовки задачям.
Единица измерения силы. (Ньютон)
Явление сохранения скорости тела при
отсутствии действия на него других тел.
(Инерция) (Inertia)
Сила, с которой тело вследствие притяжения к
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Закрепление темы
15 минут
1-уровень:

Земле действует на опору или подвес.
(Вес)(Салмақ.weight.)
Прибор
для
измерения
силы.
(Динамометр)(Dynamometer)
Физическая
величина,
характеризующая
действие тел друг на друга. (Сила)(force)
Проводят опыт. Рассуждают о том, что чем
больше неровности (шероховатости), тем
больше сила трения.
Продуктивно взаимодействую с партнёром.
Оценивают правильность своих выводов,
сравнивая их с выводом в учебнике.
Каждая группа работает самастоятельно и
подготовить опытами.
1 группа.Опыт 1: Попробуйте нарисовать
какую-нибудь линию на листе бумаги и на
стекле. Что вы наблюдаете? Выясните в чем
дело?
Итак, первая причина – шероховатости
поверхности.
2 группа.Опыт 2: возьмите 2 кусочка
наждачной бумаги и лупу. Рассмотрите
поверхность этих тел. Сложите их и
попробуйте сдвинуть относительно друг
друга.
Назовите причины возникновения трения.
Создает ученикам проблемную ситуацию:
если
убрать
неровности
и
сделать
поверхности очень гладкими, то трение будет
меньше?
3 группа.Опыт 3: возьмите 2 стеклянные
пластины, прижмите их друг к другу, а затем
сдвиньте одну пластину относительно другой.
Что вы наблюдаете? Почему пластины трудно
сдвинуть? Поверхности гладкие, неровности
очень незначительные, а трение большое?
1.По методу Джиксо каждая группа работает
самостоятельно.По
методу
«Природа».(«Табиғат» «Nature»)

Работая
в
паре,
выясняют с
помощью
опыта
почему
трение стало
больше.

Умение
работать в
группе.
Правильный
ответ
1-3 балл

( Dynamometer)
(Books)
(car)
Работа с картинкаим.Составляет предложения
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с величинами.
2-уровень :

Работа с формулами.Определить формули Правильный
силы.
ответ
4-7 балл

3-уровень:

Уметь
рассуждать
и доказывать
8-12 балл

Дом.задание
5 минут
Оценивание

Обратная связь

Домашнее задание.
1-уровень.Отвечать вопросам.
2-уровень..работа с формулами.
3-уровень.П.р.30-31.
1. «Тенге»оценивание по методу «Депозит».
1-3 баллов «3»
4-7 баллов»4».
8-12 баллов «5»
«Банка настроение»

1-8 балл

стикеры

стикеры

Рефлексия
Были
ли
цели
обучения
У учащихся надо повторить формули.В основном
реалистичными?
отсутстовало учешими у которых разное мотевация.Нужен
другие методы.
На
что
было
направлено
Ученики запомнили опыты ;а также знают физические
обучение?
величины;звучение и письменное на 3 языках.
Хорошо ли сработала Урок прошел удовлетворительно.Особенно понравилось
запланированная
работа в паре с формулами и опытами.Ученики быстро
дифференциация?
отвечали и запомнили англиские слова физических
терминов.
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Изопроцестер. Изотермалық процесс.
Изобаралық және изохоралық процестер.
Абуова Арайлым
Т.Ибрагимов атындағы жалпы орта
мектебінің физика пәні мұғалімі
Отырар ауданы
Сабақтың тақырыбы: Изопроцестер. Изотермалық процесс. Изобаралық
және изохоралық процестер.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға жаңа біліміді өзіндік ізденісі арқылы меңгеріп,
практикада дұрыс қолдана білуі, сипаттама беру. P, V, T пайдаланып
изопроцестерге сипаттама беру.
Дамытушылық: оқушының ойлау қабілетін арттыру, еркіндік, ар-намыс,
мақтаныш, белсенділік қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелілігі: өзі мен өзгенің іс-әрекетін бақылап, әділ бағалай білетін, өзін-өзі
тәрбиелей алатын азамат болып қалыптастыруға тәрбиелеу. Ыждағаттылыққа,
ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Кіріктірілген сабақ.
Сабақтың әдісі: СТО, АКТ, зерттеу, салыстыру.
Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, тарих, математика, сызу
Сабақтың типі: Жаңа білімді қалыптастыру.
Сабақ көрнекілігі: компьютер, слайд, плакат, буклет.
Сабақтың барысы:
I.Ұйымдастыру бөлімі. 3 минут
а) Оқушылармен сәлемдесу. Good morning children! How are you? Who is on duty
today? Who is absent today?
ә) сынып бөлмесі мен оқушылардың даярлықтарына көңіл бөлу.
б)шаттық шеңберін құру арқылы оқушыларды 3 топқа бөлу, P-қысым,Vкөлем,T-температура атауын беру. Come to the blackboard and stand around.
в) топпен жұмыс істеу ережесін таныстыру, топ басшыларын белгілеп алу.
II. Үй тапсырмасын сұрау (Қағып алу әдісі). 5-минут
Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылдың 31-қаңтарында халыққа
жолдаған
Жолдауда айтылғандай 2019 жылдан бастап мектепте 1011сыныптарда кейбір пәндер ағылшын тілінде оқытылатын болады. Ағылшын
тілі экономикалық, нарықтық, индустриялды тіл делінген.
Answer the questions from hometask.
1. Температурасы өлшенетін денемен жылулық байланыста болатын дене
(термометр, thermometer)
2. Күнделікті тұрмыста қолданылатын сұйық термометр шкаласы қалай
аталады (Цельсий, celsius)
3. Заттардың ең кіші бөлшегін ата (молекула, molecule)
4. Қысымның өлшемі бірлігі (Паскаль, Pascal)
5. Абсолюттік температураның өлшем бірлігі (Кельвин, Kelvin)
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6. Атомдарды құрайтын бөлшектерінің бірі (ядро, core)
7. Гректің «хаос» деген сөзі нені білдіреді (газ, gas)
8. Молекулаларды түзетін химиялық бөлінбейтін бөлшек (атом, atom)
9. Заттың қатты күйден сұйық күйге айналу процесі (балқу, evaporate)
10. Заттың бір моліндегі молекулалардың немесе атомдардыңсанын анықтаған
италян физигі әрі химигі (Авогадро, Avogadro)
11. Қарапайым модель ретінде таңдап алынатын газ (идеал, ideal)
III. Жаңа сабақ. 10-минут
Изопроцесс деп үш параметрлердің (P, V, T ) біреуі тұрақты өзгермегенде басқа
2
параметрлер
тәуелдігіне
байланысты
процесті
айтамыз.
Р – қысым (Па) – давление – pressure
V – көлем (м3 ) – объем – volume
T
–
температура
(К) –
температура
temperature
Изопроцестер:
1. Тұрақты температурада термодинамикалық жүйе күйінің өзгеру процесі
изотермалық процес деп атайды.
Изотермалық процесс – Isothermal process
2. Тұрақты қысымда термодинамикалық жүйе күйінің өзгеру процесі
изобаралық процес деп аталады.
Изобаралық процесс – Isobaric process
3. Көлем тұрақты болғанда, температураның өзгеруінен туындайтын газ
қысымының өзгеру процесін изохоралық процес деп атайды.
Изохоралық - Isochoric process
Егер газдың температурасы өзгермесе, онда оның берілген массасы үшін газ
қысымының
көлемге
көбейтіндісі
тұрақты
болады.
𝑃1
𝑉1
𝑃1
𝑃2
T=const; РV= const;
= ;
=
𝑃2

𝑉2

𝑉1

𝑉2

Бұл заңды тәжірибе жүзінде 1662 жылы ағылшын ғалымы Р. Бойль, одан біраз
кейінірек 1676 жылы француз ғалымы Э. Мариотт ашты. Сондықтан ол Бойль Мариотт заңы деп аталады.
Егер газ қысымы өзгермесе, берілген массалы газ үшін көлемнің температураға
қатынасы
тұрақты
болады.
Р= const; V/T= const;
𝑉1
𝑇
= 1 ; 𝑉 = 𝑉(1 + 𝛼𝑡); 𝑉 = 𝑉0 𝛼𝑇
𝑉2

𝑇2

Бұл заңды 1802 жылы француз ғалымы Гей - Люссак тәжірибе жүзінде
тағайындалған. Сондықтан ол Гей - Люссак заңы деп аталады.
Егер газ көлемі өзгермесе массасы берілген газ үшін қысымының
температураға
қатынасы
тұрақты
болады.
𝑃1
𝑇1
V=
const;
Р/Т
=
const;
= ; 𝑃 = 𝑃0 (1 + 𝛼𝑡); 𝑃 = 𝑃0 𝛼𝑇
𝑃2

𝑇2

Бұл газ заңын 1787 жылы француз физигі Шарль ашқан. Сондықтан ол Шарль
заңы
деп
аталады.
Тұрақты температурада газ қысымының көлемге тәуелділігі график
түрінде изотерма деп аталатын қисық сызық арқылы кескінделеді. V көлем мен
Р қысым изотермалық процесс кезінде өзара кері пропорционал
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өзгеретіндіктен,
мұндай
изтерма
гипербола
деп
аталады.
Әр түрлі тұрақты температура әр түрлі изотермалар сәйкес келеді.
Изотермалық процесс өтетін температура неғұрлым жоғары болса, ыдыс
қабырғасына соғұрлым қысым көп түседі, сондықтан жоғары Т2 температураға
сәйкес изотерма, төмен Т1 температураға сәйкес келетін изтермадан жоғары
жатады.
Р, Т және V, Т координаталар жүйелерінде температура үнемі тұрақты
болғандықтан, изотермалық процесс Р және V осьтеріне параллель түзулермен
кескінделеді.
Тұрақты қысымда газдың көлемі температураға сызықтық тәуелді
болады. Бұл тәуелділік изобара деп аталатын түзу сызықпен кескінделеді.
Әр түрлі қысымда әр түрлі изобара сәйкес келеді. Қысым артқан сайын,
газдың көлемі кішірейеді. Үлкен Р2 қысымға сәйкес изобара, кіші Р1 қысымға
сәйкес
келетін
изобарадан
төмен
жатады.
3. Көлем тұрақты болғанда газ қысымы температураға сызықтық тәуелді
болады, бұл тәуелділік графикте түзумен кескінделеді де, изохора деп аталады.
Көлем тұрақты болған кезде газ қысымының температураға тәуелдідігін
тәжірибе жүзінде алғаш рет 1787ж. Француз физигі Ж.Шарль (1746-1823жж.)
тағайындады.
Көлем тұрақты болғанда, газдың берілген массасының қысымы температураға
қатысты сызықты өзгереді.
𝑝1 𝑇1
𝑝 = 𝑝0 (1 + 𝛼𝑡) 𝑝 = 𝑝0 𝛼𝑇
=
𝑝2 𝑇2
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IV. Есептер шығару. 10-минут
Қысымы 1,4 ∙ 105 Па газы бар ыдысты көлемі 6 л бос ыдыспен жалғайды.
Осыдан кейін екі ыдыста да 1 ∙ 105 Па орнады. Бірінші ыдыстың көлемін
табыңдар.
Қысымы 3 ∙ 105 Па ауасы бар ыдыстың көлемі 10м3 . Оны көлемі 5м3 бос
ыдыспен қосқандағы соңғы қысымды табыңдар.
Газды қысқанда, оның көлемі 8 л-ден 5 л-ге дейін азаяды, ал қысымы 60 кПа-ға
артады. Бастапқы қысымды анықтаңдар.
Жауабы:
15 ∙ 10−3 м3
2 ∙ 105 Па
105 Па
V. Адасқан шамалар 2-минут
VI. Мағынаны тану (сематикалық карта) 5-минут. Дәптерге жазу.
Шамалар Белгіленуі Формуласы Өлшем
Физик
Графигі
Values
Be
Formula
бірлігі
ғалым
Diagram
specified
Measurement Scientist
unit
physicist
Isothermal
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process
Isobaric
process
Isochoric
process
VII. Постер қорғау. 5-минут
Әр топ постер қорғайды. Постер тақырыбы: қысым, көлем, температура.
Постер қорғаудан күтілетін нәтиже:
Оқушылар қысым, көлем, температура терминдерін меңгерген.
Анықтамасын біледі.
Қалай белгіленуін, формуласын жазған.
Қай ғалым ойлап тапқанын біледі.
VIII. Кері байланыс. 2-минут
Оқушыларға стикер тарқатылады. Олар «түсіндім», «түсінбедім», «түсінгім
келеді» корапшаларына салады.
IX. Оқушыларды бағалау. 1-минут
Әр топ басшысы тобындағы оқушыларды сабақта қатысуына қарай бағалайды.
X. Қорытынды. 1-минут
Белсене қатысқан оқушыларды мақтай отырып, төмен оқушыларды келесі
сабақта ат салысып отыруға шақыру.
XI. Үйге тапсырма. 1-минут
§30, §31 оқып келу; 21-жаттығу есептерін шығару.
Жаратылыстану пәндерінде үштілділік аясында оқыту үдерісінде
инновациялық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың ойлау
қабілетін дамыту
№ 52 мектеп-лицей
бастауыш сынып мұғалімі: А. Амангелдиева
Шымкент қаласы
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»
Н. Ә. Назарбаев
Ұлы Абай атамыз «балаға мінез үш алуан адамнан жұғады, бірінші атаанасынан, екінші ұстазынан, үшінші құрбысынан» - деген екен. Әрбір қазақ
баласы өз отбасында ана тілінде сөйлеуге дағдыланса, одан тәлім – тәрбие
алатын бала да үйренеді емес пе. Сондықтан, баланың өз ана тілінде еркін
сөйлеп, ойын анық жеткізуді осы кезден бастап қолға алсақ, оның болашақ
өміріне қажетті дағдылардың бастамасына жол ашқанымыз.
Бүгінгі күнгі үштілділік тәрбие берудің мәселесі туындап отыр. Үштілділік
оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемнің
ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі
күні ең басты қажеттілік.
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Кез келген әңгіменің құндылығы мен өзектілігі, негізінен қозғаған
тақырыбына қарай, сол тақырыпты ашу деңгейіне орай бағаланатыны белгілі.
Ендеше, біздің әңгімеміздің төркіні – « жаратылыстану пәндерінде үштілділік
аясында оқыту үдерісінде инновациялық технологияларды пайдалану арқылы
оқушылардың ойлау қабілін дамыту !» мәселесі болмақ.
Аталмыш тақырыпты жан-жақты зерттеу барысында Елбасымыздың,
көптеген лингвист ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлеріне сүйене
отырып, өз ойымызды дәлелді түрде жеткіздік.
Үштілділік жөніндегі сөз Елбасымыздың “Тілдердің үштұғырлығы мәдени
жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл
әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс.
Бұлар - қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және
ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы
үндеуінен бастау алған болатын.
Жаратылыстану сабақтарында оқытудың жаңа ақпараттық технологиясын
пайдалану тәжірибем арқылы білім сапасын арттыруға ерекше көңіл бөле
отырып, төмендегідей мақсаттарды басты назарда ұстанған жөн деп санадым:
Жаңа ақпараттық технология арқылы білім сапасын арттыру;
Қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін « жаратылыстану пәндерінде
үштілділік аясында оқыту үдерісінде инновациялық технологияларды
пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілін дамыту !» ақпараттық қоғамға
тәрбиелеу;
Оқушыларды ұйымшылдыққа, зеректілікке,зерттеуге, өз ойын еркін
айтуға, дәлелдеуге, алған білімдерін өмірде дұрыс қолдана білуге тәрбиелеу.
Бұл технологияның өзектілігі қоғамның ақпараттандыру жылдамдығының
артуымен сипатталады.
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Қазір білім саласында оқытудың жаңа технологиясы кеңінен қолданылуда.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай жаңа білім беру өте – мөте қажет» деп, ел Президенті атап
көрсеткендей, электронды оқыту әдіс – тәсілдерін мектеп өміріне енгізу – жаңа
білім берудің бірден–бір шарты. Оқыту технологиясы – бұл, бір жағынан, оқу –
ақпаратын дайындау, өңдеу, әдіс - тәсілдерінің жиынтығы, екінші жағынан,
ұстаздың шәкіртіне оқыту үрдісінде қажетті технологиялық және
ақпараттандыру құралдарын пайдалана отырып ықпал ету тәсілдері. Оқытудың
мазмұны мен оқыту әдістері өзара тығыз байланыста болу керек.
Бастауышта зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастыратын және өмір
сүретін әлем туралы жаңа «жаратылыстану» пәні енгізіледі.
Бұл пәннің бағдарламасы оқушыларды жоғары сыныптарда биология,
физика, химия саласында одан әрі оқуға да дайындайды.
Окыту барысында вербалды емес дағдыларды қалыптастыру өте маңызды.
Бұл оқушының кеңістікті бағдарлау мен нақты бейнелеудің (ән, музыка тағы
басқа), эмоциялық әсерлердің, дағды, әдет, бейсана құбылыстардың жұмысын,
шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.
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Бүгінгі күнгі ғылым мен техниканың дамуы жаратылыстану пәнін үйретудің
жаңаша жолдарын талап етеді. Тәуелсіз Қазақстанның әр азаматы мемлекеттік
тілде еркін қарым-қатынас жасауы керек. Ол үшін адамдармен қарым-қатынас
жасау,яғни коммуникацияға түсуді үйрету қажет.
«Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз
ететін, белгілі бір орта мен араласу жағдайында жүзеге асатын,тиянақты ойды
хабарлау және қабылдау қасиеті бар, ерекше деңгейге көтерілген тілдік
тұлғалардың қатысынан тұратын, қарым-қатынастық мәні бар бірліктер».
Тілдік төрт дағды (айтылым,тыңдалым,жазылым,оқылым) оқушының
сөйлеу әрекетін қалыптастырады. Қазақ тілінің жаңа оқыту әдістері арқылы біз
білім деңгейі, ой-өрісі дамыған, тіл арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын,
туындаған мәселелерді шеше білетін, шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ
тәрбиелейміз. Оқушылар оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын
қалыптастыра отырып, еркін қарым-қатынас жасауға, сын тұрғысынан
көзқарасын білдіруге, өз ойын жеткізіп, шешім қабылдауға дағдыланады.Қазақ
тілінде берілген кез келген ақпараттарды тиімді қолдана отырып, өзіне қажетті
мәліметті ала алады. Әрбір оқыту әдісі белгілі бір мақсатқа жетудің құралы
болып табылады.Тілді кіріктірілген бағдарлама арқылы оқытудың негізгі
мақсаты – сөйлеу әрекетінің түрлерін ( айтылым, жазылым, тыңдалым,
оқылым) меңгерте білу.
Айтылым дағдысында – тапсырмалар тақырыпқа қатысты ойын білдіру, өз
көзқарасын дәлелдеу, шешім шығару, қорытынды пікір жасау туралы түсінік
пен біліктілік деңгейіне бағытталады.
Оқылымның мақсаты – мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты әр түрлі
деңгейде қабылдауы және түсіне білуі, тілдің айтылым заңдылықтарына сәйкес
оқи алуы.Оқылым бойынша біліктілік деңгейін анықтау және бағалау келесі
нәтижелермен айқындалады: түсініп оқу, зерттеп оқу, шолып оқу, мәселені сын
тұрғысынан бағалау,негізгі аргументті анықтап,дәлелдеу;
Жазылым әдісі келесі көрсеткіштер бойынша бағаланады: тақырыпты аша
білуі, грамматикалық сауаттылығы, өз ойын сын тұрғысынан дәлелдеуі,
қорытынды шешім шығарып,өз көзқарасын дәлелдеуі;
Тыңдалым дағдысы бойынша: негізгі ойды түсіну, ақпаратты анықтау,
түсінгенін практикада қолдана білу бағаланады;
Осылардың ішінде басқа дағдыларды қалыптастырудың негізгі
алғышарты – тыңдалым әрекеті болып табылады.Өйткені күнделікті өмірде
оқушы көптеген ақпаратты сағат сайын естіп, көріп тыңдайды. Бірақ кез келген
ақпаратты тыңдау арқылы түсіну сөйлеу әрекетін қалыптастырады. Егер оқушы
өзіне керек мәліметті тыңдау арқылы тауып үйренсе, ол басқа үш дағдыны
(айтылым,жазылым,оқылым), яғни айтылып жатқан мәліметті түсінеді; өз
пікірін білдіре алады және басқалармен қарым-қатынас жасай алады;
тақырыпқа қатысты деректі түсініп оқиды; көтерілген мәселеге өз көзқарасын
жазбаша жеткізе алады. Ал тыңдалым дағдысы дегеніміз не? «Тыңдалым –
«аудирование» деген терминнің білдіретін мағынасы – «есту арқылы түсіну».
Бұл айтылған не техникалық ақпараттарға жазылған аудио мәтіндегі сөздерді,
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сөйлемдерді тыңдай білудің нәтижесінде қабылдау және түсіну деген ұғым».
Ал «Шет тілдерді игерудің жалпы еуропалық құзыреттері: зерттеу, оқыту, баға»
кітабында тыңдалымға келесі анықтама берілген: «Тыңдалым кезінде тілді
меңгерген тыңдаушы бір не бірнеше адам айтқан ауызша ақпаратты қабылдап
өңдейді».
1.Тыңдалымның мақсаты оқушыны: аудиожазбаның мазмұнын түсінуге,
белгілі бір ақпаратты қабылдауға, мәтін детальдарын түсінуге, айтылған ойды
толық түсінуге, сөйлеушінің сөзін еш қиындықсыз ұғынуға, ауызекі, анық
құрылмаған сөйлеу тілін өзге адамдардың көмегінсіз түсінуге, бұқаралық
ақпарат құралдары мен телерадиобағдарламаларды еркін, түсініп қабылдауға,
таныс және бейтаныс тақырыптағы сөйлесімнің негізгі ойын түсінуге, т.б.
үйрету.
2.Тыңдалымға арналған белсенді жұмыс түрлері: оқушыларды қоршаған
ортадағы кез келген ақпаратты тыңдау арқылы түсінуге бейімдеу керек. Ол
үшін сабақ барысында түрлі белсенді жұмыс түрлерін пайдалану көп септігін
тигізеді. Оқушыда тыңдалым дағдысын қалыптастыру үшін белсенді жұмыс
түрлері өзекті, қызықты, әр түрлі болуға тиісті.
Тыңдалым дағдысын қалыптастыруға арналған белсенді жұмыс
түрлері:
«Дауыстап үш тілде оқу»: Осы арқылы оқушылар ерікті зейінді
қалыптастырады әрі өмірге бейімделеді. Оқушылар аудиоматериалды екі рет
мұқият тыңдайды (ол сюжетті мәтін,өлең,публицистикалық ақпарат болуы
мүмкін).Тыңдалымнан өздеріне таныс емес сөздерді жазып алады,сөздік
арқылы аударады. Аудионы тағы екі рет тыңдап, жазбаның мазмұнын толық
түсінуге тырысады. Сыныппен ой бөліседі. Осы әдісті жүйелі қолдану –
оқушылардың тыңдау арқылы түсіну дағдысын қалыптастырады.
Суреттеу: оқушылар аудиожазбаны (сөздік диктант) тыңдай отырып,
мағынасына қарай сөзді суретпен бейнелейді. Осы арқылы оқушылардың зат
пен атауды байланыстыра алу қабілеті қалыптасады.
Тыңдалымға арналған аудиожазбалар мәтіндері. Бұған әр сыныптың, әр
оқушының жас ерекшелігіне байланысты мәтіндер алуға болады.
Аталған дағдылардлы қалыптастыруда келесі әдіс-тәсілдерді пайдалануға
болады: оқытудағы басты принцип – оқушының жеке, өзіндік мүмкіндіктерін
ескеру, барлық оқушының сабаққа белсенді қатысуын қамтамасыз ету үшін
деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту, өз ойын жеткізуге, өзіндік таңдау
жасауына мүмкіндік тудыра отырып, оқушының танымдық және
шығармашылық қабілетін дамыту, проблемалық оқыту арқылы оқу материалын
өмірмен байланыстыра отырып, оқушыларды білімді өз бетімен меңгеруге
талпындыру, сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану, мақсат қою,
мәселені зерттеу, жауап іздеу, мәселені талқылау, ой қорытындылау, өз ойын
ашық айта білуге тәрбиелеу, сабақ процесінде оқушының белсенді іс-әрекеті
белсенді ойлауға, белсенді оқытуға бағытталады. Оқушы өз көзқарасын
қалыптастырып, басқалардың да пікірін ескереді. Жаңа идеялар ұсынуда және
жаңа мүмкіндіктерді көруде, мәселелерді шешуде ұжымдық оқыту
технологиясының маңызы зор, ұжымдық оқыту технологиясының мақсаты –
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оқушының қабілетін дамыту, еңбекке баулу, ұйымшылдық қабілеттерін ояту,
ынтымақтастыққа тәрбиелеу, өзін-өзі басқару. Сабақты өткізуде мұғалім
келесілерді ескеруі қажет: сабақтың мақсаты мен күтілетін нәтиже анық болуы
тиіс, тілдік төрт дағдыны (оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым) дамыту,
белсенді оқыту түрлерін қолдану арқылы оқушы уәжін арттыру, мұғалім мен
оқушы арасындағы кері байланыс, оқу жетістігін критериалды жүйе арқылы
бағалау.
Нәтижесінде
оқушылардың
бойынан
мынадай
өзгерістер
байқалады: ынтымақтастыққа үйренеді, жеке, жұппен, топпен жұмыс істеуге
үйренеді, өз ойларын еркін жеткізуге үйренеді, өзіне-өзі баға беруге,
сыныптастарын бағалауға үйренеді, бір-бірін тыңдауға, талдауға, салыстыруға,
сабақты
қорытындылауға,
қорғауға
үйренеді.
Қазіргі кездегі білім берудің барлық жаңа әдіс-тәсілдерінің алдына қоятын
басты мақсаты – білім алушының жеке басының дара және дербес
ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып,
шығармашылығын қалыптастыру болып табылады.
Қазіргі таңда мемлекеттік тілді, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және
әлемдік кеңістік тілі - ағылшын тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жанжақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде
қолдану - заман талабы болып отыр. Үш тілді оқыту және барлық пәндерді
оқыту барысында үштілдік саясатты әр сабақта ұстану оқушылардың «ғылыми
тілін», коммуникативтік дағдаларын дамытады.

Айтылым, тыңдалым дағдысы
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Жазылым,оқылым дағдылары
Зерттейік. Сыныпта алты-жеті оқушыдан тұратын топтарға бөлемін.
Әр топқа оқушының бойы толығымен сыятын ұзындықтағы қағаздан
таратып беруіміз керек..
Қағазды жайып қоятын орынды таңдап алу қажет. Оқушылардың біреуі
қағазға жатады. Оған қозғалыссыз жатуы керектігін түсіндіремін. Екінші
оқушы басынан бастап оның дене кескінін сызады. Топтың қалған оқушылары
үздіксіз сызық шығу үшін маркерді бір-біріне береді. Дайын болған сұлбаны
қиып алып, қабырғаға іліп және жанына дене мүшелері жазылған кестелерді
жапсырып қоюға болады. Біздің денеміздің қызметі. Оқушыларға әр дене
мүшесінің атқаратын қызметін анықтауды ұсыныс тастаймын. Ол үшін
сыныпты бес топқа бөлуге болады. Әр топқа “өзінің” дене бөлігін беріңіз
Белгілі уақыттан кейін оқушылар ол туралы қысқаша хабарлама дайындай
алады. Топтың бір мүшесіне белгілі дене мүшесінің мүмкіндіктерін көрсетуін
ұсынамыз: қол-аяқты сермеу, аяқты бүгу-жазу, басты айналдыру және т.б.
Қалғандары бақылау негізінде қорытынды жасай алады.
Жетістік критерийлері
1.Адам денесінің негізгі бөліктерін анықтайды
2.Дене мүшелерінің қызметін атайды
3.Адам өмірінің кезеңдерін талдайды.
4.Адамнын өсуі мен дамуы үшін керек қажеттіліктерді салыстырады.
5.Тілдік мақсаттарды яғни үш тілде адам денесінің бөліктерін атайды.
Нәтижесінде
Өз бетінше жұмыс істей алды.
Өз ойларымен бөлісуге мүмкіндік алды.
Топта бір-бірімен ой бөлісуге мүмкіндік алды.
Берілген тапсырмаларды талқылап, шешім қабылдай алды.
Тексеру жолдарын үйренді.
Үш тілділікке аясында еркін сөздерді айтуға төселді.
Мұғалімнің өз сабағына пікірі
Мен жаратылыстану пәндерінде үштілділік аясында оқыту үдерісінде
инновациялық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың ойлау
қабілеттерін дамытуда қыркүйектен бастап қолға алып келемін. Бырақ үш
тілділікті сабаққа енгізбес бұрын менде көптеген сұрақтар туындады.
Атап айтар болсам...
Қолданған әдістерім үш тілділікті дамытуға үлесін қоса ма?
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Уақытты тиімді пайдалана аламын ба?
Оқушылар меңгеріп кете ала ма?
Ата-аналар бұған қалай қарайды?
Оқушылар тапсырманы,үш тілділікті өз деңгейінде жауап бере алама деген
көптеген сұрақ туындады.
Сабақтың қызығушылығын ояту сатысында
көбінесе тақырыптарға
байланысты қысқа метражды ведио роликтерді ұсынамын тыңдалым дағдысы.
Оқушылардың өздерін қандай тақырып екенін бастапқы білімдерін жандандыра
бастайды айталым дағдысы. Оқушылар жұпта, топта жұмыс жасап, ортақ ойды
жариялады. Бұл берілген тапсырмаларды оқушылар өздерінің ойларын еркін
ортаға салып, қызығушылықпен орындады. Мағынаны тану сатысында
алдымен әрбір топ жаңа тақырыпқа байланысты жеке тапсырмалар берілді.
Оқушылардың іс-әрекетін бақылап жүріп, бұл тапсырманың оқушыларға өте
қызықты болғанын және жауапкершіліктерінің артқанын байқадым. Және
сабақтарымыздың ортасында қолданылатын сергіту сәттерімізді сабақтың
тақырыбы мен байланыстырып орындатып қайталасақ олда оқушылардың үш
тілділікті есте сақтауына зор үлесін қосқанын байқадық. Яғни айтылым,
тыңдалым, жазылым, оқылым дағдыларын қолдану арқылы сонымен қатар
сергіту сәтін тиімді падалана отырсақ осындай жетістіктерге жетеді екенбіз.
Жаратылысану пәнінде
Қазақ тілі
Орыс тілі
Ағылшын тілі
Бас
Голова
Head (һэд)
Дене
Тело
Bodу (боди)
Қол
Рука
Arm (әрм)
Аяқ
Нога
Foot ( фут)
Егерде қыркүйек айынан есептегенде (қазан,қараша,желтоқсан,қаңтар,
ақпан, наурыз, сәуір) айларында арасында демалысқа шыққан кездерін
есептемегенде, аптасына жаратылыстану сабағы бір сағатқа берілген болса 1
сағатта үш тілділіктен 4 сөз үйренеді кем дегенде. Сонда бір айда 16 сөз
уйренген болса 7 айда 112 сөз уйренеді екен оқушылар. Бұл тек бір пәнді
алғанда. Егерде болашақта басқада пәндерді қоссақ (сауат ашу, математика,
дүниетану ) 1 жылда кем дегенде 448 сөз уйренеді.
Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау
жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала
белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән
бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы: баланың ойлау
қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады, жан-жақты
ізденуіне ынталандырады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жүйесі
жойылады.
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында тіл пәндерінің берілу жайы да
өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым,
оқылым, жазылым - жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында
«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір–бірімен тығыз байланысты.
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Жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік
мақсат та күрделене түседі.
ІІІ Қорытынды
Қорытындылай келе, бастауыш сынып мұғалімдері білімдерін жетілдіріп,
үнемі ізденіс үстінде болуы керек. Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби
деңгейін ұдайы көтеріп отыру, олардың теориялық білім мен әдістемелік білігін
үздіксіз жетілдіру, оқытудың озық әдіс – тәсілдерімен қарулана отырып,
шығармашылық жұмыстарына жол көрсету, яғни мұғалім мамандығын
жетілдіру нәтижеге бағытталған жұмыстың негізгі міндеті болып табылады.
Мұғалімнің кәсіптік деңгейін көтеру мектеп жұмысының негізгі саласы болып
саналады.
Бәсекеге қабілетті экономикасы қоғамдық жаңаруға негізделген жанжақты білім беру жүйесі керек десек, оның алғашқы ізденістері, іргетасы
мектептен басталады. Қазіргі уақытта қоғам мұғалімдерден жан- жақтылық, ісәрекетіндегі жүйелілікті талап етіп отыр. Мұғалімдердің осы талаптар
тұрғысынан табылуы кәсіби даярлығын, шеберлігін шыңдайтын әдістемелік
бірлестік жұмысына байланысты.
Барлық жаңа технологияның алдына қойған мақсаты – оқушының жеке
басының дара және дербес ерекшелігін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін
арттырып,
шығармашылықтарын
қалыптастыру.
Мұғалім әрқашан сабағында көрнекі құралдар немесе қосымша әдебиеттерді
мақсатты пайдалана отырып, оқушыларға мүмкіндігінше білім түрлерін кеңірек
беруге ұмтылғаны жөн.
Үшінші мыңжылдық адамын қалыптастыру – дүниежүзілік, соның ішінде
қазақстандық білім беру жүйесінің алдындағы жауапты міндет. Ендеше,
оқытудың жаңа технологиясын тиімді пайдалана отырып дұрыс түсіндіру, оның
бағытын нақты анықтап, жүзеге асыру – басты мақсаттарымыздың бірі.
«Дәстүрдің озығы бар; тозығы бар» демекші, оқу – тәрбие жұмысын
жақсартуды ойласақ, мектепте атқарылар әрбір игі істерді осы заманға икемдеп,
жаңғырта, жандандыра түсеміз, сөйтіп оқу – тәрбие жұмысындағы кемшін
тұстарымызды толтыру жолдарын қарастыруымыз керек.
Кезінде
А.Байтұрсыновтың «Мектептің жаны - мұғалім» деген сөзін еске түсірсек,
мектебіміздің жоғарғы нәтижеге жетуі, ұжымдағы мұғалімдердің оқытудың
жаңа технологиясын сабаққа кеңінен енгізуі шығармашылық ізденістеріміздің
нәтижесі екені даусыз.
«Бала жүрегі кішкентай күйсандық. Ол күйсандық кілтін тапсаң ғана
ашылады. Мұғалімнің қолында әркез сол кілт жүруі керек» дейді. Олай болса,
қазіргі заманауи технологиялардың тиімдісін ала біліп, қажеттілікке жаратып,
білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгертуді басты жолға қоймақпыз.
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Формирование творческой личности на уроках русского языка
посредством инновационных технологий в рамках трехъязычия
Учитель русского языка и литературы: Салимбекова Гульжан
Байдибекский район
Село Теректи
«Теректинская общая средняя школа»
«Для современного казахстанца владение
тремя языками – это обязательное условие
собственного благополучия».
Н.Назарбаев
В современном обществе любому специалисту,желающему преуспевать
в своей области,владение хотя бы одним иностранным языком жизненно
необходимо.Поэтому мотивация к его изучению резко возрасла.Необходимость
умения учиться в корне меняет характер взаимоотношений между учителем и
учеником.Позволяет по новому взглянуть на оптимизацию учебного процесса.
В соответствии с Государственной программой развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы Государственный общеобязательный
стандарт среднего образования должен быть «ориентирован на
результаты,обеспечивающие личное саморазвитие,самостоятельность в
приобретении
знаний,формирующие
коммуникативные
навыки,умения
управлять информацией и технологиями,решать проблемы,предприимчивость и
креативность...элементы опыта Назарбаев интеллектуальных школ будут
внедряться в систему образования».
В этом году были сделаны первые начальные шаги первоклашек.Я
работаю с первым классом первый год и каждый урок требует чего-то
нового,интересного.Важная задача учителя увлечь детей за собой.Поэтому
моим
кредо
являются
слова
К.Д.Ушинского:
«Вечно
изобретать,пробовать,совершенствовать и совершенствоваться...».Поэтому
перед собой я поставила вопрос: «Как заинтересовать ученика 1-ого класса?
Как его вовлечь в учебный процесс?»
Основными особенностями обновленных учебных программ является:
-принцип спиральности;
-цели обучения,которые основаны на формирование у ученика
мыслительных
навыков
от
элементарного
уровня(знание,понимание,применение)до
уровня
высокого(анализ,синтез,оценка);
-наличие «сквозных тем»,позволит организовать межпредметные
связи,которые помогут внедрять программу трезъязычия.
Как заметил Н.Назарбаев : «Казахстан должен восприниматься во всем
мире как высокообразовательная страна,население которой пользуется тремя
языками.Это:казахский язык-государственный язык,русский язык как язык
межнационального общения,английский язык - язык успешной интеграции в
глобальную экономику».Как и еще говорил Глава государства: «Мы
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наращиваем темпы внедрения трехъязычия.Это не выдумка,это не пожелание
кого-то,это –необходимость.Уже 20% казахстанцев владеют ангийским
языком,то есть знание трех языков - это путевка в глобальную жизнь.В
глобальном мире наши дети будут гражданами планеты - им придется работать
везде и всюду,и они должны быть «как рыба в воде» в этом сложном
мире».Поэтому задача школы ХХІ века-подготовить учащихся к
многоязычию.Неслучайно ХХІ век называют эпохой многоязычных
личностей.Можно сказать,что наступает «звездный час» в изучении языков.
Эффективностью трезъязычного образования являются,как показывают
международные исследования,учащиеся ,обучающие по программам
трехъязычного образования имеют в школьном образовании:-более высокую
мотивацию,внимательны в работе и четко видят преимущества изучения
нескольких языков;
-лучшие результаты обучения по всем предметам.
Таким образом,школьное образование находится на этапе нового
старта,где основной целью является формирование навыков:
-творческое применение знаний;
-критическое мышление;
-развитие навыков слушания, чтения, говорения и письма,
-умение работать в группе и индивидуально;
- понимание ценностей культур казахского, русского и других народов.
-активная деятельность ученика,где ученик - субъект познания,а учительорганизатор познавательной деятельности учащихся.
Изучение всех трех языков направлено на формирование
коммуникативных навыков через развитие четырех видов речевой деятельности
(слушание, говорение, чтение и письмо).
Следовательно,введение
обновленной
программы
посредством
инновационных технологий,можно рассматривать как инновационную
деятельность,успешность которой зависит от подготовки педагогических
кадров,которым предстоит творчески осмыслить новое содержание
образования.Обновленная программа образования предъявляет новые
требования к педагогам: к изменению целей и способов педагогической
деятельности;к новым способам и формам оценивания учебных
достижений.Новая система критериального оценивания направлена на развитие
учащегося,повышение его интереса и мотивации к обучению.Этого я частично
достигла при установлении ясных и измеримых критериев оценивания. А
формативное оценивание обеспечивает обратную связь между мной и
учениками без выставлении баллов и оценок.При этом можно выявить
трудности,помочь в достижении наилучших результатов.
Из этого следует,что задача школы– подготовка творческих
личностей,обладающих основательными знаниями,умениями,навыками. Это
отмечал и В.Шаталов: «Сложность учительского труда в том,чтобы найти путь
к каждому ученику,создать условие для развития способностей,заложенных в
каждом.Самое главное - учитель должен помочь ученику осознать себя
личностью,пробудить
интерес
познании
себя,жизни,мира...».Поэтому
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обновление содержания среднего образования направлено на формирование у
учащихся навыков ученика ХХІвека - это совместный шаг в современное
будущее.
У каждого учителя в методах и приемах применяемых им в работе,есть
что-то свое,проверенное на практике и подтвержденное хорошими
результатами-прочными знаниями учащихся. Для меня это главное заключается
в развитии интереса к предмету, в активном усвоении детьми грамматических
определений, в непрерывном обобщенном повторении изученного
материала.Передо собой я поставила вопрос. «Как же заинтересовать
ученика?Как его вовлечь в новую модель образования учеников 1-го
класса?».Помимо новых инновационных технологий, я на уроке с учениками 1го класса применяю нетрадиционные технологии,где ученики не приветствуют
слово «нельзя»,ощущают незабываемые,положительные эмоции,а по эмоциям
можно судить о настроении ребенка,о том,что его радует,что огорчает и т.д.
Чтобы достичь эти цели,мне нужно:
-привитие и поддержание интереса к нетрадиционным техникам;
-развитие способностей и знаний детей самостоятельно
получать
знания,систематизировать и получать их на практике.
Поэтому занятия должны строятся по принципу:1)от простого к
сожному,где предусмотрен переход от простых занятий к сложным;2)принцип
наглядности,например:видеоурок,презентации
по
определенным
темам;3)принцип индивидуализации:обеспечивает вовлечение каждого ребенка
в воспитательный процесс.
Следовательно,ученику небезразлично ,что он выполняет.Интерес
учащихся заметно возрастает,когда для проведения уроков я на уроке стараюсь:
-приготовить красивые,разнообразные, цветные иллюстрации;
-создаю презентации к урокам;
-работаю с ресурсами Интернет,общаюсь с коллегами в социальной сети;
-создаю дидиктический материал для уроков.
Необычное начало работы,применение игровых приемов,особенно в
середине урока,использвание ИКТ - все это помогает не допустить
скуку,однобразие,обеспечивает живость,позволяет узнать индивидуальные
потребности учашихся,непосредственное детское
восприятие,осознанному
усвоению знаний.Это заметно ,например при изучении сказок : «Репка»,
«Курочка Ряба», «Почему у ласточки хвост рожками?»и т.д.
Читая тексты на уроках,стихотворения учащиеся усваивают не только
грамматические понятия,но и получают уроки доброты,верности,уважения к
старшему поколению.Дополнительно провожу творческие конкурсы дестких
работ на определенные темы: «Осень», «Моя семья», «Моя школа», «Мои
любимые сказки»и т.д.
В процессе творчества я заметила:
-воплощение своих замыслов учащихся;
-помощь другу другу.
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Работа учеников не может быть плохой или хорошей,работа каждого
ученика
индивидуальная.Все
это
зарождает
у
учеников
новое
желание,стремление к новому,формированию понятия творческой личности.
Эта работа требует очень кропотливого труда и огромной выдержки.
Именно использование ИКТ на уроке позволяет в полной мере
реализовать основные принципы активизации позновательной деятельности
учащихся.
Результат моей работы:
-«скучающие» ученики активизировались;
-«медленные» стали раскрываться;
-одаренные с интересом выполняют задания и стараются помогать слабым;
-повысилась мотивация учащихся на уроке;
-повысилась мыслительная активность учащихся;
-усовершенствовались коммуникативные способности учащихся;
-реализовались индивидуальные подходы к обучению.
Тем самым ученика нужно учить целенаправленно,многократно
закрепляя полученные ранее навыки,потому что бесполезно ждать от ребенка
творческих работ без руководства взрослых.А в свою очередь пробудить
начало,научить делать первые шаги в учебе – к этому я стремлюсь в меру
своих сил и способностей.
Наконец,хочу отметить,что современный учитель русского языка должен
постоянно использовать на уроках инновационные технологии,должен
прекрасно знать свой предмет,любить свою работу,идти «в ногу со
временем».А самое главное –любить детей.
Хочу закончить словами Колин Тернер: «Добиться успеха не
означает,что вы должны сделать что-либо исключительное.Это означает,что вы
должны делать то же,что и все,только исключително хорошо».
Использованная литература:
1.Макатова Е. Какишева А. «Три основных показателя индекса
человеческого развития»-Алматы, «Образование» 1
2.Г.В.Рогова,Ф.М.Рабинович,Г.Н.Сахарова
«Методика
обучения
иностранным языком»Москва «Провсещение»1991г
3.Селевко Г.К. «Современные образовательные технологии».Народное
образование -1998г
4.Полат Е.С «Новые педагогические информационные технологии в
системе образования»-1998г
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«Ұлттық жүйе негізінде үш тілді жас ерекшелігіне сәйкес меңгерту»
Отырар ауданы
Ш. Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі: Сыздық Нәзира Маханбетқызы .
Кіріспе
«Қазақстанның болашағы – бүгінгі жастар, ұстаздар
оларға қалай білім берсе, Қазақстан сол деңгейде болады »
Н.Ә.Назарбаев
« Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі соныменен бірдейлік дағдысына
кіреді» деген ұлы ақын Абай атамыздың сөзінен бастайын.
Қазақстан Республикасының білім туралы Заңы мен Қазақстан
Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында
жастарды азаматтық пен елжандылыққа , өз Отаны – Қазақстан
Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық
дәстүрлерін қастерлеуге, әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне
баурау, қазақ халқы мен республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдепғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу, мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін
меңгеру міндеттері жөнінде нақты айтылған. Біздің планетада әр түрлі
халықтар тұрады. Сол әр халықтың өзінің тілі, діні, әдебиеті сияқты өз тілінің
ерекшеліктері болады. Адамның ойын жарыққа шығаратын – тіл. Ал тіл
адамдар түсінетін құрал болып қана табылмай, сонымен бірге атадан балаға
мирас болып келе жатқан өмір тәжірибесін, өнер-білімін жеткізуші құрал.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстандағы
тілдердің үш тұғырлығы туралы ойды алғаш рет 2006 жылы Қазақстан
халқының Ассамблеясында айтқан. 2007 жылғы\\\\\\\\\\ « Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан» Жолдамасында Елбасы «Тілдердің үш тұғырлығы» - «Триединство
языков»
мәдени
жобасын
кезеңдеп
іске
асыруды
ұсынды.
Ал 2008 жылғы ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауында: «Үкімет
«Тілдердің үш тұғырлығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдетуі тиіс.
Бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін
оқыту сапасын арттыру қажеттігіне ерекше назар аударғым келеді», - деді[1].
Тілдердің үш тұғырлығы идеясында Елбасы оған нақты анықтамасын берген,
қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі
– жаhандық экономикаға ойдағыдай кіруге тілі. Тіл – тек қатынас құралы емес,
тілін үйреніп жүрген елдің рухани байлығын меңгеруде де үлкен рөл атқарады.
Тәуелсіздікке қол жеткізген жылдардан бері әлемдегі көптеген елдермен саясиәлеуметтік, экономикалық және мәдени байланыс жасауға кеңінен бет бұрдық.
Бұл қарым-қатынастың нәтижелі болуы, ел мен елдің, халық пен халықтың
өзара ынтымақтасқан бірлігін өркендеуге тіл білудің мәні күн сайын арта
түсуде. Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол
ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына
мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Қазіргі мектеп дәстүрлі
білім беру қызметін атқарумен шектелмейді, оның қызметі кеңейіп отыр. Атап
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айтқанда, мектепте жеке тұлғаны рухани қалыптастыруға, жоғары басымдылық
берілді.
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Үш тұғырлы тіл саясаты» біздің пәнімізде
жүзеге асырылады.. Адамдар ең бірінші бір-бірімен тіл арқылы қарым-қатынас
жасайды дейтін болсақ, сол тіл арқылы түрлі мәдениеттер арасындағы тілдесу
диалогпен өркендейді. «Адам өмірінің шегі бар, ал білімнің шегі жоқ » - деп
атап өткен Елбасы оқушы жастарды ғұмыр бойы білімнің тұнғиығына терең
үңілуіне шақырды. «Мен бүгінгі ұрпақтың үш тіл білуін қолдаймын.
Мемлекетік тіл – мемлекет құрушы ұлттық тілі, ал орыс тілін білуі - ұлы
байлық. Ағылшын тілі ілгерілеушілік пен технологиялардың тілі болғандықтан
біз оны үйренуге тиіспіз Оқушылардың танымдық және шығармашылық
қабілеттерін дамыту мақсатында ағылшын тілі сабақтарында әр түрлі қосымша
материалдарды қолдануға үш тілде бірдей қолдануға болады. Тақырып
бойынша тақпақтар, шағын қойлымдар, мақал-мәтелдер, сөзжұмбақтар және
ребустар қолдануға болады. мұндай қосымша материалдар сабақты
жандандырады, өткен тақырыпты жақсы қабылдап, түсінуге, ойлау қабілетін
дамытуға әсерін тигізеді, оқушылардың тідік қорын дамытып, толықтырады.
оқушылар сабақта белсенділік көрсетіп, сабақтың қызықты өтуіне атсалысады.
Елбасының жолдауында көрсетілгендей, адыңғы елу мемлекеттің
қатарына кіру және бірнеше шет тілін білу, үйрену, сондай-ақ компьютерді
жетік меңгеру ХХІ ғасыр жастарының негізгі мақсаты болмақ.
Елбасы Н. Ә. Назарбаев 2012 жылғы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз»
жолдауында «өмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың жеке кредосына
айналуы тиіс» деген. ХХІ ғасыр імді де, білікті, бәсекеге қабілетті, көптілді,
көпмәдениетті
тұлғалар
ғасыры
болмақ.
Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын,
әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік
беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Білім алушыларға ана тілінің
негізінде ағылшын тілін үйрету, үйрете отырып олардың өз ойын ауызша және
жазбаша дұрыс, еркін, келістіре баяндай білуіне дағдыландыру. Кітаптарды
өздігінен пайдалана білу сияқты іскерлік дағдыларын қалыптастыру.
Инновация (жаңалық жарату) - қазіргі ойлау үлгісі мен дәстүрлі таным
ерекшелігіне ұқсамайтын жаңа ойлау жүйесін тауып шығару, кезектегі білім
мен материалдық мүмкіндіктерді пайдалана отырып көнені өңдеу, бар нәрсені
тіпті де жақсарту, кем нәрсені толықтыру, жаңа нәрсені тапқырлау, тың нәрсені
байқау, жаңа зат, жаңа әдіс, жаңа жол, жаңа орта жаңалығымен өмірді жаңарту,
сөйтіп адамға және адамзатқа бақыт жарату.
Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет
оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін
арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және
шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды
қолдану - оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі,
оқушының пәнге деген қызығушылығы артады.
Инновациялық технологиялар шығармашылық қабілеттерін арттыруға,
белсенділік-сенімділік сапаларын диагностикалық әдіс-тәсілдермен анықтауға,
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сабақта, сабақтан тыс уақытта өз ойын еркін жеткізе білуге үйретуге, қоғамда
болып жатқан оқиғаларға қатысты көзқарастарының болуына өз үлесін
қосады.Оқытушылар үшін білім сапасын арттырудағы инновациялық
технологияларды пайдаланудың тиімді жақтары:
• мектепте оқытушы мен студенттің бірлесе жұмыс жасауына жағдай
туғызады;
• оқушылардың білім алуын, дамуын мақсатты түрде ұйымдастыра білу;
• білім мен білігіне сай келетін бағытты таңдап алуға мүмкіндік береді;
• өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;
• оқушылардың танымдық прцестерін арттыру;
Мен өзімнің зерттеуімді «Ұлттық ойындар туралы не білемін? Э дыбысы
мен әрпі» тақырыбында көрсеткелі отырмын. Ең алдымен топта берілген
тапсырманы түсіну үшін ауыз біршілік, ынтымақтастық болу керектігі
түсінікті, себебі: оқушылар бір – бірімен ортақ келісімге, пікірге келу қажет.
Тақырыпқа байланысты bilim land сайтынан балаларға арнап бейнежазба
көрсеттім, бұл сайттың тиімділігі соншалық тақырыпқа байланысты бірнеше
бейнежазбаларды тиімді пайдалануға мүмкіндік болды.
Орындалған
тапсырмалар бойынша жұптасып немесе топтасып отырып, бір-бірінің
жұмысымен танысып, мәліметтерді толықтырады, түрлендіреді. Бір-біріне
ұқсас жақтары мен айырмашылықтарын анықтап, тақырыптың мазмұнын
тереңірек түсінуге мүмкіндік алады.Нәтижесінде оқушылар белгілі бір мәселені
шешуді, жинақталған мәліметтерді қолдануды үйренеді. Тақырыпқа қатысты
мәліметтерді талдайды, өз ойларын нақты фактілер арқылы дәлелдей алады, топ
ішінде жинақталған мәлімет бойынша өз білімін әрі қарай дамытады, барлық
білімді жинақтап, білім қорын толықтырады. Сабақта тірек сөздерді әр оқушы
үшін үш тілде меңгеру өте маңызды. Ойын баласы үлестірме парақшалар
бойынша топтарға бөліне отырып, «Жұбын тап» ойынын ұйымдастыру тілді
меңгеруге деген сәтті тұсы деп есептеймін.Әрине, әр сабақ барысында әр түрлі
тиімді әдістерді пайдалана білу мұғалім шеберлігі. Сабақ барысын таныстырып
өтетін болсам:
Күні: 28.02. 2017ж
Мұғалім: Сыздық Н.
Сынып: 1 «Ә»
Қатысқандар саны:
Пәні:сауат ашу
Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы
Ұлттық ойындар туралы не білемін? Э
дыбысы мен әрпі.
Осы
сабақта
қол 1.2.9.1 әріпті
тану, ажырату және оны
жеткізілетін
оқу дыбыспен сәйкестендіру
мақсаттары
(оқу 1.2.1.2 оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі
бағдарламасына сілтеме)
кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу
1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті,
жолдың жоғарғы және төменгі сызығын
сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық
талаптарға сай жазу
Сабақтың мақсаттары
Барлығы: Жаңа білімді меңгереді.
Көбі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші
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Жетістік критерийлері

Құндылықтарды дарыту

сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.
Айтылған
сөздер
мен
сөйлемдердің
көпшілігін дұрыс қайталай алады.
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін
көрсете алады.
Оқушыларды топта бірлесе жұмыс жасай
білуге, бір-біріне деген құрмет көрсетуіне
тәрбиелеу.
Жаратылыстану, дене шынықтыру сабағы
Аудиожазба , таныстырылым.
Экран, экскаватор,электр

Пәнаралық байланыс
АКТ қолдану дағдылары
Тілдік құзыреттілік
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы Әр топ келесі топқа сәттілік тілейді.
Ынтымақтасты Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап,
қ атмосферасын алақан арқылы жүректің жылуын сезініп
қалыптастыру
үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!
5 минут
Балаларды топқа бөлу
Балалар қоржыннан асық алу арқылы топқа
Топқа бөлу
бөлінеді.
Балалардан өткен сабақта алған білімдерінен
сұрап өту
В әрпінен келетін көлік түрлерін атату.
Сабақтың
ортасы
10 минут

Балаларға мултьфильм тамашалату арқылы
бүгінгі сабақ тақырыбын ашу «Экскаватор».
№1 Тыңдалым.
№2 Оқылым.
Экран эстрада электр экскалатор эфир
элеватор экипаж экскаватор
№3 Дәптермен жұмыс:......
Ауада жазамыз
Тақтаға жазамыз
Дәптерге жазамыз

Сергіту сәті
2 минут

Ұлттық кейіпкеріміздің бірі Алдар
«Алдар көсе» биіне билеу(1-сурет)

Ресурс
тар
Шаттық
шеңбері
Қоржын
Асық
Слайд
суреттері
Оқулық

bilim land
сайты,
Танысты
рылым
электрон
ды
оқулық,
оқулық
пен
жұмыс
Дәптер
мен
жұмыс
көс. Сергіту
сәтіне
арналған
жинақ
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Аяқталуы
16 минут

Қызықты
тапсырма
8 минут

№4 Топпен тапсырма
1- топ Әріптерден сөз құра(2-сурет)
2- топ Э әрпінен басталатын сөздерді
топтастыр (3-сурет)
3- топ Пазлдарды сәйкестендір(4-сурет)
4- топ 2 буынды сөздерді тап(5-сурет)
№5 "Ұшты-ұшты" — ұлттық ойын. Ойынды
үй ішінде де, сыртта да ойнауға болады.
Ойынға қатынасушылар орталарынан ойынды
басқарушы сайлап алады. Ойын бастаушы
ойынға қатынасушыларды столды айналдыра
отырғызады немесе шеңбер құрғызып
дөңгелене тұрғызады да, ойнаушылардан оң
жақ сұқ қолын столдың үстіне тигізе көтеріп,
«ұшты-ұшты» деп отыруларын сұрайды, өзі
де солай істеп көрсетеді. Бұдан кейін ол:
— Мен ұша алатын затты атап, «ұшты» деп
қолымды
көтергенде,
бәрің
де
тез
қолдарыңды көтеріп, алақандарыңды жазып,
«ұшты-ұшты» деп қалықтатып тұрасыңдар.
Бұл «ұшқандарың»: «Мысалы, «қаз ұшты»
десем, сендер де «ұшыңдар».
Енді мен әдейі өздеріңді жаңылдыру үшін
әлгі затпен аты ұйқас тағы бір ұша алмайтын
нәрсені атап, «ұшты» деп қолымды көтерсем,
онда сендер ұшпайсыңдар. Мысалы, «қаз
ұшты». Бұл жағдайда ұшпайсыңдар.
Ұша алатын затты атағанда ұшпай қалған, сол
сияқты ұша алмайтын затты атағанда «ұшып
кеткен» ойнаушы ұпай тартады,— деп
түсіндіреді.
Бұдан кейін ұпайдың шарты туралы келісіп
алады. Мысалы, бір ұпай 2 ауыз ән салу, не 3
жұмбақ шешу, не 3 жаңылтпаш айту немесе
өз көлеңкесімен сөйлесу, көзін байлатып
ортаға шығып, «Соқыр теке» болу, т. б. ұпай
көбейген сайын бұл сияқты шарттар да
көбейе береді. Ойын басталады:
Ұшты, ұшты, ұшты — тарғақ ұшты! (ұшады)
Ұшты, ұшты, ұшты — жарғақ ұшты!
(ұшпайды)
Ұшты, ұшты, ұшты — үкі ұшты! (ұшады)
Ұшты, ұшты, ұшты — түлкі ұшты!
(үшпайды)
Ұшты, ұшты, ұшты — бүркіт ұшты! (ұшады)

Әріптер,
сөздер,
пазлдар,
маркер,
плакат,
желім
Оқулық,
дәптерлер
.
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Тілдік
құзыреттілікті
қалыптастыру

Ұшты, ұшты, ұшты — іркіт ұшты! (ұшпайды)
Ұшты, ұшты, ұшты — үйрек ұшты! (ұшады)
Ұшты, ұшты, ұшты — бүйрек ұшты!
(үшпайды)
Ұшты, ұшты, ұшты — кекілік ұшты! (ұшады)
Ұшты, ұшты, ұшты — кекілің ұшты!
(ұшпайды)
Ұшты, ұшты, ұшты — қызғыш ұшты (ұшады)
Ұшты, ұшты, ұшты — сызғыш ұшты!
(ұшпайды)
Осы тәртіппен ойын жүргізіле береді. Ойын
қатынасушылардың сезімталдығын шыңдап,
тез жедел ойлай біліп, нақты әрекет жасауға,
іштей жинақы болуға қалыптастырады.
Бұл сабақта тірек сөздер әр оқушы үшін
үш тілде үлестірме парақшаларға жазылады.
Осы үлестірме парақшалар бойынша топтарға
бөлінеді. Сонымен бірге «Жұбын тап»
ойынын ұйымдастыруға болады. Бүкіл сынып
бойынша әр жерде «Э» әрпінен басталатын
суреттер және бұл суреттердің әр тілде
жазылған атаулары ілінеді. Оқушылар
суреттерге қатысты сөздерді табуы тиіс. Бұл
тапсырманы сергіту жаттығуы ретінде
қолдануға да болады, себебі бұл ойын кезінде
оқушылар үнемі қозғалып жүреді.
№6 ҚБ тапсырмасы
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Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексия
Бас
Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді бас бармақ
бармақ салынған суреттер арқылы бағалау.
тар

Қорытынды
Қорытындылай келе, заманға лайық, бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу,
білім берудегі сапаны арттыру үшін оқыту процесінде инновациялық
технологияларды қолданудың маңызы зор. Инновациялық технологияларды
білім беру үрдісімізге енгізу арқылы тиімді басқару жүйесін, оқытушы өзіндік
әдістемелік жүйесін құруға, ал оқушылар шығармашылық белсенділігі мен
қабілетін арттыруға мүмкіндік береді, осы Қазақстан дамыған 30 елдің
қатарына ене отырып, Мәңгілік- Ел идеясын жүзеге асырады.
«Білекке сенер заманда-ешкімге есе бермедік. Білімге сенер заманда – қапы
қалып жүрмейік » - деп Абылай хан айтып кеткендей, ертеңгі күннің болашағы
бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын
құдіретті күш тек білімге ғана тән екенін естен шығармайық. Болашақ
жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, заман талабы тудырып отырған үш тілде
еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен еркін байланысқа түсіп жатса
еліміздің ертеңінің көркейте түсері сөзсіз. Олай болса бүгінгі оқушыларға
әлемдік кеңістікке қанат қағып, шет тілін меңгерсем деп талап білдіргендерге
сәттілік тілейік.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Назарбаев Н.Ә. « Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру- мемлекттік
саясаттың басты мақсаты» / Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. 6
ақпан, 2008 жыл
2. Рысбаева Г.К. «Шетел тілін білу-жас ұрпақтың бәсекеге қабілеттігінің
кепілі», « Мектептегі шет тілі» журналы 2012, № 3, 3-6 б.
3. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование: методологии и
теории А., 2005-262с.
Ә.Е.Жұмабаева, Г.И.Уайсова, Г.Т.Садуақасов «Сауат ашу»
Атамұра 2016 жыл
5. Ж.Е. Сманқұлова. Оқытудың интерактивті әдісі. Алматы, 2005
6.bilim land сайты
7.Электронды оқулық
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Үй жануарлары
Тұяқбаева Б. А.
Түркістан қаласы №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-лицейі
Сабақ №7
Тақырып:
Сыныбы:
1 «З»

Үй жануарлары
Күні:

Мұғалімнің аты-жөні: Тұяқбаева Б. А.
Қатысып отырғандары: 18

Осы сабаққа арналған
оқу мақсаты

Келмегендер саны :

1.1.4.1.Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не
туралы екенін түсіну.
1.3.2.1.Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну.

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар істей алады:
Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсінеді.
Оқушылардың көпшілігі істей алады:
Сөздерді дұрыс байланыстырып, қарапайым сөйлем
құрастыра алады.
Кейбір оқушылар істей алады:
Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсінеді. Сурет
арқылы сөйлем құрастырып, өз ойын айта алады.
Жетістік критерийлері Үй жануарлары туралы мәлімет біледі, оларды өмірлік
жағдаятта еркін қолдана алады.
Түйе , жылқы, сиыр, қой,ешкі, төл, марғау, қымыран,
Тілдік мақсат
қымыз.
Үй жануарларына қамқоршы болуға үйрету.
Құндылықтарды
дарыту
Орыс, ағылшын, еңбекке баулу, дүниетану.
Пәнаралық
байланыстар
Интербелсенді тақта, компьютер.
АКТ қолдану
дағдылары
Менің достарым
Бастапқы білім
Жоспарланған
мерзімдер

Жоспарланған шаралар

Ресурстар
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Басы
6 мин

Ортасы
27 мин

1.Сәлемдесу. ( Балалар үш тілде сәлемдеседі.)
2. Психологиялық ахуал туғызу.
- Балалар «шаттық шеңберін» құрып, бірбіріне жақсы тілектер айтады.
3.Топқа бөлу. Түрлі-түсті қағаздар арқылы
4.Өткен сабақты «Сұхбат» әдісі арқылы
пысықтау.
- Дос қандай болу керек?
- Сенің досың бар ма?
- Балалар қалай ойлайсындар, жануарлар да
адамдармен дос бола ма?
Дескриптор: а) Дос туралы өз ойын айта алады.
Сабақтың мақсатымен таныстыру.
Олай болса, бейнетаспаға назар аударып, мына
дыбысты тыңдайық ! ( Бейнетаспадан
дыбыстарды тыңдайды.)
- Қалай ойлайсыңдар, бұл ненің дауысы екен?
- Дұрыс, балалар бұлар үй жануарлары.
- Қандай үй жануарларын білесіңдер?
- Олардың қандай пайдасы бар?
5.Мәтінмен жұмыс. (мәтінді тыңдайды)
Үй жануарлары
Үй жануарларына қой, сиыр, жылқы, ешкі,
түйе, ит, мысық, тауық жатады. Олардың адамға
пайдасы көп. Сиыр сүт береді. Қой, ешкінің
жүнінен киім тоқиды. Ит үй күзетеді. Мысық
тышқан аулайды.
Дескриптор: а) Мәтіндегі үй жануарларын
атайды.
6.Жаңа сөздермен жұмыс. ( Балалар үш тілде үй
жануарларын атын атайды.)
Сиыр- корова –cow
мысық- кот-cat
ешкі- коза - goat
ит-собака-dog
түйе- верблюд –comel тауық-курица - hen
қой- овца – sheep
жылқы- лошадь – hors
Дескриптор: а) жаңа сөздерді үш тілде айта
алады.
Сергіту сәті
Топ топ етіп басайық,
Ауылға біз барайық
Қозыларды санайық

АКТ

Түрлі- түсті
қағаздар
Микрафон

Бейнетаспа

АКТ
Аудиотаста
арқылы
мәтін
тыңдалады.

АКТ
Суреттер
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Соңы
2 мин

Бір,екі,үш деп
Алақанды соғайық
Төрт,бес,алты деп
Қораларға қамайық.
Топтық жұмыс.
І топ. Түйе, жылқы, сиыр, қой, ешкі.
ІІ топ. Мысық, ит, тауық, қоян.
Дескриптор: а) Суреттер арқылы берілген
тапсырманы топпен орындай алады.
б) Үй жануарлары туралы өз ойларын білдіре
алады.
Жұптық жұмыс.
«Мозайка» арқылы жануарлар бейнесін
құрастыру.
Дескриптор:
А) Қағаз қиындыларын құрастырып,
жануардың бейнесін таба алады.
Б) Суретте не бейнеленгені туралы айтады.
Жеке жұмыс.
«Сәйкестендіру». Малдың төлін тауып
сәйкестендіреді.
Дескриптор: а) Адасқан төлдерді тауып,
сәйкестендіре біледі.
б) Суретке қарап, малдың төлдерін айтады.
Кері байланыс.
« 6 эмоция » әдісі арқылы кері байланыс алу.

Суреттер

Қима
қағаздар

Кеспе қағаз

Кеспе қағаз
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«Трехъязычие - требование времени»
Учитель русского языка и литературы
Кожабекова Жазира Актаевна
Мактааральский район
КГУ «осш имени Абылайхана»
Трехъязычие - требование времени
На сегодняшний день в казахстанском обществе проводится политика
трехъязычия, направленная на освоение казахстанцами казахского, русского и
английского языков. Политика трехъязычия не требует забывать родной язык,
наоборот она возводит казахский язык на первое место. В Республике
Казахстан всегда с особой заботой и вниманием относились к развитию
языкового богатства народов нашего государства, понималась его роль в
развитии современного общества. Это можно понять, изучив один из первых
принятых в суверенном Казахстане Закона «О языках в Республике Казахстан»
(от 11.07.1997 г.), который объявляет все языки народов Казахстана
национальным достоянием, историко-культурным наследием страны. Вопросы
развития языков в Казахстане постоянно находились под контролем и опекой
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, который в ежегодных
Посланиях народу Казахстана всегда старался акцентировать внимание на
развитии образования, культуры, знания языков. В Послании Президента прямо
указывается: «Народ будет мудр в воспитании потомства, заботясь о его
здоровье, образовании и мировоззрении… Будет одинаково хорошо владеть
казахским, русским и английским языками… Он будет патриотом своей
страны, известным и уважаемым во всем мире». Указом Президента
Республики Казахстан от 29 июня 2011 года №110 утверждена Государственная
Программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на
2011-2020 гг., в которой намечены основные цели, задачи и направления
языковой политики государства. Казахстан стремится от двуязычия перейти к
трехъязычию, что вполне естественно. И русский и английский языки являются
не только средствами общения, но оптимальными каналами получения
мировых знаний. Изучение нескольких языков будет способствовать более
активной интеграции Казахстана в экономическую и культурную сферы
мирового сообщества. Достижение этой цели, возможно лишь при создании в
Казахстане целостной системы образования на трёх языках. Возможности для
создания такой системы в Казахстане уже имеются. У многоязычного
образования много положительных сторон. Язык, являясь средством общения,
формирует ребенка, как личность. Именно через язык ребенок познает
национальное достояние, богатство унаследованные от предков. Изучая языки
других народов, ребенок не только просто узнает слова, как они звучат и что
они означают, но и глубже познает культуру этих народов, их обычаи,
традиции, знакомится с устным народным творчеством. Языки являются самым
сильным инструментом сохранения и развития нашего культурного и
духовного наследия.
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Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещё в 2004
г., впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. Так, в октябре 2006 г. на ХІІ
сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства вновь отметил, что
знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в
2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Глава
государства предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта
«Триединство языков».
СЛОЖНОСТИ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ
Для реализации любой задачи, нужно иметь четкую, ясную цель: «Чего мы
хотим добиться?». На изучение казахского языка в школах выделяется шесть
часов в неделю в течение 11 лет. Затем его продолжают изучать в колледжах и
вузах. Но при этом, выходя из учебных заведений, дети не говорят на
нем. Потому что учебная программа в нашем государстве больше
ориентирована на грамматико-переводную методику обучения. На сегодня
это большая проблема, которая не позволяет развивать четыре необходимых
навыка: чтение, говорение, аудирование и письмо.
С этого года в первых классах мы ведем уроки по обновленной программе,
в которой большое внимание уделяется развитию необходимых навыков:
чтению, говорению, аудированию и письму. Наряду с этими навыками, на
этапах урока использую трехъязычие.
Я хочу показать вам свой урок, проведенный 1 классе из раздела «Мир вокруг
нас» по теме «Дикие животные». При объяснении новых слов я использую
картинки. Например: Кто это? Ученики называют предметы, изображенные на
картинках на трёх языках.

Сколько здесь диких животных? Ученики считают на трёх языках.
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Трехъязычием можно пользоваться при составлении диалога. Сначала ученики
говорят на русском, потом на казахском, затем на английском языках.
Например, какие домашние животные есть у вас дома? – У нас есть корова,
собака. – Какую пользу они приносят? - Корова дает молоко. Собака охраняет
дом. – Назови их детёнышей? - У коровы теленок. У собаки щенок. – Чем они
питаются? Корова есть сено, а собака грызёт кость. Корова дает молоко.
Собака охраняет дом. Переведите эти предложения на английский и
казахский языки.
Трёхъязычие можно использовать на любом этапе урока. При опросе
домашнего задания, объяснении нового материала или при закреплении.
Каждому ученику даю карточки. Они читают вопросы и отвечают на них.
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Эти карточки обогащают словарный запас учащихся, научат активно
пользоваться в общении, а также развивают мышление детей.
При групповой работе также можно пользоваться трёхъязычием.
Группа делится на две команды: фрукты и овощи. Каждая команда составляет
постер. Где они растут? Называют фрукты или овощи.
Для чего их используют? Какие витамины в них есть?
Как говорил Вольтер: «Знать много языков — значит иметь много ключей к
одному замку», то есть, изучая языки, мы сможем достичь многого:
национального единения, сохранения языкового многообразия, поднятия на
совершенно новый уровень, интеграции Казахстана в мировое сообщество, а
также укрепления конкурентоспособности, что так необходимо для нашего
государства в период экономической и социальной модернизации. Лидер
государства Н.А.Назарбаев уделяет особое внимание данному вопросу,
разработав уникальный проект под названием «Триединство языков». Уже не в
первый раз наш президент отмечает, что в настоящее время очень важно
развивать языковую политику в современном казахстанском обществе, так как
она необходима для успешного будущего подрастающего поколения. Стоит
задуматься, ведь будущее наших детей — это будущее нашего государства.
Модернизация Казахстана необходима для всех нас, а для ее успешного
проведения каждый гражданин нашей республики должен быть полезен своей
Родине. Для этого нужно, чтобы каждый владел казахским, русским и
английским языками, был настоящим патриотом своей страны. Новая языковая
политика «Триединства языков», отличающаяся своей эффективностью и
популярностью, идеальный пример для многих стран мира, несомненно, окажет
положительное влияние на проведение социальной модернизации. Политика
«Триединство языков» — это реальный шанс для Казахстана интегрировать в
глобальный мир.
Интегрирование Казахстана в мировое сообщество возможно только в том
случае, если мы будем владеть господствующими языками, тогда и мир
откроется нам. Также языковая политика повысит конкурентоспособность
125

страны, укрепит общественное согласие. Глава нашего государства отметил,
что казахский язык будет изучаться как государственный, русский язык — для
межнационального общения и английский — как язык интеграции в
глобальную экономику.
Количество языков, на которых человек может свободно излагать свои мысли,
всегда было одним из показателей образованности и уровня культуры, а в
некоторых странах и показателем гостеприимности. Реалии сегодняшнего
времени таковы, что каждый в нашей стране, кто хочет развиваться,
пытается изучить казахский, русский и английский языки.
Естественно, знать один язык – мало, чем больше языков знает человек,
тем более он конкурентоспособен. Чехов говорил: «Человек столько раз
человек, сколько он знает языков». Каждый язык – это новый мир целого
народа. Потому что вся культура, все ценности сосредоточены в языке.
«Үштілділік - қазіргі заман талабы»
Сарыағаш аудандық білім бөлімі
№28 Абылай хан атындағы жалпы орта мектебі КММ
Бастауыш сынып мұғалімі: Исатаева Г
Бүгінде егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болып әлемге жар салып
жатқан дүбірлі кезеңде қазақ ұлтының жанына сүйеу, рухына тіреу болатын
басты мәселенің бірі осы - тіл. Мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған қазақ тілі
– ұлттық руханиятымыздың өзегі. Қазіргі кезде қазақ тілін дамыту, оқытудың
деңгейін арттыру мәселесі көтеріліп, осы орайда түрлі шара атқарылып
жатқаны
баршаға аян. Қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту, оның
мүмкіншіліктерін барынша пайдалану – еліміздің әрбір азаматының абыройлы
міндеті. Адамзат мәдениетінің негізгі – тілде. Кез келген ұлттың басты
ерекшелігі – оның ана тілінде. Ұлттың жаны мен жүрегі ары мен ұяты, қазына –
байлығы мен атақ абыройы тілге байланысты. Жер бетіндегі сан мыңдаған
ұлттардың ішінде тек қазақ халқы өз тілін ана тілі деп ардақ тұтып, қастерлейді.
Қазақ
үшін
тілден
құдіретті
ештеңе
болмаған.
Тіл – қазақтың жан дүниесі, рухани негізі, ел еркіндігі мен ұлтты танытатын
басты белгі. Ана тілі – әр адамға ананың ақ сүтімен бойға жетіп, ананың
әлдиімен, бесік жырымен құлаққа сіңіп, атадан – балаға жетіп отыратын ұлы
күш. Ана тілі – ұрпақ тәрбиесінің пәрменді құралы, рухани байлықтың баға
жетпес байлығы, қуатты қайнар бұлағы. Ана тілі – халықтың өткен ұрпағы,
қазіргі және келешек ұрпағы арасындағы тарихи жалғастықты жүзеге асыратын
бірден – бір сенімді құралы.
Тіліміз арқылы халқымыздың жан дүниесін танып білеміз, себебі,
халықтың рухани байлығының сарқылмас бұлағы сонда жатыр. Туған жеріміз
бен ел – жұртымызды да сол арқылы айтып жеткіземіз.
Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Бүгінгі нарық
заманы бізден бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған отыз елдің қатарынан
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көрінуіміз үшін білімді де озық ойлы азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етеді.
Әлемдегі жоғары дамыған елдердің санатына енуді көздеген халықтың басты
мақсаты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз өз ана
тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ. Ал, ана тілін жақсы
білмейінше, сауатты сөйлеп, сауатты жазып, тіл байлығын мол қолданбайынша,
шын мәніндегі мәдениетті адам бола алмайсың. Олай болса, ата – бабамыздың
өткен тарихына көз жүгіртсек...
Әлемде екінші ұстаз,ұлы ғұлама Әбу-Насыр Әл-Фараби өмірінде 76
ұлттың тілі білсе, өр рухты дауылпаз ақын Махамбет пен қазақтың бір туар
ұлы Шоқан да бірнеше тіл білсе керек. Ұлы Абай орыс-қазақ тілдерімен қатар
парсы, араб тілдерін меңгерген. Орыс тілін орта жастан асып барып, кеш
меңгерген.Қазақ тілі еш уақытта өзімен көршілес халықтың тілдерінен сорлы
болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігі, өз сыбағасын ешкімге бермегендігі
мыңдаған жыл тарихынан айқын.
Көп тіл білу-заман талабы.Елбасы өзінің 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі –
жаңа Қазақстан» атты жолдауында : «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді
пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілімемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық
экономикаға ойдағыдай кірігу тілі».
Әлемдегі дамыған елу елдің қатарына қосылу үшін билік «үш тұғырлы
тіл» саясатын қолға алып жатқаны белгілі. Ақпараттық техниканың дамыған
заманында тілді үйрену қиындық тудырмайды, қайта көп тіл білгеннің ешбір
зияны жоқ. Бірақ Қазақ баласы әуелі отбасында Қазақы рухпен тыныстап, ана
тілінің нәрлі уызына қанып, ұлттық рухани тәрбиенің қайнар бұлағынан
сусындап өсуі керек. Алғашқы тәрбиені ана тілінде қабылдап, Қазақы
қасиетпен жетілген бала кейін қандай ортада жүріп, қанша тіл үйренсе де, өз
тілін ұмытпайтын, ұлттық қасиетінен көз жазып адасып қалмайтын болады.
Әлихан Бөкейханов сынды алаш арыстарымыздан бастап, кешегі Абай
Құнанбайұлы, М. Әуезов, Қ. Сәтпаев сияқты талай тарландырымыз қанша
жерден ресей топырақтарында білім алса да, сол империяның қысымында
жүрсе де, ана тілінің идеологиясы мен мәртебесін ең жоғары орынға қойған.
Өйткені олардың бәрінің де тілі қазақша шыққан, бірі ауыл молдасынан хат
таныса, енді бірі ана тілінде мұғалімдерден тіл сындырған. Яғни, тірек мықты.
Тіл ана тілде сайрап тұрғандықтан, ешкім оған балта да шаба алмаған.
Қазақ халқы табиғатынан еліктегіш, қабылдағыш халық. Кеңес заманында
орыс тілі-заманның кілті болды. Бұл-заман талабы еді.Орыс тілін
үйреніп,орыстардың өзін жаңылыстыратын жағдайға жеттік.Енді алдағы асу –
ағылшын тілі.Адам көп тіл білген сайын оның көкірек көзі ашылып, өмірінің
көкжиегі кеңіп, өрісі ұлғая түсетін болады.
«Елбасының «Үш тұғырлы тіл» жобасы ел болашағын баянды етуден
туған, алысты көздеген мақсат. Осы жобаны түсіндіруде және іске асыруда
түрлі жансақтықтарға жол беріп алып жатамыз. «Үш тұғырлы тіл» - қазақ,
орыс, ағылшын тілдерін қатар қойып, жарыстыру емес. Керісінше, бұл әр тілді
өзіне лайықты орнымен қажетіне қарай лайықты пайдалану деген сөз. Мұнда
мемлекеттік тілдің орны тіпті бөлек. Оған ешкімнің таласы жоқ. Үш тұғырлы
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тілді желеу етіп, мемлекеттік тілді ығыстыру мүлде дұрыс емес» - дейді.
2.1
Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары
білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс
тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық
экономиканы ойдағыдай түсіну тілі. Дәлірек айтқанда, үш тұғырлы тіл идеясын
мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен көрсетуге болады:
мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін
үйренеміз. Үш тұғырлы тіл идеясын дамыту үшін мемлекет тарапынан
еліміздің
әр
азаматына
көптеген
жағдайлар
жасалынған.
Биылғы жылғы Елбасының дәстүрлі Жолдауынан кейін тіл саясатында да
біраз тың өзгерістер орын алды. Атап айтқанда, ұлттық терминологияны
дамыту, мемлекеттік тілдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру тұжырымдамасын
әзірлеу, ағылшын тілін үйретудің курстарын ашу, мемлекеттік қызметке
қабылданатын үміткерлерге мемлекеттік тілден тест тапсыру, қолданыстағы тіл
туралы заңнамаларға “Тілдердің үш тұғырлығы”, дәлірек айтқанда – үш тілдің
бірлігі бойынша өзгерістер енгізу және тағы басқалар.
“Үш тілдің бірлігі” мәдени жобасы – үш тілді, қазақ, орыс және ағылшын
тілдерін Қазақстан азаматтарының бірдей меңгеруін меңзегенімен, бұның түпкі
негізі, көздеген мақсаты – мемлекеттік қазақ тілінің халықаралық қолданыстағы
орыс, ағылшын тілдерімен терезесін теңестіріп, әлемдік деңгейге көтеріп,
жаһан
тілдерімен
тең
қолданылатын
биікке
жеткізу.
Қандай мемлекет болмасын оның, ең әуелі мән беріп, ұлықтайтын тілі, әрине,
мемлекеттік тілі. Өйткені, мемлекеттік тіл әлемдік қауымдастықтағы
мемлекеттердің сипатты белгілерінің бірі, ұлттық саясатының көрсеткіші. Міне,
осы бағытта еліміз, ең әуелі, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыруға күш
салып отыр. Бұл мәселе тек қана қазақ халқының ғана емес, елімізде тұратын
өзге
ұлт
өкілдерінің
де
алдында
тұрған
міндет.
Еліміздегі ең жоғарғы лауазым – Президенттікке үміткер тұлғаға қойылатын
талаптың бірі – мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін тексеретін сынақтан өту.
Осындай қатаң талап неге мемлекеттік құры-лымның басқа да лауазымды
тұлғаларының алдына қойылмайды?! Мемлекеттік тілге деген шынайы құрмет
жоғарыдан бастау алып, қарапайым халыққа үлгі болса, қазақ тілінің тұғыры
беки
түсер
еді.
Әрбір маманның, қызметкердің өз қызметі шегінде, өзінің кәсіби біліктілігінің
аясында мемлекеттік тілді меңгеру межесі нақты айқындалып, жаңа міндеттер
жүктелуі
тиіс.
Осы арада айрықша тоқталатын мәселе, тілдің тағдырын тек заңмен, басқа да
міндеттеу шараларымен, шешу мүмкін емес. Тілге қажеттілік тудыру керек.
Бүгінгі таңда тіл саясатында атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Атап
айтқанда, нормативтік-құқықтық және ғылыми-лингвистикалық базаны одан
әрі жетілдіру, мемлекеттік тілді оқытудың тиімділігін арттыру, мемлекеттік
тілді білу деңгейін бағалау жүйесін дамыту, терминологиялық базаны
қалыптастыру, тарихи атауларды қалпына келтіру, т.б. салалар бойынша жүйелі
жұмыстар
жүргізілуде.
Бүгінгі күнгі үштілділік тәрбие берудің мәселесі туындап отыр. Үштілділік
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оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемнің
ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі
күні ең басты қажеттілік.
2.2. Елбасымыз, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - өзінің стратегиялық
ойлау қабілетімен, саяси-экономикалық батыл қадамдарымен Қазақстанды
дамыған 50 елдің қатарына енгізген, енді алғашқы 30-дың қатарына кіргізуді
мақсат
еткен
әлемдік
деңгейдегі,
ірі
саясаткер.
Жалпы Мемлекет басшысы қойған негізгі мақсат - 2050 жылға дейін Қазақстан
әлемдегі 30 дамыған мемлекеттің қатарына қосылуы керек. Бұл әрине өте үлкен
мақсат. Бірақ бұл жетуге болатын мақсат екеніне көзіміз жетеді. Бұған
«Қазақстан-2030» даму стратегиясы куә. «Қазақстан-2050» Стратегиясы бұл
болашақ ұрпақтың қамы. Болашақ бүгіннен басталады , ел болашағы – ертеңгі
азамат, бүгінгі жас ұрпақ. «Бала тәрбиелеу – болашаққа ең үлкен инвестиция.
Біз бұл мәселеге осылай қарап, балаларымызға жақсы білім беруге
ұмтылуымыз керек» - деген болатын Елбасы.
Үштілділік - нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарымқатынас үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану
құбылысы», - Б. Хасанұлы анықтама бергендей , бүгінде оны қолдануға жанжақты күш салынуда.
Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты:
Қазақ тілінің мәртебесін көтеру;
мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу;
ағылшын тілін меңгерту;
орыс тілін жетік білу;
әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау;
тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу.
Елбасының үштұғырлы саясаты аясында шетел тілін үйрену, оның
қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін өзекті де келелі
мәселелердің бірі болып отыр. Алайда «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді
құрметте»,-деп ақын жырлағандай, өз тілінде еркін сөйлеп, өз тілін
құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді қадірлейтін тұлғаны
баулитынымызға көз жеткіземіз. Сондықтан да «Мемлекеттік тілді үйрету
балабақшадан басталуы тиіс. Бұл - заман талабы»,- деген елбасының
қағидасына сүйене отырып, қазіргі таңда балабақшадан бастап мектеп
табалдырығын аттаған сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа күш
салынуда. Осы орайда ауыр жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиешіұстаздардың бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор.
Білім берудің мектепке дейінгіден бастап жоғары білімге дейінгі барлық
деңгейлерін түбегейлі жаңғыртуға бағытталған Білім беруді дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы іске асырылып, сондай-ақ жалпы барлық жеткіншек
ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлініп жатқаны
жасырын емес.
Елбасы Қазақстан-2050 Стратегиясында жаңа қазақстандық патриотизм
туралы ой қозғайды. Болашаққа деген сенім болмаса, толыққанды мемлекет
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құруға болмайды. «Мемлекет пен азаматтың мақсаттары барлық бағыттар
бойынша сәйкес келуі өмірлік тұрғыдан маңызды. Сондықтан да өз бойымызда
және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз
керек.» Осы мақсатта «Қазақстан тарихы» және жаңадан енгізілген «Қазіргі
әлемдегі Қазақстан» пәндері - оқушылардың белсенді азаматтық ұстанымын
қалыптастыру, жаңа қазақстандық патриотизмді дамыту, сонымен қатар қазақ
халқының ғасырлар бойы жинақталған моральдық – адами құндылықтарын
меңгеруге ұмтылысын тәрбиелеуге бағытталған. Бұл мәселе 1997 жылғы
Президент Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» даму стратегиясының өзінде
ұсынылған болатын. Шынымен де қазіргі қоғаммен оның өткенін
байланыстырушы тарихи сана қалыптаспайынша патриотизмді қалыптастыру
мүмкін емес. Сондықтан да тарихты объективті оқыту және оны насихаттау
бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады.
Қазіргі таңда оқушыларға компьютермен, интернетпен, интербелсенді
тақтамен сабақ өткізу толығымен жолға қойылып отыр. Көптеген мұғалімдер
осы уақытқа дейін техникалық құралдармен сабақ өтіп, оның қаншалықты
тиімді екенін дәлелдеді. Компьютермен сабақ өткізу арқылы оның
қолданылуын үйрене отырып телесабақтарды тың, жаңа деңгейде өткізуге,
оқытушы мен оқушының қарым-қатынасының педагогикалық және
методикалық тұрғыдан сараланып алынған алуан түрлі қызмет түрлерінің
қолданылуы жүзеге асады. Сондықтан әрбір мұғалім өз қызметіне ақпараттық
технологияны пайдалана білуі кажет. Бұл мәселе білім беруді
ақпараттындырудың
қажетті
шартына
айналып
отыр.
Қазіргі кезде адамның кәсіби шеберлігіне, білім өрісіне, зиялылық және
танымдылық деңгейіне өмірдің өзі биік талаптар қойып отыр.
Сабақтарды қызықты әрі оқушылардың ағылшын тіліне деген құштарлығын
арттыру үшін мұғалім дидактикалыық деректер мен ойындарды сабақтарда
қолданады.
Бастауыш сыныптарда ағылшын тілі , орыс тілі, қазақ тілі сабағында
міндетті түрде төрт дағдыны дамытамыз. Яғни, тыңдалым, оқылым, жазылым
және айтылым. Себебі бұл дағдыларды меңгерген оқушылар олимпиадаға
қатысқанда немесе әр түрлі сайыстарға қатысқанда олар қиындықтардан шыға
алатын болады.
Мектептерде қазақ тілін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын тілі
пәндерін бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты жүргізіліп жүр. Бұл
жерде өтіліп отырған бағдарламаға сай үш пәнді
бірлікте ала отырып,
пәнаралық байланысты жүзеге асыруға болады.
Өз іс-тәжірибемде балалардың интеллектуалдық қабілетіне түрткі болатын
ойын технологиясын қолдана отырып сабақты үш тілде жүргізудің тиімділігі
зор. Өнімді нәтиже беріп жүрген: «Кім тапқыр?», «Кел сайысайық!», «Тілдер
сөйлейді» ойындары, , «Матрица» сынды әдістер. Оқушыларды ойната отырып,
үш
тілде
жүргізілген
сұрақ-жауаптар
олардың
коммуникативтік
құзыреттіліктері мен функционалдық сауаттылықтарын арттыруға негіз болды.
Тәжірибелі мұғалімдер өткенді қайталауды берілген сабақтағын тақырып пен
тараудағы оқып жатқанмен ғана байланыстырып қоймайды, барлық оқу пәнінің
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тақырыбын оқып жатқан материалмен үйлестіреді. Жеке пән ретінде берілген
ағылшын пәнінен басқа, кіріктірілген сабақтың маңызы да бөлек. Мақсаты- оқу
материалдарын байланыстырып, сабақта оқушыларға терең білім беру, ойлау
қабілетін дамыту. Оқу материалдарын бағдарламаларға сай пәндер бойынша
біріктіріп беру балалардың жан-жақты тұтас, терең және берік білім алуына
мүмкіндік жасайды. Әрине әр ұстаздың өз ұстанымы бар. Біз үшін
оқушылардың сабақтарда алған білімдерін шынайы өмірде қолдана білсе
мақсатымызға жеткеніміз. Өзімнің жұмыс тәжірибемде бүлдіршіндердің шет
тілін өте тез қабылдайтынына және есте сақтау қабілеттерінің де жоғары
болатындығына көзім жетті.
Бастауыш сынып оқушыларына шет тілін меңгертуде әр баланың
психологиясына ауыртпалық түсірмейтіндей әр түрлі әдіс-тәсілдерді тиімді
қолдана білсең ғана сапалы білім бере алатынымыз хақ. Болашақ жастарымыз
өз тілін ардақтай отырып, заман талабы тудырып отырған үш тілде еркін
сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен еркін байланысқа түсіп жатса еліміздің
ертеңін көркейте түсері сөзсіз. Халқымызда «Жеті жұрттың тілін біл, жеті
түрлі ғылым біл» деген даналық сөз де бар.
ІІІ. Қорытынды.
Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының
XII құрылтайында «Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007
Жолдауында “Тілдердің үш тұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезеңкезеңмен іске асыруды ұсынды. Бұл идеяның негізі мынадай: Қазақстанды
бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет
ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық
қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай
кірігу тілі.
Яғни мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын
тілін үйренеміз.
Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру бағдарламасы аясында үштілді
меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейде көтерілуіміз керек. Бұл
оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік
әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат
көздеріне қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Елдің ертеңі өресі биік,
дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық
рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған сапалы білім мен
тәрбие берілуі қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ. Аталы сөз.– Алматы: Жалын, 1980.
2. Ақиқат. 2013 жыл, №1. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы
3. Ақиқат. 2011жыл, №5. «Қазақ тілін білу — әншейін бір ұран емес»,
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқы ассамблеясының ХҮІІ сессиясында
сөйлеген сөзі
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4. Назарбаев Н.Ә. (Қазақстан халқына жолдауы). Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан. – Астана, 2007 ж
5. Хасанұлы Б. Тілдік қатынас негіздері, А, 2008 ж.
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Paint графикалық редакторының сурет салу құралдары
Керімкұлов Қарлығаш Нұрланқызы
А.Байтұрсынов атындағы
жалпы орта мектебінің
информатика пәні мұғалімі
Созақ ауданы
Сыныбы: 5 «А»

Пәні:
Информатика

Мұғалім:
Қ. Керімқұлова

Оқу
ісінің
меңгерушісі:

Т. Шаймерденов
Paint графикалық редакторының сурет салу құралдары

Сабақтың
тақырыбы
Сабақ негізделген Paint графикалық редакторының құралдарын қолдана
оқу
мақсаты отырып сурет салуға үйрету.
(мақсаттары)
Paint графикалық редакторының құралдарын қолдану
әдісін меңгерту
Үш тілділік дағдысын қалыптастыру
Көп мәдениеттілікке үйрету
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:
Paint графикалық редакторының құралдарын танып,
қолдана отырып сурет салу
Оқушылардың басым бөлігі:
Paint графикалық редакторының құралдарын қолдану
әдісін меңгере отырып сурет салу

Күтілетін нәтиже

Сабақтың түрі

Кейбір оқушылар: Paint графикалық редакторының
құралдарының қызметтерін түсіндіріп, оған мысалдар
келтіру арқылы дәлелдей білу, өзбетінше суреттер
құрастыру
Paint графикалық редакторының құралдарын қолданып
сурет салуды уйренеді
Paint графикалық редакторының құралдарын қолдану
әдісін біледі
Өз мәдениеті мен өзге елдің мәдениетін құрметтейді
Функционалдық сауаттылығы артады
Кіріктірілген сабақ (CLIL)
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Әдіс-тәсілдер

Сын тұрғысынан ойлау. Оқыту мен оқуда АКТ
пайдалану, топпен жұмыс жасау,clil әдісі
Тілдік құзыреттілік Ағылшын тілі мен орыс тілі
Ресурстар
Оқулық, интерактивті тақта, слайд, маркер, тест, cтикер
жұлдызшалар, А3, А4 форматтағы қағаздар
Пәнаралық
Ағылшын тілі, орыс тілі, бейнелеу өнері
байланыс
Ұйымдастыру кезеңі (5 минут)- Organization moment
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушының іс-әрекеті
Сәлемдесу:
Good morning, good morning,
Good morning to you.
Good morning, dear children,
I’m glad to see you.
Thank you, sit down, please.
Түгендеу
Who is on duty, today?
Who is absent, today?
Психологиялық ахуал орнату
(Тілге жаттығу жаңылпаштар айту)
A cook took a good look at the cookery book
Purple paper puple
I wish to wish the wish you wish to wish
Түрлі түсті асықтар арқылы топқа
бөлу.What colour is your asik?
Ребус шешу арқылы топтың атын анықтау

Сәлемдесу
Good morning, good morning,
Good morning to you.
Good morning, dear teacher,
We are glad to see you.

I am.
All are present
Ағылшын тілінде жаңылпаштар
айтып шығады
A cook took a good look at the
cookery book
Purple paper puple
I wish to wish the wish you wish to
wish
Қызыл және көк түсті асықтар
бойынша екі топқа бөлінеді (red
and blue)
Топтың аттары анықталды
Интернет-internet
Процессор -processor |
Кітап құралдарын, дәптерлерін,
қалам
қарындаштарын
Бағалау стикер жұлдызшаларын тарату
дайындыққа келтіру
Үй тапсырмасын тексеру(5 минут)-Clucking up the hometask
«Крестиктер мен нөлдіктер»
Тақтада 9 сұрағы бар 9 ұяшық беріледі.
Осы ұяшықтағы сұрақтарға әрбір оқушы
дұрыс жауап берсе өздеріне 1 ұпай алады. 9
ұяшықты
Children counted from 1 to 9.
ағылшынша
Children chose cells and answered the топпен
айтып
questions.
шығады:
one,
Сұрақтары:
two,three,four,five,six,
1. Paint графикалық редакторының қызметі seven,eight,nine.
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қандай?
2. Paint графикалық редакторын қалай іске
қосамыз?
3. Paint графикалық редакторының терезе
элементтерін ата
4. Пиксель дегеніміз не?
5. Растрлық графиканың кемшілігі қандай?
6. Палитраның неше түсі бар?
8. Paint
сөзі ағылшын тілінен қалай
аударылады?
9. Қандай пішімдегі кескіндер ең сапалы
болады?
Жаңа сабақ (10 минут)-A new lesson
Практикалық жұмыс жасай отырып,
құралдар мен фигуралармен танысып
жатсыңдар. Осы сабақта қолданылатын
термин сөздерді атап өтетін болсақ:
Key words:
Сурет-picture, қылқалам-brush, сызық-line,
шеңбер-circle, шаршы-square, түс-colour,
өшіргіш-eraser,
масштабтау-zoom,
қарындаш-pen.
Құралдарды таңдау үшін оны тышқанмен
шертсеңдер жеткілікті. PAINT графикалық
редакторында 16 құралды пайдалануға
болады.
Олардың міндеттерін білу үшін
тышқанның нұсқағышын қажетті
құралдың үстіне апару керек,
сонда ішіне олардың міндеттері
жазылған
төртбұрыш
пайда
болады. Құралдар мен фигуралар
үшін
баптаулар
орындауға
болады. Мыс: қарындаш үшінжуандығы мен түсі.
Суреттің бөлігін тазалау керек болса,
өшіргіш
құралын пайдалануға болады.
Қисық сызық
салған кезде міндетті
түрде екі бүгілісті көрсету керек. Shift
пернесін жібермей ұстап тұрып, дұрыс
фигуралар салуға болады. Мыс: шеңбер,
тіктөртбұрыш.
Көпбұрыш
салу үшін: бірінші сызықты
жүргіземіз, одан кейін тышқанның сол жақ
батырмасымен біртіндеп барлық төбелерін

Әрбір оқушы өз мүмкіндігі
бойынша
сұрақтарға жауап
беріп отырады

Жаңа
сабақ
бойынша
ақпараттарды үлгеріп, дәптерге
жазып отырады. Түсінбегенін
Уақытында сұрайды.
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шертіп шығамыз.
Ой толғаныс( 5 минут)-Warming up
Топтық жұмыс
Төмендегі құралдардың көмегімен қандай
сурет салуға болады?
In this part children will speak about their
posters.

Пысықтау (5 минут) – Comprchension check
Компьютерде тәжірибелік жұмыс
Practical work on the computer.
Парақшаны көкшіл түспен бояңдар.
Бұлттың суретін салыңдар:
Ол үшін:
Сопақ фигурасын таңдаңдар
Ішін бояңдар
Shift пернесін жібермей ұстап, дөңгелекті
тышқанның оң батырмасымен созыңдар
Әр түрлі ішін бояу тәсілдерін таңдап, тағы
бірнеше дөңгелек салыңдар.
Қылқаламның түрін таңдап, жауған қардың
суретін салыңдар.
Суретті кішкене шыршалардан тұратын
орманмен толықтырыңдар. Шыршаны
көпбұрыш
фигурасын
пайдаланып
салыңдар.
Суретке аққаланы қосыңдар:

Сурет салу үшін
құралдарыңның
пайдаланыңдар.

Қандай да проблеманы шешу
үшін
өз
білімдерін
шығармашылықпен қолданады.
Постер құрастырады.
Тапсырма критерийлері:
Тапсырманың толық ашылуы-5
балл
Эстетикалық
талғамға
сәйкестігі-5 балл
Орындаған
практикалық
жұмысын талдап береді, қай
жерде не қолданды, қандай
құралдар қолданылды, суретті
қалай сақтайды

Аккала.bmp
Файл–
Сохранить
как
командасы арқылы сақталады.

үйренген
мүмкіндіктерін

Сергіту сәті (3 минут) - Relaking time
Paint графикалық редакторындағы құрал
саймандарды сәйкестендіру сызықтары
арқылы қосу
Matching the words with their translations
Сурет
Қылқалам

Оқушылар
сол
құралдың
ағылшын тіліндегісін айтып
допты кері қайтарады

square
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Сызық
Шеңбер
Шаршы
Түс
Өшіргіш
Масштабтау

colour
picture
zoom
Line
eraser
brush
circle

Қорыту, күтілетін нәтиже (5 минут) - Consolidation, expected result
Тест тапсырмаларын орындау
Оқушылар
тест жұмыстарын
Do’the test.
орындайды
Қисық сызық салғанда неше
бүгіліс санын көрсету керек
2
1
4
«Дұрыс»фигура салу үшін қандай пернені
жібермей ұстап тұру керек
Alt
Shift
Ctrl
Жай-күй жолында не беріледі
Ағымдағы жұмыс туралы ақпарат
Файлдың аты
Файлдың көлемі
Көпбұрышты қолдана отырып шеңбер сыза
аламыз ба?
Сызуға болады
Болмайды
Адамның мүмкіндігіне байланысты
Өшіргіштің қандай режимдері болады?
Қарапайым және түрлі түсті
Жұмсақ және қатты
Қарапайым және күрделі
Бағалау (2 минут) - Assessment
Оқушылардың әр тапсырма бойынша алған Топ
басшылары
стикер
стикер жұлдызшаларымен бағалау
жұлдызшалар
саны
бойынша өз тобының
бағаларын шығарады
«25-15» 5 (excellent)
15-10 4(good)
10 ұпайдан төмен 3(satisfactory)
Үйге тапсырма(1 минут) - Giving homework
Тақырыпты мазмұндап, оқып келу
Күнделіктеріне үй тапсырмасын
§15, 129-беттегі бақылау сұрақтарына жазады
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жауап беру
Рефлексия(2 минут) - Reflexion
«Бес саусақ» әдісі.
Оқушыларға бес саусақ салынған сурет
таратылады.
Әр саусақ – адамның өз пікірін білдіреді.
Басбармақ – мен үшін маңызды және
қызық;
Сұқ саусақ – маған қиын болды
(ұнамады);
Ортаңғы саусақ – маған жеткіліксіз
болды;
Аты жоқ саусақ – менің көңіл-күйім;
Шынашақ – менің ұсынысым.

Әрбір оқушы берілген парақтағы
саусақ суреттеріне
сабақтан
алған әсерлерін жазады.
Әр топтан бір оқушы сөйлейді.

Good bye children!
«Үштілділік оқыту аясында инновациялық технологияларды пайдалану
арқылы оқушылардың құзіреттілігін арттыру»
Касымова Мадина Курбановна
№6 Ж. Аймауытов атындағы жалпы
орта мектебінің информатика пәні мұғалімі
Сарыағаш қаласы
1. Кіріспе
Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын мәселе – жас ұрпақтың сапалы білімді
игеруі. Елбасымыз Нұрсұлтан ӘбішұлыНазарбаев «Білімді, сауатты адамдар –
бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші», «Еліміздің ертеңі
бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақ тағдыры ұстаздың қолында»
деуінің өзі – үлкен көрегендіктіңбелгісі.Мектеп жұмысы мен оқушы
жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім. Еліміздің ең басты
міндеттерінің бірі өркениетті елдер қатарына көтерілуі, ал өркениетке жету
үшін жан – жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіруде ұстаздар қауымының
алдына жаңа міндеттер қойылып отыр.
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік
білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі
өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру технологиясы өзгерді,
білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда
болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде
мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне
қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа
тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны
меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім
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стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық
технологияны ендіруді міндеттейді.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі
— оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы
педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар
инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана
отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
Жаңашылдық – нағыз құрал, ал инновация осы құралды меңгеру үрдісі.
Сауатты түрде таңдап алынған жаңашылдық барынша мүмкін дәрежеде жаңа
енгізілімнің табысқа жетуіне кепілдеме беруі тиіс. Инновациялық үрдіс деп
жаңалықты жасау, меңгеру, пайдалану және тарату бойынша жүргізілетін
кешенді іс-әрекетті айтады. Бүгінгі жағдайда жаңа ғылыми, тәжірибелік білімді
жасау және оларды меңгеру мен іске асыруды инновациялық
тұрғыданқарастыруға болады.
Бүгінде үштілділік – заман талабына айналып отыр. Елбасы үш тұғырлы тіл
саясатын жыл сайынғы Жолдауында нақты атап көрсетіп келеді. Еліміздің
бәсекеге қабілетті елдермен теңесетін жағдайында үш тілді жетік меңгерген
білікті мамандардың қажеттілігі белгілі. Үш тілді жетік меңгерген тұлға
қалыптастыру мақсатында балабақшадан бастап үштілділік саясаты жүзеге
асырылуда.
Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған
көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және киберкеңестікке
шыққан заман тілдерді білуді талап етеді. Қазақстан Республикасының
Президенті
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаев
Қазақстан
халықтары
Ассамблеясының 12 сессиясында: «Қазақстандықтардың жас ұрпағы кем
дегенде үш тілді білулері тиіс: қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгерулері
қажет»-деп, Еуропадағы мектеп түлектері мен студенттерінің өзара бірнеше
тілде еркін сөйлесулері қалыпты жағдайға айналғандығын атап өтті. Үштілді
оқыту – жас ұрпақтыңбілім кеңістігінде еркін самғауына жол ашылатын,
әлемдік ғылым құпияларынаүңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін
бүгінгі күнгі ең бастықажеттілік.
2. Негізгі бөлім
Ғалымдардың зертеуіне және өзімнің тәжірибеме сүйене отырып информатика
сабағында келесі инновациялық технологияларды және әдістерді тиімді
пайдалануға болады:
электронды оқулықтар
компьютерлік тестілеу
видеосабақтар
терминологиялық және «inform» әдістері
Электронды оқулықтар – бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық түрдегі
әдістемелік жүйе. Оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі
материалдармен толықтыра отырып, әрі қарай жетілдіре алады.
Электронды оқулықты пайдалану:
-оқу материалдары туралы оқушыларға дәл және толық ақпарат беру арқылы
оқыту сапасын арттырады;
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-абстрактылы оқу материалдарын нақтылыққа жеткізіп, оқытудың
тиімділігін жетілдіреді;
-оқу материалының маңызын арттырып, уақыттан ұтып, есте сатау
қабілеттерін жетілдіруге қол жеткізеді;
-есте сақтаудың әсер алу, қайталау арылы оқу материалдарын терең
игеруге жеткізеді;
-мұғалім мен оқушы еңбектерін жеңілдетіп, пікір алысып, байланыстарын
арттырады.
Бүгінгі күнде, электронды оқулықтарды пайдалану барысында бір
қиындық туындайды – оқулықтардағы тақырыптың мазмұны ескі білім
жүйесінде қалып қойған. Тақырыптар және көрсетіліп отырған бағдарламалар
ескі мазмұнда. Информатика пәні мұғалімдері заманауи ақпараттық
технологияларды меңгеруде әрқашан алда болғандықтан – жаңа түрдегі
электронды оқулықтарды жаратуда үлкен үлес қосуы тиіс.
Кез келген сабақта дайын компьютерлік тестілеуді пайдалану өзінің
нәтижесін береді. Дегенмен, әр бір мұғалім сабақ беру әдісіне, оқушының
деңгейіне қарай жеке тест сұрақтарын түзгені тиімді болады деп есептеймін.
Қазіргі күнде компьютерлік тесттерді жарату үшін көптеген редакторлар бар,
мысалы: MyTest, SunRav, easyQuizzy, Indigo және т.б.
Әрине сол
редакторлардың бірін
мен өз сабағымда қолданудамын. Компьютерлік
тесттерді жаратушы редакторлардың көмегімен топтық, жұптық және жеке
жұмыстарды дайындауға, әр түрлі әдістерді қолдана отырып сұрақтар және
тапсырмалар жаратуға болады. Ең маңыздысы тест нәтижесіне мұғалім уақыт
жұмсамайды, оқушы өзінің деңгейін біліп, дұрыс емес орындалған
тапсырмаларға талдау жасай алады. Төмендегі суреттерде easyQuizzy
редакторы көмегімен жаратылған тест сұрақтарының және тапсырмаларының
мысалы берілген:

1-сурет Тестті жарату терезесі
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2-сурет Ретін тап тапсырмасы

3-сурет Сәйкестендіру тапсырмасы
Видео-сабақтарды қолдану арқылы,
оқу құралы ретінде қиялды,
абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына және пәнге
қызығушылықты арттыруға қол жеткізуге болады. Видео-сабақтар
педагогикалық технологияның алға басқан тағы бір қадамы. Оқушылардың
ақпаратты теледидар, компьютер және т. б. техникалық құралдардың көмегімен
жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз. Видео-сабақты қолдану ақпаратты
жоғарғы көрнекілікте көрсету және жаңашылдық элементін енгізуге
көмектеседі. Мұндай әдіс жаңа материалдарды түсіндіруге кететін уақытты
азайтады. Оқушылар топтық, жұптық және жеке жұмыс ретінде видеосабақтарды көріп, тапсырмаларды өз беттерінше орындауға бейімделеді.
Оқушы топ ішінде тақырыптан тыс жұмыстарды орындауға әрекет жасайды.
Әрине, видео-сабақтардың басым бөлігі орыс және ағылшын тілдерінде.
Нәтижеде оқушының есте сақтау қабілеті артып, сөз қорлары кеңейеді.
4-сурет Inkscape бағдарламасы, онлайн видео-сабақпен жұмыс
Терминологиялық әдістерді информатика сабағында қолдану арқылы
оқушылардың ой-өрісін, есте сақтау қабілетін арттыруға болады. Кез келген
бағдарламаны түсіндіру барысында біз орыс тіліндегі бұйрықтарды
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қолданамыз. Бұл әдісте өтілген тақырыптағы терминдер және командалар
қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде жүзеге асырылады. Мен өз
сабағымда термин және командалармен жұмыс барысында шахмат ойынын,
сәйкестендіру,
терезелер
және
батырмалар,
терезенің
құрылымы
тапсырмаларын қолданамын. Бұл тапсырмаларды сабақтың кез келген
бөлімінде тиімді пайдалануға болады. Мысалы, «терезелер және батырмалар»
тапсырмаларын топқа бөлу барысында қолданғанды жөн көремін. Бұнда,
оқушыларға батырма және терезелердің суреттері бар кеспе қағаздары
таратылады. Қолына түскен қағазға қарай оқушылар алдымен талдау жасап,
одан кейін топтасады.

5-сурет Терезелер және батырмалар әдісі

6-сурет Тезенің құрылымы
3. Қорытынды
К. Д. Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз
білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай
инновациялық технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ
тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз.
Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді
өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады.
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Бүгінгі бала – ертенгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте
көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі
түрде жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған,
интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жұмыс жасау
әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс. Заман талабына сай жаңа технология
әдістерін үйрету, бағат-бағдар беруші – мұғалімдерміз. Оқушылардың жаңа
тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен
бәсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар қауымына зор міндеттер
жүктелетінін ұмытпауымыз керек.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы
2. А. Әлімов Интербелсенді әдістемені мектепте қолдану Алматы 2015
жыл
3. Мұхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың ақпараттық –
коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша құзырлылықтарын
қалыптастыру әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 2010 ж.
Кестелер. Кестелерді құру
The tables. Creation of tables
Таблицы. Создание таблиц
Касымова Мадина Курбановна
№6 Ж. Аймауытов атындағы жалпы
орта мектебінің информатика пәні мұғалімі
Сарыағаш қаласы
Сабақтың тақырыбы:
Кестелер.Кестелерді құру
The tables. Creation of tables
Таблицы. Создание таблиц
СЫНЫП: 6 б

Мұғалімніңаты-жөні:
Мадина

Касымова

Күні:

Қатысқаноқушылар саны:

Қатыспағаноқушыла
р саны:
Сабақнегізделгено Кестенің құрылымымен таныстыру. Microsoft Word
қумақсаттары:
мәтіндік редакторында кестелерді құрудың жолдарын
үйрете отырып ой өрісін дамыту. Ағылышын тіліндегі
лексикалық материалдарды информатика сабағында
біріктіру мен жүйелеу.
Сабақтан күтілетін Оқушылар Microsoft Word мәтіндік редакторында
нәтиже:
кестелерді тез әрі дұрыс құра алады. Ондағы баған мен
қатарлармен дұрыс жұмыс істей алады. Жаңа термин
сөздерді ағылшын тілінде еркін айта алады. Техника
қауіпсіздігін сақтай отырып практикалық жұмыстарды
еркін орындай алады
142

Тілдік мақсат:

Ресурстар:

Нысан-объект-object
Кесте-таблица-table
Құру-создание-creation
Мәзір-меню-menu
Кірістіру-вставка-insertion
paste

Баған-столбец-column
Қатар-строка-line
Сызу-нарисоватьtodraw
or Экспресс
кестеэкспресс
таблицаexpresstable
АКТ, оқулық, жұмыс дәптері, слайд, деңгейлік
тапсырмалар, бағалау жетондары мен парақтары

Пәнаралықбайланы Ағылшын тілі, орыс тілі
с:
Алдыңғы оқу:
Беттің өлшемдері, ернеулері. Құжатты басып шығару
САБАҚ ЖОСПАРЫ
Сабақ
барысы Берілетін тапсырмалар және қолданылатын
және
әдістер
Жоспарланғануа
қыт
ҰЙЫМДАСТЫР Сәлемдесу. Оқушыларды түгелдеу.
У КЕЗЕҢІ
«Баяғыда бір данышпан болған екен. Бір
күні сол данышпанның шәкірттерінің бірі
данышпанды сынау мақсатында екі
алақанының арасына көбелек ұстап алып
келеді.
-Ұстаз қолымдағы көбелек өлі ма әлде тірі
ма деп сұрақ қояды да - , ішінен егер «Өлі
десе» қолымдағы көбелекті ұшырып
жіберем, «Тірі» десе алақанымды қатты
қысып
өлі көбелекті жіберемін деп
ойлайды. Сонда ұстаз бұл сұраққа «Бәрі өз
қолыңда» деп жауап береді.
Демек балалар бүгінгі сабақты дұрыс
меңгеріп алуымыз, үйге жақсы бағалар
алып баруымыз «Барлығы өз қолдарыңда»
Ал осы сөзді біргелікте айтайық «Барлығы
өз қолымда», «Все в моих руках», «All in
my hands»

Бағалау
критерийлері
және жұмыс
түрлері

Оқушыларды
«Терезелер
және
батырмалар» әдісі арқылы топқа бөлу. Hear
windows and buttons. Қолдарыңа түскен
суретке талдау жасай отырып топтасыңдар.
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1 топ:«Мәтінмен жұмыс істейтін терезелер
және батырмалар»
2 топ: «Парақты баптау, баспаға шығару
терезелер және батырмалар»
«Табыс парақшасы» топтарға беріледі

ҮЙ
Жұптық жұмыс арқылы үй тапсырманы
ТАПСЫРМАСЫ тексеріп алайық.
Н СҰРАУ
Let us look as far as you correctly executed
home work?
«Мені тексер» әдісі арқылы оқушылар
дәптерлерін
«I trust you», «Мен саған сенемін» дей
отырып көршілеріне береді

Жұптық
жұмыс
Тест
сұрақтарынд
а деңгейлік
сұрақтар
берілген
3 балл
2 балл
1 балл

«Кім жылдам» әдісі арқылы бақылау Топтық
жұмыс
сұрақтарын талдау
Let us know who is quicker– Кім жылдам Сұрақтардың
деңгейіне
екенін біліп алайық
қарай
2 балл
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1 балл
Жұптық
жұмыс
Тапсырмалар
деңгейіне
қарай
«Досыма тапсырма» - оқушылар дайындап бағаланады
алып келеген тапсырмаларды «This is for
you»дей отрып өз-ара ауысып, бағалайды
2 балл
1 балл
ЖАҢА САБАҚ

Microsoft Word
бағдарламасында біз
мәтінмен жұмыс істеуді үйрендік.
«Біз үйрендік және үйренеміз» әдісі арқылы
тақырыпты ашып алу.
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САБАҚТЫ
БЕКІТУ

MicrosoftWordмәтіндік
редакторында
кестелерді 3 тәсілмен қосуға болады.
1-тәсіл: Мәзір Кірістіру –Кесте – Кестені
кірістіру
Меню Вставить – Таблица –
Вставить таблицу
Menu Insertion – Table – Paste table
2-тәсіл: Мәзір Кірістіру –Кесте – Кестені
сызу
Меню Вставить – Таблица –
Нарисовать таблицу
Menu Insertion – Table – To draw table
3-тәсіл: Ұяшықтарды таңдау арқылы
Ұяшық – ячейка –cell
4-тәсіл: Экспресс кестелердің көмегімен
Экспресс кестелер – экспресс таблицы –
express table
Оқулықтағы А, В, С деңгейіндегі Жеке жұмыс
тапсырмаларды орындау (144-145 бет)
Кестелерді
«Бүгінгі
жаңалық»
әдісі
арқылы құру
терминдермен жұмыс
Деңгейіне
қарай
3 балл
2 балл
1 балл
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ҮЙГЕ
ТАПСЫРМА

1) Тест сұрақтарын талдау 145 бет
2) Бақылау сұрақтарын талдау 144 бет
3) «Досыма тапсырма» сәйкесін тап немесе
тест сұрақтарын дайындап келу

БАҒАЛАУ

3 балл «3» баға
4-7 балл «4» баға
8-10 балл «5» баға

КЕРІ
БАЙЛАНЫС

«Бүгінгі
менің
жетістігім»
.........................................................
«Бүгінгі
сабақтағы
қиындықтар»..............................................

Жеке жұмыс
1 балл
2 балл
3 балл

«Үштілділік аясында оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды
пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту»
Махатова Асел Муратбековна
Ы.Алтынсарин атындағы №65 мектеп-гимназия
Информатика пәні мұғалімі
Шымкент қаласы
Қазақстан Республикасының даму келешегі адам өмірінің жоғары
сапасына қол жеткізумен және әлемдік қоғамдастыққа оның мәртебесін
арттырумен байланысты.
Адам ұрпағымен мың жасайды, - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен
адамзат баласы мың емес, миллиондағын жылдар жасап келеді. Ел Президенті
Н.Назарбаевтың «Тәуелсіздік тірегі – білімді ұрпақ» - деген сөзіне орай
жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу.
147

Нұрлы болашаққа жету жолдарының жақсы орны мен атқару қызметінің
маңызы, тәрбиелік бағыты ерекше болып табылатын білім беру жүйесі.
Қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі басты мәселесінің бірі – білім беру жүйесін
жаңашаландыру. Осыған орай оқытудың әртүрлі технологияларын білім беру
саласында, оның ішінде информатика пәнін ағылшын тілінде оқытуда қолдану
өте тиімді.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.А.Назарбаев білім беру жүйесінің
алдына бірнеше тіл меңгерген, бәсекеге қабілетті маман даярлау міндетін
қойып отыр. Президенттің Жолдауында «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын
жүзеге асыру ұсынылған, оған сәйкес үш тілдің – мемлекеттік тіл ретінде қазақ
тілінің, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілінің және әлемдік
экономикаға үйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілінің – дамуы
қажет.Көптілді білім беруді құндылық деп ұғыну көптілді тұлғаны
қалыптастыруға бағытталған ғылыми жобаларды жүзеге асырудың өзектілігін
көрсетеді және тәжірибелік іс-шараларды нақтылауды талап етеді.
Қазақстанның білім және ғылым министрлігі оқыту жүйесін жеңілдету үшін
терминологиясы латын тілінде келетін пәндерден бастауды ұсынып отыр.
Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол
ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына
мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік.
Бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік анықтауға қабілетті
мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Үштілдік туралы Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев білім және ғылым саласы
қызметкерлерінің III съезінде сөйлеген сөзінде: «Ағылшын тілінің қажеттілігі
әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің
байлығымыз» десе, 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты
Жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары
білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тіліұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай
кірігу тілі» деген болатын.
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі
Заңының 14-бабына сәйкес және Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан халқына «Болашақтың
іргесін бірге қалаймыз!» Жолдауындағы тілдерді дамыту аясында үштілділік әр азаматтың табыстылығының міндетті шарты және 2020 жылға қарай
ағылшын тілін білетін тұрғындар санының кемінде 20 пайызды құрау керектігі
туралы ұстанымды жүзеге асыру шарт.
Бүгінде еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын абыройлы көрсеткіштермен
аттап, дамыған елу елдің қатарына қосылуға бет бұрғандықтан, еліміздің білім
беру жүйесі де әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Осыған орай
Қазақстан үш тілде оқытылатын мектеп ашылуда.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты
міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және
қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Осыған байланысты
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информатика пәнін үш тілде оқыту қажеттілігі туып отыр және жұмыстың
көкейтестілігі
де
ХХІ ғасыр - технология ғасырында оқушы
осында.
бойында бәсекеге қабілетті, сапалы нәтиже
Информатика пәнін
жасай алуы
ағылшын және орыс
тілдері
пәндерімен
кіріктіре оқыту
Қай
салада
Әлемнің кез келген жерінде өз мақсатына
болмасын
ондағы
еркін жету үшін коммуникативті
жұмыстың нәтижесі
белсенділігінің артуы
сапамен
өлшенеді.
Сапалы оқыту және
өздігінен оқып білім
алуға баулу негізінде
Қазіргі қоғам талабына сай информатика
ғана
оқушылардан
пәнінен бағдарламалармен жұмыста ойпарасатты
азамат
өрісінің дамуы
тәрбиелеп шығаруға
болады.
Білімнің
сапалы болуы тікелей мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену шеберлігіне
байланысты. Ақпараттық технологиялар оқушылардың сабақтан немесе
оқулықтан дайын білімді алуын ғана емес, сонымен қатар мұғалімнің
басшылығымен оқушылардың өзіндік жұмыстарын, ізденіс-зерттеу әдістерін
қамтиды. Бүгінгі таңда жас ұрпақты шығармашылық қабілеті дамыған тұлға
етіп тәрбиелеуде және оқыту мен тәрбиелеудің сапасын арттыруда сабақтан тыс
жұмыстар мен үйірмелердің де маңызы зор. Олар оқушының жеке тұлға болып
қалыптасып, жан-жақты білім алуының, шығармашылық қабілетінің дамуының
негізгі жолдарының бірі.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005–2010 жылдарға
арналған Мемлекеттік бағдарламасында аталып көрсетілгендей: «Жедел өзгерiп
тұратын әлем және ақпарат легiнiң ұлғаюы жағдайында iргелi пәндiк бiлiм
мiндеттi, бiрақ ол бiлiм берудiң жеткiлiктi нысанасы болып табылмайды. Білім
алушылар қазақстандық бiлiм беру жүйесi бағыт алған бiлiмнiң, дағды-бiлiктiң
жиынтығын меңгерiп қана қоймауға тиiс. Оқитындардың өзiн барынша көрсете
бiлу және қоғам өмiрiне пайдалы түрде қатысу үшiн (құзыреттiлiк) ақпаратты
өз бетiнше табу, талдау, құрылымдау және тиiмдi пайдалану дағдысын бойына
сiңiру әлдеқайда маңызды да күрделi...».
Қазіргі оқыту үрдісі пәндердің мазмұнын кіріктіру өзектілігін одан әрі
арттырып, осы үрдісті ақпараттық оқыту құралдарымен пән мазмұнына сай
жасақталу мәселесін шешумен ұштастыруды керек етіп отыр. Өйткені,
ақпараттандыру – бүгінде қоғамдық өмірдің өзге салаларындағыдай білім
берудегі стратегиялық мақсат-міндеттерді орындауды интенсивтендіруге
мүмкіндік беріп отырған бірден-бір үрдіс.
Информатика пәніне үштілділікті енгізудің артықшылықтары
Информатика пәнін үш тілде оқыту
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Қазақстан Республикасының шетелдермен халықаралық байланыстары күннен күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту үшін шет тілін білетін мамандар
қажет. Мектептерде көптілді білім бере отырып тілді терең меңгерген
шәкірттер білім алып шығуы тиіс. Бір жағынан мемлекеттік тілдің қызмет
аясын кеңейту
болса, екінші жағынан орыс тілінің лингвистикалық
белсенділігін сақтау және ағылшын тілін жаhандану экономикасындағы
ғылыми – ақпарат алудағы желісін кеңейту.
жаңалық ашуға,
әртүрлі
бақылаулар,
тәжірибелер
жүргізуге
құлшындырады

Информатика
пәнінен біз компьютерлік
бағдарламаларды
оқытамыз.
Көптеген
бағдарламалар орыс
және ағылшын тілінде.
5
сыныптар
үшін
Стандартты
бағдарламалар
Paint, WordPad,
6
сыныптар үшін Microsoft Office
бағдарламалары MS Word, MS
PowerPoint, 7 сыныптарда Pascal
бағдарламалау
тілі,
Графикалық редактормен жұмыс
жасайтын
Inkscape,
GIMP бағдарламалары өтіледі.
Информатика
Бағдарламалардың
бұйрықтары
орыс
немесе
пәнін үш тілде
ағылшын тілдерінде.
орыс, ағылшын
тілдерімен
үндестіре оқыту
Оқушының
танымдық және
алған білімі
өмірге қажеттілігін
шығармашылық
икемділіктерін
қанағаттандырады
дамытады
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Сабақта оқушылардың алған білімдерін жүйелеу, іскерлік дағдыларын
қалыптастыру және ойлау жүйесін тереңдету, информатика тілінде үш тілде
сөйлеуге үйрету мақсатында глоссарийді (glossary - сөздікпен жұмыс)
қолдануға болады. Информатика пәнінен бұйрықтарды қазақ тіліндегі
түсіндірмесін беріп, кейін ағылшын және орыс тілдеріндегі аудармасын беруге
болады. Мысалы«Растрлық кескінмен жұмыс. Аймақтарды ерешелеу»
тақырыбын өту барысында оқушыларға графиканың түрлері, кластарға бөлінуі,
растрлық графикамен жұмыс жасайтын программа, одағы құралдардың
қолданылуы туралы түсіндіріледі. Өткен тақырыптарға шолу жасау үшін
оқушыларға сұрақтар беріледі:
І. Сұрақтарға жауапты үш тілде беріңдер
1. Экранда жақтаулармен шектелген төртбұрышты аймақ
(Терезе,
Окно,
Window)
2.Ақпараттың өлшем бірліктерін ата?(Бит, байт, Бит, байт, bit, byte)
3.Ақпаратты қалай сақтаймыз?
(Файл – деп сақтау, Файл – Сохранить как ..., File –Save
as...)
4.«Ақпарат» сөзі қандай тілден шыққан, мағынасы нені білдіреді?
(Латын
тілі,
Латинский,Latin)
5.Адам мен компьютер арасындағы байланыс?
(Интерфейс,Интерфейс
Interface)
6.Ақпарат шығару құрылғысы?
(Принтер, Принтер,Printer)
7.
Ауқымды
желі?(Ғаламтор,
Интернет,Internet)
Өткен тақырыптарға шолу жасау үшін ұйымдастырылған сабақ балаларға жеңіл
әрі тартымды, әрі түсінікті болады.
ІІ.
Сабақта
сергіту
сәтінде
«Ойлан,
тап!»
деген
ойындыпайдаланамын.Сыныпты екі топқа бөліп әр топқа интерактивті тақтада
кестеде 8 суреттен көрсетіледі, сол уақытта топ мүшелері кезектесіп суреттерді
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жазып берулері тиіс.
І топ
ІІ топ
Орысша
Ағылшынша Қазақша
Орысша
Ағылшынша
Қазақша
Системный System block Компакт- Копакт
Compact
Жүйелік
блок
диск
диск
disk
блок
Папка
Folder
Сағат
Часы
Clocks
Бума
Кактус
Cactus
Мұғалім
Учитель
Teacher
Кактус
Флэшка
Flash card
Тышқан
Мышка
Mouse
Флэшка
Письмо
Message
Қыз
Девочка
Girl
Хат
Модем
Modem
Сканер
Сканер
Scanner
Модем
Доп
Мяч
Ball
Қарындаш Карандаш Pencil
Книги
Books
Алма
Яблоко
Apple
кітаптар
ІІІ. «Ақпаратты сәйкестендіру» информатика пәнінен сұрақтар беріліп соған
сәйкестіктерін табу керек.
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Адамдардыөзінебағындырғанәлжуаз
Бар
құрылғыныбасқаратын,
кеудесінкөтеріпқасқаятын ми.

Пернелер
Монитор

Өзінензияндысәулешашатын,
адамкөзінқұртатынжалмауыз

Жүйелік блок

Саусақтардыбилететін,
экранғамәтіндісыйететін,
жоқдепмүлдеайтаалмайтын,
иә–
ніқолдапқайталайтын
Пернеденжасқанатын,
адамкөмегіменбасқарылатын,
қорқақкомпьютердіңкенжебаласы

Пернетақта

Тышқанныңеңжақынтуысы
Принтерденасыптүсетінмешкей

Сканер
Информатика кабинеті

Пернетақтаныңбалалары

Тышқан

Джостик

IV.Қателерді анықтап, кестені толтырыңдар.
Қатесібарпрограмма
Қателері
Program Esep;
Vara,b,c:INTEGER;
Begin
Read (a,b,c)
b:=c+1;
S:=a+b+c;
Write (‘s=’,s)
End.
Program Perimetr;
Vara,b,p:REAL
Begin
Read (a,b,p);
p:=2*(a+b)
Write (‘p=’,p)
End;
Program Audan;
Vara,b,s:REAL;
Begin;
Read (a,b);
s:=a*b;
Write (‘s=’,s)
End.
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V.Сөйлемдерді
қазақ,
ағылшын
тіліндегі
сөздерментолықтырыңдар(информатика, процессор, сканер, транзистор,
модель, компиляция
информатика, процессор, сканер, транзистор, модель, компиляция
information technology, processor, scanner, transistor, model, compilation).
1. ... – ақпаратты алу, жинақтау, сақтау, түрлендіру, жөнелту тәсілдері туралы
ғылым.
2. Компьютердің жұмыс өнімділігі ... тәуелді.
3. Мәтіндік және графикалық ақпараттық оптикалық оқу арқылы коспьютерге
енгізу құрылғысы - ... .
4. Екінші буын компьютерлерінің элементтік базасы - ... .
5. Нақты нысандарды зерттеу мақсатында адамның қолымен жасалған нысанды
- ... деп атаймыз.
6. Программаны программалу тілінен екілік кодқа ауыстыруды - ... дейміз.
VI. Тақырып қорғау. 2 топқа берілген тақырыпты оқушылар ағылшын тілінде
қорғап шығады.
І топ тақырыбы: Ғаламтор.
ІІ топ тақырыбы: Компьютермен жұмыс
VII. Сабақты бекіту сұрақтарын үш тілде қоямын.
Кескін қасиеттерін не үшін және қалай көруге болады?
Как можно определить свойства изображения?
How can you determine property of representation?
Кескін өлшемін өзгерту жолдары.
Какизменяется размеры изображения?
How is changed the size of representation?
Кескіннің аймақтарын неге ерекшелейді?
Как мы различаем изображение?
Can you distinguish the represantation?
Ерекшелеу құралдарын атап өтіңдер.
Назовите панель инструментов изображения.
Name plase the tools of represention.
VIIІ.Рефлексия:
Мен бүгінгі сабақта не білдім...
Что я узнала на уроке…
What have I known from the lesson…
Маған қызықты болды...
Мене было интересно…
It is interesting for me…
Қорыта айтқанда, ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі
жоғары дамыған, зерделі жан-жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте
естен шығармағанымыз жөн. Оқушыларды үш тілде оқыту оқушылардың
ағылшын, орыс тілдерімен салыстыра жұмыс жасау қабілетін қалыптастырып,
ізденушілік қабілетін арттырады.
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Үштілді білім беру арқылы құзіретті тұлғаны
қалыптастыру – заман талабы
Бәйдібек ауданы
Шардар Жандос Бейсенұлы
Қосбұлақ негізгі орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі
«Қазақстан әлемде жоғары білімді, халқы үш тілді де:
қазақ тілін – мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ұлтаралық
қатынас тілі ретінде және ағылшын тілін – жаһандық
экономикаға нәтижелі өтудің көмекші тілі ретінде
еркін меңгерген ел болып танылуы керек».
Н.Ә. Назарбаев
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып
қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді» деген ескерту айтқан болатын.
Әрине, дамыған өркениетті 30 елдің қатарына қосылу мақсатында
жүргізіліп отырған «Үштұғырлы тіл» саясаты, шын мәнінде, елдің ертеңі үшін
керек нәрсе. Бұның мақсаты-көп ұлтты елімізде ұлтаралық татулықты сақтау,
ұлттық-мемлекеттік біртұтастықты қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді
негіз ете отырып, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Қай
заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің
коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Бүгінгі
таңда Қазақстан үшін үштұғырлы тіл-елдің бәсекеге қабілеттілікке
ұмтылуының бірінші баспалдағы.
«Үш тұғырлы тілдің», шын мәнінде, мемлекеттік тілге мүлде зияны жоқ.
Бұл жерде мәселе сол стратегияны, сол саясатты дұрыс жүргізуде, жарқын
болашақта нәтижесінің оң болуын қамтамасыз етуде болып отыр. Мәселен,
орыс тілі мен ағылшын тілін оқытатын мұғалімдер міндетті түрде қазақ тілін,
яғни мемлекеттік тілді өте жақсы білуі тиіс. Жоғары оқу орнында да ағылшын
мен орыс тілін қазақ тілімен біріктіріліп ғана оқытылуы керек. «Үш тұғырлы
тілді» тек мәдениетаралық қатынас негізінде қарап, ақпарат алмасу, білім
үйрену, тәжірибе жинау үшін үйретіледі.
Біздің елімізде «Үш тұғырлы тіл» саясатынан бөлек, еліміздегі әрбір ұлыс
өз тілдерін еркін меңгеріп, өз тілдерінде сөйлей алады. Бірақ, үш тұғырдың
қатарына төртінші, я болмаса бесінші болып орналаса алмайды. Әрбір ұлттың
өзінің ана тілдерінде еркін сөйлеуі қазақстандық демократияның айқын
көрінісі. Біз осындай демократияның арқасында ғана әлемге танылып, жер
жүзінде бейбітшілік үстемдігін жасай аламыз. Билік үш тілді үйрену, қолдану
аясын бір сызықтың бойына емес, үш сызыққа, әрқайсысының өз орнын
көрсететін саясат жүргізіп, мемлекеттік тілдің бірінші болып дамуын
қадағалайды. Бұған ешқандай күмән болмауы керек. Үш тұғырлы тіл арқылы
ғана Қазақстан тілдік саясаттың оң нәтижесін көре алады. Мемлекеттік тіл мемлекеттік қызметте жұмыс бабында қолданылатын тілге, басшының сөйлеу
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тіліне айналуы үшін билік аянбай еңбек етіп келеді. Президентіміз Нұрсұлтан
Назарбаев «Қазақстан-2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
халыққа жолдауында «Біз ел иесі ретінде биік бола білсек, өзгелерге сыйлы
боламыз» дей келе: «Қазақ тілі-біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз-оны
барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту.
Бүгінде ағылшын тілі бастауыш сыныптардан бастап оқытыла бастады.
Бұл, өте дұрыс нәрсе. Себебі, бала жастайынан тілді базалық деңгейде білсе,
болашақта кәсіби деңгейде үйреніп алуына мүмкіндік туады. Сонымен қатар,
ағылшын тілі тереңдетіліп оқытылғаны құптарлық дүние. Қазіргі кезде мектеп
бағдарламасынан ағылшын тілін еркін меңгерген көптеген бітірушілер шет
елдерде білімін дамытып, тәжірибесін молайтуда.
ІІ. Негізгі бөлім
Үштілді білім беру арқылы құзіретті тұлғаны
қалыптастыру – заман талабы
Ғалымдардың анықтауынша, болашақта халықтар арасындағы түрлі
байланыстардың ұлғая түсуімен байланысты көп тіл білушіліктің де маңызы
арта береді. Қазірдің өзінде-ақ көп тіл білушілердің саны бір тілділерге
қарағанда, әлдеқайда көп (Ахметжанова З. Язык в социальном, культурном и
коммуникативном контексте. Алматы, 2012, 472-бет). Қазір жер шарын
мекендеген халықтардың 70 пайыздайы екі, не одан да көп тілдерді әртүрлі
деңгейде меңгерген. Өйткені, қазір біз өмір сүріп отырған жаһандану дәуірі
шегараларды білмейтін, көп тілде сөйлейтін заман.
Қоғамның дамуында тіл мәселесі бұрынғы заманда да маңызды рөл
атқараған. Өйткені тіл арқылы адам өз ойын жеткізіп қана қоймай, жаңа
мәліметтерді алады. Еліміздің басты заңы – Конституциямыздың 7-бабында
жазылғандай, мемлекеттік тіл қазақ тілі болып табылады, сонымен бірге
мемлекеттік органдарда орыс тілі де қатар жүреді. Қазақстан көпұлтты
мемлекеттің бірі болғандықтан, «тіл мәселесі» жақсы қамтамасыз етілуі керек.
Тілдің арқасында ұлттардың арасында тыныштық, бейбітшілік орнатуға
болады. Сол себептен елбасымыз мемлекетте қазақ тілімен қатар, орыс тілінде
қолдануға рұқсат беріп отыр. Халқымыздың біртуар данышпаны Мағжан
Жұмабаев: “Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт – тілдің болуы.,” – деп тіл
жайында терең толғаған. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері жүргізіліп келе жатқан
тіл саясатының арқасында қазіргі таңда мемлекеттік тіл туралы оңды қоғамдық
көзқарас қалыптасып отыр.
Ел тәуелсіздігінің маңызды нашаны – мемлекеттік тіл. Ол – тәуелсіз
ұлттың мәдениеті мен салт-санасының, рухани болмысының тірегі. Тіл арқылы
халық өзге халықтардан ерекшеленеді. Тіл – ұлттың өзгеден ерек даралығын
анықтайтын белгісі. «Қай ұлт болсын тілі арқылы ғана халықтың өзге туыс
және туыс емес халықтардан ерекше болмысы мен табиғи қалпын, өзіндік
дәстүрін көрсете алады».
Қазақстан – көпұлтты мемлекет. 135-тен астам халық бірлік пен
татулықта өмір сүріп жатыр. Әрбір ұлт өкілдері өз тілдерін, салт-дәстүрін
сақтап қалуы үшін барлық жағдай жасалуда. Оны Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев та
атап өткен болатын: «Біз көпұлтты қоғамбыз. Қазақстанда тұратын барлық
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ұлттар мен ұлыстардың тілін, мәдениетін және салт-дәстүрін дамытуға
барынша жағдай жасауды алдыңғы уақытта да жалғастыра беретін боламыз».
Әр тәуелсіз мемлекеттің ерекше белгілері болады. Олар: елтаңбасы, әнұраны,
туы және тілі.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі.
Контитуцияның 7-бабында тілдер туралы айтылады:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі.
Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады.
Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай
туғызуға қамқорлық жасайды.
Байқап отырсақ, мемлекеттік тіл мәртебесі қазақ тіліне берілгенімен,
орыс тілі тең дәрежеде деп есептелді. Соңғы жылдарға дейін қолданыстағы
тілдерге келгенде оның басымдылығы байқалуда. Мемлекеттік мекемелерде,
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында да іс-қағаздар орыс тілінде
жүргізілгені белгілі. Қазір де орыс тілінде іс жүргізіп жүрген мемлекеттік
мекемелер бар.
Орыс тілі көптеген жылдар бойы мемлекеттік тілмен салыстырғанда
басым қолданыста жүріп келді. Халықтың 90% орыс тілін жетік меңгерген.
Қазақ тілінің жайы өзгеше. Ол тек қағаз жүзінде жүргізілді. Қолданыстағы
жағдайы нашар. Осыған орай мемлекеттік тілдің қызметін арттыру үшін түрлі
бағдарламалар, жобалалар қабылдана бастады. Солардың бірі – «Үштілділік»
мемлекеттік бағдарламасы. Бастауын Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев салып берген
бұл бағдарлама қазақ тіліне үлкен басымдылық беріп отыр. 2011 жылдан бастап
мықтап қолға алынған жоба бүгінгі күні өз жұмысын бастап кетті әрі оң нәтиже
беріп келе жатыр. Елбасымыз Қазақстан халқы ассамблеясының ХҮІІ сессия
отырысында Қазақстан аймағында тұрып жатқан халықтардың басын қосатын
тіл қазақ тілі болуы керек деп анық атап айтты: (интернет басылымдарынан:
Мусина З. Р. Көптілді білім беру мәселелері мен болашағы)
Қазіргі уақытта еліміздің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы артып
отырған шақта үштілділікті еркін меңгерген, келешекте білімін түрлі саладағы
қарым-қатынас жағдайында пайдалана алатын адамды мектеп қабырғасынан
оқытып шығару –біздің қазіргі кездегі ең басты міндетіміз. Қазіргі кездегі жаңа
білім саласына қойылатын талап, жас маманның кәсіби білімділігін, біліктілігі
мен дағдысын қойып отыр. Мектептегі білім беру міндеттерінің негізгілерінің
бірі – оқушыны шынайы әлем жағдайындағы өмірге дайындау.Қазіргі кезде
оқушыларға ағылшын тілін оқытудың әртүрлі деңгейлеріне сәйкес оқытудың
жаңа технологияларын, ақпараттық және компьютерлік жүйелер арқылы ізденіс
жұмыстарын жандандыра түсудің барлық мүмкіндіктері жасалған. Шетел тілін
оқытуда лингафондық құрал-жабдықтар, аудио, видео кешені – оқушылардың
ауызша және жазбаша аударудағы білім жетілдіру, сөздік қорын қосымша жаңа
сөздермен
байыту,
толықтыру,
ой-өрісін
дамыту
мақсатында
қолданылады. Қазақстанның болашағы көптілді білім берумен қатар 12
жылдық білім беру саласында осы мақсатты жүзеге асыру мәселесі болып
саналады.
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көптілді білімді дамытуға баса назар
аударып отыр. "Еліміздің маңызды құндылықтарының бірі және басты
артықшылығы -көпұлттылық пен көптілділік "-деп атап көрсеткен. "Тілдерді
қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы аясында көптілді білім беруді қамтамасыз ету" деп те баса айтқан
болатын. 2020- жылға қарай барша Қазақстандықтар қазақ тілін, орыс тілін 95%
және 25% ағылшын тілін меңгеруі тиіс" делінген. Белгіленген жоспарды іс
жүзіне айналдыру барша Қазақстан халқының борышы деп санаймын.
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халықтары Ассамблеясының 12 сессиясында
сөйлеген сөзінде: "Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кемі үштілді
болуы,қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгеруі тиіс." Көп тіл білу біздің
мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін
тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды құралы
болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының шет елдермен
халықаралық байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды
дамыту үшін шет тілін жетік меңгерген мамандар қажет. Елбасымыз өзінің
халыққа арнаған Жолдауындағы білім беру жүйесінде үш тілдің -мемлекеттік
тіл ретінде қазақ тілін,ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және әлемдік
экономикаға үйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілін меңгерген бәсекеге
қабілетті маман даярлау міндетін атап көрсеткенін білеміз. Қазіргі уақытта
мұғалімнің жақсы шәкірт тәрбиелеп оқытуына бар жағдай үкімет тарапынан
жасалып отыр. Ұстаздың мақсаты – өмірден өз орнын таңдай алатын және
өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез келген ортаға тез бейімделе
алатын, белгілі бір ғылым саласында білімі мен білігін көрсете алатын, көптілді
және көпмәдениетті құзіреттілікті игерген полимәдениетті жеке тұлға
қалыптастыру. Мектептерде көптілді білім беру үшін тілді терең меңгерген
мұғалімдер даярлау қажет. Қазіргі уақытта мемлекеттік тілдің қызмет аясын
кеңейту бізде шешімін таппай келе жатқан мәселелердің бірі. Ең алдымен
шәкірттеріміздің патриоттық сезімдерін нығайтуымыз керек.
Халқымыз ежелден тіл абыройын биік көтеріп, әдетте тіл жөнінде,
тіл  ــадамдар ара қарым-қатынас жасау құралы деп, оған жай-жадағай анықтама
берілгенімен, іс жүзінде тіл тек адамдар ара қарым-қатынас жасау құралы ғана
болып қалмастан, қайта онан да маңыздысы, ол белгілі бір ұлттың ұлттық санасезімі, халықтың халықтық қасиеті, оның жалпы тарихы, әдет-ғұрпы, мәдениеті
қатарлыларды тұтастай өз бойына қамтып жататын күрделі ұғым. отыр.
Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында
тұрған көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және
киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді.
ІІІ. Қорытынды
Қорыта келгенде, Қазақстанның тілдер саясатындағы басты бағыт –
тілдердің үштұғырлылығы. Бағдарлама қазақ, орыс және ағылшын тілдерін
еркін меңгертуді көздеп отыр. Көпұлтты мемлекет үшін бұл қалыпты жағдай.
Тілдердің бірлік пен үйлесімде өмір сүруі және бір-бірін ығыстырмауы тілдер
гармониясын құрып, солай аталып та жүр. Басымдылық мемлекеттік тілге
беріліп отырғаны баршаға белгілі. Ағылшын тілін меңгеруге ден қойылуда.
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Алайда, Қазақстан жерінде тұратын азаматтардың басын біріктіретін тіл
ретінде қазақ тілі көш бастауы керек. Келер ұрпақтың мемлекеттік тілде
сөйлеуі заман талап етіп отырған жағдай. Елбасымыз атап көрсеткендей:
«Мемлекеттік тілді үйрету балабақшадан басталуы тиіс. Бұл заман талабы».
Бүгінде егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болып әлемге жар салып жатқан
дүбірлі кезеңде қазақ ұлтының жанына сүйеу, рухына тіреу болатын басты
мәселенің бірі– тіл. Тәуелсiздiк алғаннан бергi уақытта елiмiзде тiл саясаты
мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың тiкелей басшылығымен салиқалы да
сындарлы түрде жүзеге асырылуда. Елбасы жыл сайынғы Қазақстан халқына
Жолдауында тiл саясатына, оның iшiнде қоғамдағы мемлекет¬тiк тiлдiң
мәрте¬¬бесiн көтеру мәселе¬сiне тоқталмай өткен емес. Мемлекет басшысы
«Жаңа
әлемдегi
жаңа
Қазақстан»
атты
Қазақстан
халқына
Жолдауында:Қазақстан халқы бүкiл әлемде үш тiлдi пайдаланатын жоғары
бiлiмдi ел ретiнде танылуға тиiс. Бұлар: қазақ тiлi – мемлекеттiк тiл, орыс тiлi –
ұлт аралық қатынас тiлi және ағылшын тiлi – жаһандық экономикаға ойдағыдай
кiрiгу тiлi» -деген болатын.
Үштұғырлы тiл – дамыған мемлекет құрудың алғышарттарының бiрi, ол
өмiрлiк қажеттiлiктен туындаған игiлiктi идея екенi белгiлi.
IV.Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Президенті -Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Қазақстан халқына арнаған жолдауы. «ЕгеменҚазақстан» 15 желтоқсан,
2012жыл.
2. Мусина З. Р. Көптілді білім беру мәселелері мен болашағы
3. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы (баптары
бойынша түсіндірмелерімен)
4. ҚР «Тілдер туралы»Заңы
5.
http://adilet.zan.kz/ Қазақстан Республикасы Президентінің
Қазақстан халықтары Ассамблеясының XII сессиясында мемлекеттік тіл
саясатын одан әрі жетілдіру бойынша Үкіметке берген тапсырмаларын іске
асыру
Ағылшын тілін және жаратылыстану математика бағытындағы пәндерді
кіріктіріп оқыту CLIL технологиясы.
Меңдібаева Баян Бақытқызы
«Асықата» жалпы орта мектебінің
информатика пәні мұғалімі
Мақтарал ауданы
Кіріспе
«Төртінші басымдық – адами капитал сапасын жақсарту. Ең алдымен, білім
беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді
экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. 2019
158

жылдан бастап 10-11 сыныптарда кейбір пәндерді ағылшын тілінде оқытатын
боламыз.»
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы білім беру саласын жүйелі түрде
модернизациялауда. Оның ішінде жаратылыстану математика бағытындағы
пәндерді ағылшын тілінде оқытуды көздеуде. Әлемдік ғылым мен білімнің
барлығы дерлік ағылшын тілінде жариялануына байланысты білім беру
жүйесінде түбегейлі өзгерістерді жасауға қолға алуда.
Ғылымның тілі - бір тіл. Дегенмен осы ғылым бүкіл адамзатқа қолжетімді
болуы үшін барлық уақытта ортақ құралдың қажеттігі туындайды. Сондықтан
да тұлғаны танымдық, мәдени жағынан дамуы үшін, ортақ мүддеге сай қарымқатынас жасау үшін ең қысқа жол іздеуде.
Осыған орай көптеген дамыған мемлекеттер практикасына сүйене отырып,
шет тілін жаратылыстану математикалық бағытындағы пәндеріне кіріктіре
отырып оқыту CLIL технологиясын оқыту мен оқу үдерісіне ендірілуде.
Аталған технологияның мазмұнын жаратылыстану математикалық
бағыттағы пәндік білімді бірінші кезекке, ал тілдік пән тек жеткізу құралы ғана
бола алады. Демек шет тілін меңгерген кәсіби маман мектеп қабырғасынан
бастап дайындалуда. Кәсіби құзіреті мен тілдік білімі заман талабына сай
қалыптасқан маман болып қалыптасуы үшін пәндік білімнің де мазмұны
бірқатар толықтырулар мен өзгерістерге ұшырауы сөзсіз. Бұл кезекте пәндік
мазмұнмен қатар мұғалімнің де кәсіби құзыреттілігі шыңдалады. Мұғалім CLIL
технологиясын оқыту мен оқу үдерісінде қолдану барысында пәндік мазмұн
тақырыптық немесе пәнаралық болуы мүмкін. Нәтижесінде оқушылар түрлі
тақырыптық жобалар (мысалы: эко-үйлер, жер планетасының су жүйесі және
т.б.) және глобальді деңгейдегі зерттеулер(мысалы, жер жүзінде қанша нәсіл
бар және т.б.) жүргізе алады. Бұл пәндік мазмұнның кеңеюіне, тереңінен
ұғынуына, оқушының мәдени-танымдық көзқарасының дамуына
қол
жеткізеді.Осы орайда алысты жақындата алатын CLIL технологиясының
мақсаттары мен міндеттері шет тілі мен жаратылыстану математикалық
бағыттағы пән мазмұнымен түйісу шегін анықтау міндеттелуде, пәнаралық
ұстанымдарды жүйелеу, технологиялық білімнің мазмұнын ашу, оқытудың
ажырамас бөлігі -бағалаудың ерекшеліктерін анықтау, кіріктіріп оқытуды
ұйымдастыру түрлерінің ерекшеліктерін белгілеу басты меже болып табылады.
Негізгі бөлім
CLIL технологиясын сабақ барысында қолдану кезінде келесі мәселелерді
ескере кету қажет: негізгі принциптер, сынып принциптері, сабақтың
құрылымы, қорытынды бөлім.
Негізгі принциптер дегеніміз пәнаралық байланыс, мәдени сана, тілдік
біліктілік, тек білімді алып қана қоймай өмірде қолдануға деген құлшыныс,
жеңіске деген құштарлықты бойында дамыта білу. Аталған дағдылардың
барлығын CLIL технологиясын қолдана отырып оқытудағы біздің алар
жетістіктеріміз. Сынып принциптертері дегеніміз оқушылар барлық уақытта тіл
байланыс құралы екендігін және тілді үйрену басқа пән арқылы жүзеге асады.
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Толыққанды CLIL технологиясы 4C өзіне қамту қажет. Яғни CONTENTпәндік білім, COMMUNICATION – шет тілін басқа пәнді үйрену барысында
қолдану дағдысын үйрну, COGNITION – ақпараттық-танымдық білім туралы
жалпы түсінік қалыптасу, CULTURE – мәдениеттің бір бөлшегі екенін және
басқа да ұқсас мәдениеттердің барлығын ескеру. Сонымен қатар барлық
сабақтарда тілдік пәндердің басты тыңдалым, айтылым, жазылым дағдыларын
қалыптастыратын тапсымалар қамтылып отырылуы тиіс. Өз кезегінде CLIL
технолоиясын қолдану барысында мұғалім пәндік білім мен тілдік білім қатар
жүргізілуін, сабақта мәтіндік немесе аудиобаспалар кеңінен қолдануға, тілдік
білім қатып қалған қағидадан алыс, тілді меңгеру пәндік білім мазмұнына
сәйкестендірілген, грамматикалық тәсілдерден лексикалық тәсілдер маңызды,
сыныптың потенциалы барлық уақытта ескеруі тиіс. Себебі CLIL
тапсырмалары жеңіл ,орта және күрделі деңгейлерге бөлінеді. Яғни сатыланған
күйде жеңілден күрделіге қарай бағыт алу қажет.
СLIL сабақ құрылымындағы сатыланған қадамдарды қамту керек.
4С
Әр бір сабақта CLIL технологиясының 4С мазмұны орын
алуы тиіс.
Алғашқ
Оқушылар соңғы және жаңа тақырып арасындағы
ы білім
байланысты таба білуі керек.
Визуалд
Оқушылар үшін визуалды, иллюстрациялық немесе
ы, шынайы шынайы материалдарды қолдану маңызды. Себебі аталған
материалдар мәселе бойынша пәндік білім туралы нақты білім
қалыптасуына зор ықпал етеді.
Қолдау
Сыныпта топтық жұмыстарды ұйымдастыру сыныптар
және міндет арасында бір-бірін қолдау табатындығы сөзсіз. Бірін-бірі
қолдаудың арқасында нәтижеге тез қол жеткізеді, өзіне
мүмкіндіктерінің шексіз екендігіне сенімі артады.
Тапсыр
Тапсырмаларды
құрастыру
барысында
оқушы
малар және мүмкіндіктері ескерілуі керек. Бір сыныптың өзінде әр түрлі
ақпараттық
деңгейдегі оқушылар бар болғандықтан, тапсырмалар
кеңістік
мазмұнында айтарлықтай алшақтық болмауы керек.
Сабақтың барысының алғашқы қадамында сыныпқа пәндік мәтін
ұсынылады. Мәтін визуализацияланған, яғни жүйелі кесте немесе тірек
сызбалар, абзацтар ерекшеленген түрінде ұсынылуы керек. Оқушылар мәтінді
қарапайым сөздерді қолдана отырып өз ойларын айтады. Бірақ пәндік
терминдерді қоса отырып жаттығу қажет. Жаңа сөздер қолданыла отырып
пәндік білімді қолдану деңгейіне көтеру керек. Яғни есептер шығару, жобалық
макеттер құрастыру немесе тұсаукесер дайындау. Дайын болған жұмыс
міндетті түрде тілдік терминдерді қолдана отырып қайта талқылаудан өтіп,
қорытындылану керек. Соңғы бөлімде әдеттегідей оқушылардың алған
білімдері бағалануы тиіс. CLIL технологиясы бойынша оқыту барысында
қолданылатын әдіс-тәсілдер негізгі түрлеріне тоқтала кетсек, олар: жалпылама,
конструктивті, эксперименттік, белсенді, сандық, топтық жұмыс, тапсырмаға
негізделген оқыту, жалпы іс-қимылдық оқыту. Аталған тәсілдерді қолдану үшін
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мұғалім оқушылармен диалогты қамтамасыз ету қажет. Мұғалімнің сабақ
барысындағы қолданылатын негізгі сөйлемдер:
Жаңа
тақырыпты Good morning!, Hello everyone!, Who is absent today?
бастар алдын
Let’s start!
Сабақ барысында
Get out your books., Open your books at page…, Turn to
page…., Look at exercise … on page …., Look at
line/picture…., Let’s say it together., All together!, This
row/group…., Say it again, please!, The whole sentence,
please., Your turn., Open the window, please., Come in.,
Get out, Just a minute.
Қолдау
және Good, Fine, That’s (much) better, Well done, Great,
мадақтау
Excellent, Very good, That’s very nice, It’s all right – don’t
worry, Try again
Тыңдалым,
Can you read this?, Who can read this sentence?, Go on,
Айтылым, жазылым Say it after me, Read John’s part, Mary, Write/Copy that in
тапсырмаларын
your notebooks, Who wants to write that on the board?,
орындау барысында How do you spell this?
Сергіту
сәтін Who’s your partner? Has everyone got a partner? Sit backорындау барысында toback, Don’t show your partner, Change partners/places
with …., Are you ready?, Whose turn is it?, Take it in
turns, You’re next, Start now, Guess, It’s time to stop.
Have you finished?, Who has finished?
Сыныпта
жұмыс Quiet, please!, Stop talking/playing, Don’t do that please.,
процесін
сақтау Stop that, Don’t be silly, Give that to me, please.
үшін
Сабақ аяқталғанда
That’s all for now/today, Let’s stop now, OK. You can go
now, Put your books away, See you on Monday, Have a
nice weekend!
Әрине бұл сөздерді күнделікті кез кезкел жағдайда қолдануға болады.
Дегенмен пәндік сөздер әр бір сабақ барысында толықтырып отырылады.
Алынған білім барлық уақытта бағалануы тиіс. Баға әр бір сабақтың ажырамас
бөлігі. Оқушы алған бағасы арқылы өз мүмкіндіктерінің деңгейін біледі. CLIL
технологиясы бойынша өтілген сабақты бағалау барысы Не үшін? Не? Қалай?
Қашан? деген қағидаларға негізделуі тиіс.
Бағалау
Характеристикасы Қалай?
Не үшін?
Қашан?
Оқуды
Негізінен
Әдетте
Оқыту
Жеке немесе
бағалау
жиынтық бағалау тест(қысқа
мақсаты
жалпы
жауаптар) және қаншалықты тақырып
емтихан
орындалды
бойынша
алынады;
ауызша
презентация
жасау, есептер
шығару;
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Оқыту
үшін
бағалау

Формативті:
Оқушылардың
өкрсеткіштері

Диагностикалық
тест және т.б.;
Жобалық
портфолио;

Келесі
сабақтың
мазмұнын
хабарлайды/
қажетті
оқыту
практикасы;
Алшақтықты
анықтау;
Кері
байланыс
орнату;
Жеделдетілген оқыту;

Оқыту
ретінде
бағалау

Оқыту
процесі Өзін-өзі бағалау Білім алуда
туралы ақпаратты Өзара бағалау
жетістерін
арттыру;
портфолио
бағалау:
Шет тілінің
құзыреттілігі;
4С
мазмұнының
қамтылуы;

Үздіксіз

Тапсырмадан
соң;
Сабақтың
аяғында;
Тарау
аяқталғанда;

Жалпы алғанда бағалау жүйесі жаратылыстану пәндеріне кіріктірілген
оқыту
барысында
оқушылардың
білімдерін:
1)
ағылшын
тіліндегі
сөз
қорын
толықтыруға;
2) өз ойын және ақпаратты ағылшын тілінде ауызша жеткізе білу біліктерін
дамытуға;
3) мұғалім мен оқушының сөзін, аудио/бейнетаспаны тыңдау, ағылшын
тілінде тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну біліктерін қалыптастыруға;
4) зерделеніп отырған тақырып бойынша ағылшын тілінде оқылған мәтінді
түсінуге;
5) қажет жағдайда ақпаратты жазбаша нұсқасында жеткізуге бағытталу
дағдыларын қалыптастырады.
Қорытынды
Кіріктілген CLIL технологиясы білім беру үдерісіндегі ұтқыр да өзгермелі
әлеммен бірге өзгеру мүмкіндігін бере алатын ұтымды педагогикалық
технология. Әлемнің деңгейдегі практиктер бұл педагогикалық технологияның
оқушыларға білімді әр түрлі қырынан тануға, танымдық және тұлға болып
қалыптасуына үлкен септігін тигізе алатындығын бір ауыздан қазіргі таңда
мақұлдауда.
CLIL технологиясын оқу мен оқыту үдерісінде бір пән үшін мұғалімдер
санына шектеу қойылмайды. Яғни бір пәнді екі немесе одан да кқп мұғалім
жүргізе алады. Психологиялыө-педагогикалық көзқарас тұрғысынан қарасақ
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CLIL оқушылардың танымдық қасиетін арттырады, жалпы пәнге, тілге деген
қызығушылығын арттырады. Кіріктірілген немесе басқа да сабақтарды жүргізу
үшін міндетті түрде оқыту әдістері қажет. CLIL технологиясын оқыту
процесінде оқушының сөздік қоры толығып қана қоймай, пәндік сөздерден
пәндік сөйлемдерді құрастыру дағдылары қалыптастады. Нәтижеде тілдік
пәндермен қоса пәндік білім алу қосарлана жүріп, оқушы үшін уақытты тиімді
қолдану жағдайы туындайды. Оқушы тек қана бір жақты білім алып қана
қоймай жаһандық, кіріктірілген білім көкжиегіне қол жеткізе алады. Ал бұл
әлемдік деңгейдегі қолданылып жүрген білім мен ғылымға оңай қол жеткізу
жолы.
Қолданылған әдебиеттер
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«Үштілділік аясында оқуту үрдісінде инновациялық технологияларды
пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту»
Утешова Улбосын
Қ. Тұрысбеков ауылдық округі
А. Әлімбетов атындағы жалпы орта мектебі
Шардара ауданы
Еліміздің
Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан
халықтары
Ассамблеясының сессиясында сөйлеген сөзінде: «Қазақстандықтардың жаңа
ұрпағы ең кемі үш тілді болуы, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін
меңгеруі тиіс. Еуропада көптілділік қалыпты нормаға айналған, біз де осы
қатардан міндетті түрде табылуға тиіспіз. Ағылшын тілін кең тұрғыда білмей,
ұлттың нағыз бәсекеге қабілеттілігі туралы айту қиын», - Елбасымыз: «Мектеп
жасына дейінгі білім беру деңгейінде үш тілді оқытуды жаппай енгізуді
қамтамасыз ету қажет. Осылайша біз тілдерді меңгерудің қисынды жүйесін
қалыптастыра аламыз: әліпбиі – балабақша деңгейінде, мектепте – базалық
деңгей, университет пен колледжде – мамандық бойынша кәсіби тіл», - деп,
көптілді білім беруді дамытуға басымдық танытып отыр. Сондай-ақ, Қазақстан
халқына Жолдауындағы білім беру жүйесінде үш тілдің – мемлекеттік тіл
ретінде қазақ тілін, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және әлемдік
экономикаға үйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілін меңгерген, бәсекеге
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қабілетті маман даярлау міндетін атап көрсеткенін білеміз. Бұл дегеніміз оқу
орындарына жаңа міндеттер, жаңа талап, жаңа мақсаттар қойып отыр дегенді
түсіндіреді. Елбасы қойып отырған міндеттің негізгі мақсаты – өмірден өз
орнын таңдай алатын өзара қарым – қатынаста өзін еркін ұстап, кез келген
ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласында білімі мен білігін
көрсете алатын, көптілді және көпмәдениетті құзіреттіліктерді игерген
полимәдениетті жеке тұлға қалыптастыру. Бүгінгі таңдағы ең қажеттілік жас
ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашытын, әлемдік ғылым
сырын ұға алатын көп тілді оқыту. Үштілді оқыту-заман талабы болып
отыр. Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев білім және ғылым саласы
қызметкерлерінің ІІІ сьезінде сөйлеген сөзінде: «Ағылшын тілінің
қажеттілігі ілемге тән қажеттлік, ал орыс тілін жақсы білу біздің
байлығымыз»-деді. Бұл саясат әрине біздің еліміздің қарыштап дамып,
өркениеттен артта қалмау үшін маңызды екендігін айқындайды. Қазақ тілі
- мемлекеттік тіл, ол әрқашанда мәртебелі. Ал орыс тілі елімізде-ұлтаралық
қатынас тілі екендігі белгілі. Халықта «Тіл білген-ел біледі», «Жеті түрлі
білім ал, жеті жұрттың тілін біл» деген даналыұтар бар. Тіл білудің
маңыздылығын ата-бабаларымыз ежелден айтып меңзеген. Тіл адамның
жан дүниесі, рухани негізі. Көптілді үйрету арқылы жас ұрпағымыз білім
кеңістігіне еркін кіре алады. «Ұрпағы білімді елдің болашығы бұлыңғыр
болмайды» дегендей білім саласындағы жаңашылдық, үштұғырлы тіл
үйрену бағдарламалары бәрі жас ұрпақты білімділікке, бәсекеге
қабілеттілікке
тәрбиелейді.
Өзім
информатика
пәнінің
мұғалімі
болғандықтан «Тілдердің үш тұғырлығы» жобасымен жақыннан танысып,
өз
іс-тәжірибемде
қолданып
келемін.
Информатика
сабағында
компьютердің әрбір құрылғысын қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын
тілінде айтып оқушыларға түсіндіреміз. Сонымен бірге компьютердің
программалары мысалы 9 сыныпта Паскаль программасында барлық
қолданылатын операторлар ағылшын тілінде беріліп отырады. Біз соның
қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі мағынасын түсіндіріп, меңгертеміз.
Еліміздің ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең, кемел азаматтарына сапалы
білім беруде ұстаздар
қауымы жаңа формация мұғалімі болу жолында
күресуде. Әрбір өз пәнінің жанашыры болған және ұстаздықты сүйетін
ұстаздар курстарға барып, өз білімін жетілдіруде. Деңгейлік курста оқып,
сертификатталған
ұстаздардан
тәжірибе
алмасып,
жаңашылдыққа
көшудеміз. Жаңа бағдарламалар ұстаздар қауымын ізденіске, үйрене жүріп
үйретуге бағыттап келеді. Қазіргі сабақ үлгілері оқушы үшін қызықты,
олар өз бетінше үйреніп, логикалық ситуацияларға өз бетінше дайындалып,
өз көзқарастары, өз пікірлері қалыптасып келеді. Әрбір оқушы ол тұлға,
оның жан-жақты білімді, өздігінен пікір айта алатын, ой-өрісі дамыған, өзөзіне сенімді болып жетілуінде-жаңа бағдарламалардың маңызы үлкен деп
ойлаймын.
Баршамызға белгілі, мемлекеттік тілдің қолдану аясын
кеңейту
үшін
тиісті
бағдарламалар
қабылданды.
Солардың бірі«Үштұғырлы тіл» мемлекеттік бағдарламасы. Елбасымыздың бастамасымен
қолға алынңан бұл бағдарлама қазақ тіліне үлкен басымдылық береді.
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2011 жылдан бастап мықтап қолға алынған жоба бүгінгі күні өз
жұмысын бастап , оң нәтиже беріп келе жатыр. «Үштілділік»
бағдарламасының негізінде
қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілдерін
меңгеру көзделуде. Яғни, тілдердің үйлесімде бірлесіп өмір сүруі. Бұл
көпұлтты мемлекетке тән құбылыс. Өзге ұлт өкілдерінің тілдерін оқып
білуге, үйренуге жағдай жасау арқылы әр тілдің өзіндік ерекшелігін
білеміз, салт-дәстүрімен таныс боламыз. Көріп отырғанымыздай, тілді пән
ретінде оқытудан басқа, өзге де пәндерді түрлі, яғни, орыс, ағылшын
тілдерінде оқыту арқылы тілдердің үштұғырлығына қол жеткізу көзделген.
Сонымен
қатар,
мектеп
кітап-ханасының
үштілді
ресурстарымен
қамтамасыз етуі оқушыларға кез-келген мәтінді, шығарманы түпнұсқадан
оқуға жағдай жасап, білімін ұштауға мол мүмкіндік ашады әрі шетел
жазушысының шығармасы болса, терең эстетикалық ләззатты сезінуге жол
ашады.
Сабақтан тыс шараларда, факультативтерде, үйірмелерде үштілді
бірдей қолдану, іс-қағаздардың үш тілде жүргізілуі тілді білуді әрі
қолдануды қажет етеді.Бұл шаралар тілдердің қолданысы мен дамуына
жағдай жасайды және осы жұмыстарды еліміздің барлық мектептеріне
енгізу-үштілділік бағдарламасын іске асырудың жолы болмақ.
Орыс тілі мен ағылшын тілі мектеп қабырғасында жас ерекшелігіне
қарай оқытыла бастауы керек. Сонымен қатар, тек грамматикасын
меңгертіп қана қоймай, мұғалімдер оқушылардың еркін сөйлеп, өзіндік
пікірін білдіре алатын дәрежеде оқытылып шығуларына баса назар
аударғаны жөн. Бұл шараның іске асуы, нәтижелі болуы барлық
жағдайдың жасалуын қажет етеді. Осы тұрғыда біздің білім ошағымызда
ағылшын тілін меңгеру үшін қажетті жағдайлар қолға алынуда. Өйткені
мектеп қабырғасынан қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын тілін меңгерген
азамат шет елде білім алып, оны еліміздің түрлі салаларында қолданып,
жетістіктерге қол жеткізе алады. Тілді білудің ерекшелігі де осы.
Сондықтан жастарды тілге баулу, еркін сөйлеуге машықтандыру-мұғалімнің
басты міндеті.
«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей,
жас ұрпаққа саналы, мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің
талабы. Тілдің адам өміріндегі ең шешуші рөл атқаратыны әркімге де түсінікті.
Ол танудың, түсінудің, дамудың құралы. Ал үш тіл білу біздің мемлекетіміздің
халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін тұлға аралық және
мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының шет елдермен халықаралық
байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту үшін
көп тіл білетін жас ұрпақ тәрбиелеу қажет-ақ.
Ендеше үш тілді білу бүгінгі заман талабы. Бір халықтың мәдениетін
басқаларымен салыстыру арқылы ғана, әлем суретін әр қилы әрі тұтас көруге
мүмкіндік беретін ұлттық мәдениеттің күллі ерекшеліктерін, барша
құндылықтарын сезінуге болар еді. Турасын айтсақ, екінші бір тілде сөйлеу
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өзге тілді пайдалану ғана емес, басқа ұлттық мәдениеттің, психологияның
аясына сыналап енуді де аңғартады.
Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің
мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын
болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды,
іскерлікке қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және
кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану,
жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және
жұмыс істеу болып табылады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек
етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай
тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін
міндеттер ауыр» деген болатын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең
білгірі болу емес, тарихи танымдық, педагогикалық - психологиялық
сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап
етілуде. Бұл заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар,
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқытудың озық технологиялары мен
инновациялық әдістерді сабақ үрдісінде тиімді пайдалана алатын білігі мен
білімі жоғары ұлағатты ұстаз болу керек деген сөз.
Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңының 8 - бабында «Білім беру жүйесінің
басты міндеті - оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және
жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде
жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған
білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» - деп атап көрсеткендей, қазіргі
кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойып отырған басты міндеттерінің бірі оқытудың әдіс - тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық
технологияны меңгеру. Ал білім беру жүйесінің алдындағы жаңа міндеттердің
бірі инновациялық педагогикалық оқыту технологияларын пайдаланып білім
сапасын арттыру.
Қазіргі кездегі жаңа білім саласына қойылатын талап инновациялық
технологиялар мен әдістемелерді көптеп қолдану болып табылады. Сонымен
қатар дәстүрлі оқыту әдісіне қарағанда инновациялық технология арқылы білім
беру оқушының пәнге деген қызығушылығын, ізденісін арттырады. Жаңа
кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік-рухани
тәрбие беру десек, оқытушылар осы талапқа сай оқытудың инновациялық
технологиялары
мен
әдістемелерінің
мән-мағынасын
түсініп,
өз
тәжірибелерінде қолдана білудің маңызы зор.Инновациялық технология - алға
қойған мақсатқа жетудің тиімділігін қамтамасыз ететін оқудың әдіс-құрал және
түрлерінің жүйесі арқылы оқыту мазмұнын жүзеге асыру жолы болып
табылады. Инновациялық технологияда мазмұн, әдіс және құралдардың өзара
байланысы десек, ал аталған озық әдістемені қажетінше педагогикалық
міндетке сәйкес іріктей білу оқытушының педагогикалық шеберлігіне
байланысты. Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын
арттыруда көп ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді, әр - түрлі
әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп санаймын және мен өз сабақтарымда
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қолданамын. Сындарлы оқыту теориясындағы жеті модульді бір-бірімен
байланыстыра отырып ,ондағы әр түрлі әдіс тәсілдерді ағылшын тілі сабағында
қолданғанда күтілетін нәтижелер:
• сыныптағы оқушының барлығы дерлік сабаққа қатысады;
• оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады;
• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады;
• оқушылардың шығармашылығын арттырады;
• оқушыларды жеке және топпен жұмыс істеуге үйретеді;
• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;
• оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;
• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады;
Көбіне мен ағылшын тілі пәнінде интерактивті әдістерді және түрлі
ақпараттық технологияларды жаңа сабақ түсіндіргенде, грамматикалық
құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын. Бұл әдістер
бойынша сабақ барысында оқушылар көп сөйлеп, оқытушылар аз сөйлеуге
тиісті болады. Оқытудың басқа әдістеріне қарағанда, интерактивтік әдіс
оқытушының жоғары белсенділік танытуын талап ететін әдіс. Сабақ кезінде
оқытушының көбінесе тыңдаушы рөлін атқаруы оның процестен шет қалуы
болып саналмайды. Сабақтың жоспары оқушылар өзара талқылау барысында
нені ұғынуы керектігін көрсетеді, яғни, оқытушы оқушылардың іс-әрекетін алға
қойған
мақсатқа
жетуге
бағыттайтын
басқарушының
міндетін
атқарады.Оқушыларға көптілді оқытудың әртүрлі деңгейлеріне сәйкес
оқытудың жаңа технологияларын, ақпараттық және компьютерлік жүйелер
арқылы ізденіс жұмыстарын жандандыра түсудің барлық мүмкіндіктері
жасалған. Ағылшын тілін оқытуда лингафондық құрал-жабдықтар, аудио,
видео кешені – оқушылардың ауызша және жазбаша аударудағы білімін
жетілдіру, сөздік қорын қосымша жаңа сөздермен байыту, толықтыру, ой-өрісін
дамыту мақсатында қолданылады.Сондай-ақ оқыту процесінде мультимедиа
бағдарламасының көмегімен, ғаламтордан алынған әлемдік жағдайлар,
педагогикалық технологиялардың түрлі әдіс – тәсілдері, комуникативтік
бағыттағы оқыту элементтері кең қолданылады. Техникалық құралдарды
пайдаланудың ең тиімді жағы уақытты ұтасың, дәл, тиянақты оқуматериалдарын алдын-ала дайындап, оқушыға беріп отырсаң өзінен-өзі жасауға
тырысады, қызығады, жасамай,үлгермей отырған оқушы болмайды, себебі
оның алдында бәрі дайын тұр. Сонымен қатар мұғалім қазіргі мектептегі
ақпараттық құралдарды жетік меңгеру, Power Point, Active Studio
бағдарламаларымен жұмыс істеп қана қоймай үнемі интернет жүйесіндегі
жаңалықтар мен өзгерістерді өзінің кәсіби шеберлігіне қолдана білу, білім
кеңістігін кеңейту, ашу бағытындағы өзгерістер мен әлемдік білім беру
кеңістігіне кіруге талпыну керек.Ағылшын тілін үйрету қиын да, қызықты
жұмыс. Мектептерде жаңа технологиялар арқылы оқыту шет тілін үйренудің
сапасы мен маңызын арттырады. Ағылшын тілін оқыту процесінде тілді дұрыс
үйрету ауызша сөйлеу, сауатты жазу, мәнерлеп оқыту өте маңызды. Қазіргі
кезеңде мектептерде ағылшын тілін оқыту дұрыс жолға қойылған.
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Оқушылардың ағылшын тілін біліп ғана қоймай, оның тарихын, ұлттық
мәдениетін білуге көп көңіл бөлінеді. Ағылшын тілін оқытудағы білімділік
мақсаты –ағылшын тілінде сөйлеуді үйрету, байланыста бола алу мен ортақ тіл
табысып, қарым - қатынасты нығайтуға ұмтылу болса, тәрбиелік мақсаты - өзге
адамдарды тыңдау мәдениетін қалыптастыру негізінде өз пікірін айта алу және
қорғауға үйретубілім беру жүйесінің алдындағы жаңа міндеттердің бірі
инновациялық педагогикалық оқыту технологияларын пайдаланып білім
сапасын арттыру екенін жоғарыда атап айттық. Ал ағылшын тілін ақпараттық
технологиялар жүйесімен оқытудың ерекшелігі: оқу материалдарының
ақпараттық-коммуникативтік технологиялар арқылы оқушылардың оқу ісәрекетін мұғалімнің көмегімен немесе компьютер арқылы меңгерілуі. Жеке
тұлғалардың қалыптасуын қамтамасыз ететін деңгейлеп, саралап оқыту,
жобалап оқыту, коммуникативті оқыту, ақпаратты-коммуникациялы оқытудың
негізгі-қағидалары балаға өз бетімен ықпал ету, өзіндік пікірлерін анық жүйелі
жеткізе алатын жеке тұлға қалыптастыру, оқушылардың, танымдық,
шығармашылық қабілетін дамыту болып табылады. Қорыта айтатын болсақ,
көптілді білім беру бағдарламасы аясында тәжірибе жинақтап, әлемдік
деңгейде көтерілуіміз керек. Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға
қатысуын кеңейтуге, шетел тілдеріндегі ақпарат көздеріне қол жеткізуіне
мүмкіндік береді. Елдің ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы
азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық
ой-пікірімен ұштастырған сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет.
Қазіргі заманғы инновациялық технология бүгінгі күні еліміздегі орта
мектепте білім алып жатқан оқушылардың барлығымен тілдесуге мүмкіндік
беріп отыр. «Адам өмірінің шегі бар, ал білімнің шегі жоқ»- деп атап өткен
Елбасы оқушыларды ғұмыр бойы білімнің тұңғиығына терең үңілуіне
шақырды.
Мен бүгінгі ұрпақтың үш тіл білуін қолдаймын. Мемлекеттік тіл –
мемлекет құрушы ұлттың тілі, ал, орыс тілін білу – ұлы байлық. Ағылшын тілі
ілгерілеушілік пен технологиялардың тілі болғандықтан, біз оны үйренуге
тиіспіз. Ал қазақ тілі барлық Қазақстанды біріктіріп, жақындастырып өзара
түсіністік пен сүйіспеншілікке жетелейді, - дейді елбасы Н.Ә.Назарбаев.
Сонымен қатар елбасы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» деп аталған
халыққа өз Жолдауында «Тілдің үш тұғырлығы» - мәдени жобасының жүзеге
асырылу кезеңдерін айқындады. Ол ағылшын тіліне деген өзінің ой пікірін
төмендегі сөзімен дәлелдеп берді: «Ағылшын тілі – ХХІ ғасырдың тілі. Бұл тіл
қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын тіл».
Ағылшын тілін мектептерде жүйелі оқыту үрдісін қалыптастыру – бүгінгі
күннің басты талабы. Шет тілін оқытудың тиімді де ыңғайлы жүйесі мен
құрылымын қалыптастыру әрбір мұғалімнің шеберлігі мен шығармашылығына
байланысты. Мектептердегі ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің мақсаты –
оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту, қарым-қатынас біліктілігін
қалыптастыру, ағылшын тілін меңгертіп, сөйлеуіне жағдай тудыру. Бұл орайда
ағылшын тілін оқытудың озық технологиясын меңгеру – үлкен істің бастамасы
деп ойлаймын.
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2012-2013 оқу жылының басынан бастап еліміздің көптеген мектептерінде
ағылшын тілін 1- сыныптан бастап оқытуда, ал біздің БОЖББМбалабақшасында биылғы 2013-2014 оқу жылынан бастайды. Бүгінге дейін
ағылшын тілін 3-4 – сыныптарда қосымша сабақ ретінде жүргізіп келеді.
Қорытынды.
«Көк жүзінде алаулы, міндет емес ай болу, ең бастысы өмірде
кәсібіңе сай болу» демекші, өз кәсібіміздің маманы болу үшін , ізденуден ,
үйренуден жалықпайық дегім келеді.
Балаларға дәріс бере отырып,біз жаңа әдіс-тәсілдерді игеріп жатырмыз.
Ағылшын тілін жетік меңгеруде сабақта «өзін-өзі бағалау» әдісін қолданамын.
Сонымен қатар, деңгейлеп оқыту әдісін, сыни тұрғысынан ойлауды дамыту
жобасын пайдаланудың көмегі көп. Бұл жоба оқушының өз ойын ортаға салып,
сөйлеу тілін дамытуға және сөздің қорын молайтуға жетелейді. Оқушылар
сабақта берілген сөздердің көмегімен өздері мәтін құрайды.
Бастапқы этапта шет тілін оқытудағы бір негізгі аспект – ол ойын
элементтерін тиімді пайдалану болып табылады. Ойын арқылы бала қоғамдағы
тәжірибені меңгереді, сондықтан әр сабағымда қандай дидактикалық ойын
қолдануға болатынын сабақтың мазмұнына, мақсатына, жас ерекшелігіне
сәйкес таңдаймын.
Ойын арқылы баланың өтіп жатқан тақырыпты қандай деңгейде
меңгергендігі байқалады. Ойын үстінде сөйлемейтін, нашар оқитын оқушының
өзін-өзі жан-жақты көрсеткісі келіп, сыныптастарымен, ұстазымен қарымқатынасын жақсартады, сөйлеу дағдысын байқатады. Ойын баланың жас
ерекшелік қасиеттерінің дамуына, ішкі жан дүниесінің жаңару, пәнге деген
қызығушылығының артуына жетелейді. Ойын - ағылшын тілін оқытудың
басты тірегі. Ойын оқушының байқампаздығын жетілдіреді, тілді білуге деген
құмарлығын арттырады. Сондықтан да ойын араласқан сабақтың жаңа түрін
ойлап табу мұғалімнің шығармашылығын талап етеді.
Мысалы:
Тақырыбы: “Білім мен еңбек, бәрін жеңбек” интелектуалды сайыс сабақ
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Оқушылардың информатика сабағына деген
қызығушылығын арттыру,танымдық іс – әрекеті мен ақпараттық мәдениетін
қалыптастыру
Тәрбиелілігі: өз білімдерін дамытуға,бір – бірін құрметтеуге,информатика
пәнінің тарихын білуге тәрбиелеу
Дамытушылығы: ойлау қабілеттерін дамыту,сөз мәдениетін жетілдіру,
шығармашылық ізденістерін арттыру
Сабақтың типі: сыныптан тыс жұмыс
Сабақтың түрі: сайыс сабақ
Жабдықталуы: компьютер,интерактивті тақта,тапсырмалар,
викториналық сұрақтар және көрермендерге сұрақтар
Көрнекілік: слайд презентация
Пән аралық байланыс: ағылшын тілі,қазақ тілі,математика және орыс тілі
Ойын кезеңдері
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1. Таныстыру
2.“Тіл өнер”
3.“Адасқан әріптер”
4.“Көкпар”
5.“Техникалық дүкенге саяхат”
6. .“Бәйге”
8.“Жорға”
9.“Марапаттау”
Құрметті ұстаздар мен оқушылар!
Мектебімізде өтіп
жатқан
информатика, физика , математика апталығына қош келіпсіздер! Міне бүгін
сіздердің алдарыңызда 7 сынып оқушылары «Білім мен еңбек, бәрін
жеңбек» атты сайыста өз білімдерін сынамақшы.
«Адам байлығының ішіндегі ең тамашасы білім» деген екен шығыс
ғұламасы Әбу Райхан әл Бируни.. Ендеше 7 сынып білімділері арасында
өтіп жатқан сайысымызды ашық деп жариялаймыз.
Армысыздар осында жиналғандар
Сіздерді қызықтырар небір сыр бар
Рұқсат берсе, біздерге көрермендер
Кешімізді басталық қатысулар
Информатиканың сырлары
Қызықтырды біздерді
Ойынға бірге қатысуға шақырамыз сіздерді-дей отырып топтың білімі
мен тапқырлығына баға беретін әділқазалар алқасымен таныс болыңыздар.
Мектебіміздің әдістемелік істер жөніндегі орынбасыры: Г. Рысбаева.
Енді төрешілер мен сайысқа қатысушылар сіздерді сайысымыздың
кезеңдерімен таныстырып өтейін.
Ойын шарттары
Әр топқа жұмбақтар оқылады. Жұмбақтың жауабын тауып қазақ
тілі,орыс тілі және ағылшын тілдерінде айту керек. 3 тілде жауап берген
оқушыға – 30 ұпай, 2 тілде – 20 ұпай, 1 тілде – 10 ұпай. Жауап бере алмаған
жағдайда қарсыластары жауап бере алады
1.Төртбұрышты әйнек,
Тұнып тұрған әлек.
Қазақ тілінде – монитор
Орыс тілінде - монитор
Ағылшын тілінде - monutor
2.Ұзынтұра Жалқаубек,
Тұрмай ылғи жатады.
Қозғала қалса артынан,
Ешбір белгі қалмайды!!!
Қазақ тілінде – бос орын
Орыс тілінде - пробел
Ағылшын тілінде - blank
3.Бұтақ орнында мың бір инесі,
Компьютер жаны мекені
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Қазақ тілінде – тікенек гүл
Орыс тілінде - кактус
Ағылшын тілінде - cactus
4.Тетігін бассаң алаңсыз,
Жазады қалам,қағазсыз
Қазақ тілінде – пернетақта
Орыс тілінде – клавиатура
Ағылшын тілінде – keyboord
5.Батырмасын басасың.
Қажетті файлды ашасың
Қазақ тілінде – тышқан
Орыс тілінде - мышка
Ағылшын тілінде – mouse
6. Жақтаулар арқылы шектеледі,
Бейнебетте төртбұрыш болып бейнеленеді.
Қазақ тілінде – терезе
Орыс тілінде – окна
Ағылшын тілінде – windows
Ойын шарттары
«Адасқан әріптер» мына сайыста әр дұрыс жауапқа 5 ұпайдан беріледі.
Шашырап орналасқан әріптердің орнын тауып,сөзді дұрыстап құрау.
Пьююромтек – компьютер-computer
Лайф – файл- file
Рльоукятакл – калькулятор- calculator
Атқсуа – сақтау- storage
Млтогира – алгоритм- algorithm
Ойын шарттары
Мәңгі бақи есте қалар,
Ғажайып бір кеш болсын.
Білімдіден шәкірт озар
Қиынырақ сұрақ болсын.
«Көкпар» сайыстың бұл кезеңінде логикалық есептер беріледі .
Дұрыс жауапқа 10 ұпай.
1. Бөлмедегі әр бұрышта бір
мысықтан және оған қарама қарсы үш мысықтан отырса,
бөлмеде неше мысықтан бар? Жауабы: (4 мысық)
2. Үстел үстінде үш тәрелке шие.
Марат бір тәрелке шиені жеп қойды.
Неше тәрелке қалды? Жауаб: (3 тәрелке)
3. Допты лақтырғанда доп сол
ізімен кері қайту үшін оны
қалай лақтыру керек? Жауабы: (жоғары)
4. Қараңғы бөлмеде майшам мен
керосин лампасы бар.
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Бірінші не жағасың? Жауабы: (сіріңке)
5. Баспалдақ 15 басқыштан тұрады.
Басқыштың ортасында тұру үшін
Нешінші басқышта тұру керек? Жауабы: (8)
6. Бір топ бала тоғаннан
Он бес балық ұстадық
Бөліскенде оларды
Тиді әркімге үш балық
Сынайын бір, ал сені,-бала саны қанша еді. Жауабы: (5 бала)
Ойын шарттары
«Техникалық дүкенге саяхат» мына сайыста компьютерлік
құралдарды немесе техниканы сатып алу үшін 4 сұраққа
жауап беру тиіс,әрбір дұрыс жауапқа 1 ұпайдан беріледі
1.Информатика дегеніміз не?
2.Компьютер дегеніміз не?
3.Монитор дегеніміз не?
4.Пернетақта дегеніміз не?
1.Аналық тақша қайда орналасады?
2.Процессор дегеніміз не?
3.Жедел жады дегеніміз не?
4.Қатті дискі дегеніміз не?
1.Дыбыс калонкасы дегеніміз не?
2..Принтер дегеніміз не?
3.Принтердің неше түрі бар?
4.Модем дегенім не?
1.Операциялық жүйе дегеніміз не?
2. Paint графикалық редакторы дегеніміз не?
3. Компьютердің қосымша құрылғыларын ата
4.Сканер дегенім не?
1.Файл дегеніміз не?
2..Интерфейс дегеніміз не?
3.Бит дегеніміз не?
4. Интернет дегеніміз не?
1.Вирус дегеніміз не?
2.Модель дегеніміз не?
3.Принтердің үш түрін ата ?
4.Символды қалай кірістіреміз ?
Келесі кезеңді бастайық,
Ұяшықтарды ашайық.
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Асығыстық қылмаймыз,
Ұпайларды жинаймыз.
Ойын шарттары
«Бәйге» мына сайыста 12 сұрақ берілген. Әр дұрыс
жауапқа 10 ұпайдан беріледі. Оқушылар кезек – кезек
таңдайды
1. Ақпараттық үдерістің неше түрі бар? (3)
2. Компьютердің ауруы? (вирус)
3. Вирустарды емдейтін программа? (антивирус)
4. Бірінші механикалық есептеу құрылғысы нешінші жылы жасалды?
(1642жыл)
5.Алғашқы машинаны жасаған кім? (Блез Паскаль)
6.Блез Паскаль жасаған машинаның аты қалай? (Паскалина)
7.Аналитикалық машина нешінші жылы жасалды? (1833жыл)
8.Мәтінді енгізу құрылғысы? (пернетақта)
9.Графикалық мәтінді енгізу құрылғысы? (сканер)
10.Мәтінді экран бетіне шығару құрылғысы? (монитор)
11.Ол машинаны орыстар «шоттар» деп атаған. Жапондықтар ше?
(серобан)
12.Мұрағаттауды қашан орындау керек? (файлдар көп болса)
Ойын шарттары
«Жорға» сайысында топ басшыларға 10 сұрақтан қойылады. Дұрыс
жауапқа 10 ұпай беріледі.
І топ «Тапқырлар»
1.Арифметикалық машина нешінші жылы жасалды? (1673 жыл)
2.Аналитикалық машинаның авторы? (Чарльз Бэббидж)
3.Беббедж машинасы үшін алғашқы программа нешінші жылы жасалды?
(1843 жыл)
4.ЭЕМ – нің неше даму буыны бар? (5 буын)
5.ЭЕМ – нің 2 – ші буына қай жылдар аралығында болған? (1958-1964
жылдар)
6.Әлемнің ақпараттық көрінісінің неше түрі бар? (3 көрініс)
7.Адам өлшемдерімен салыстыруға болатын тірі және өлі табиғаттан
тұратын әлемді қалай атаймыз? (макроәлем)
8.Дыбыс шығаруға арналған құрылғы? (дыбыс калонкалары)
9.Компьютердің «миы»? (процессор)
10.Компьютерлік ойындарды ойнауға арналған құрылғы? (джостик)
ІІ топ «Жүйріктер»
1.ДК – дің негізгі бөліктері? (монитор, пернетақта, жүйелік блок)
2.ENIAC машинасында неше сөз сақтауға болады? (20 сөз)
3.ENIAC машинасын салмағы мен алатын орны қандай? (50 т, 200м2
4.ЭЕМ – нің 3 – ші буына қай жылдар аралығында болған? (1964-1972
жылдар)
5.Алгоритмнің неше түрі бар? (3)
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6.Кез – келген алгоритм қалай аяқталады? (соңы)
7.Компьютерді жай телефон арқылы желіге қосуға арналған құрылғы?
(модем)
8.Графикалық бейнелерді құруға және өзгертуге арналған программа?
(графикалық редактор)
9.Әмбебап есептеуіш машина дегеніміз? (компьютер)
10.Компьютерде деректерді қосымша сақтау жады? (жедел жад)
Дүниеде құбылыстың мәнін де,
Интернеттің,жаналықтың бәрінде
Мүмкін емес ИНФОРМАТИКАСЫЗ түсіну.
Компьютер дүние кілті бүгінде
Демекші,заман талабына сай әр бір адам компьютердің қыр – сырын
білгенге не жетсін дей отырып сабағымызды аяқтаймыз.
Қорытынды: «Білім марапатқа жету үшін емес, парасатқа жету
үшін керек » деген керемет сөзді берік ұстанып сайысымызды
аяқтаймыз. Бүгінгі «білім мен еңбек, бәрін жеңбек» атты сайысымыз өз
мәресіне жетті. Ендеше, топтың жеңімпазын анықтау үшін сөз кезегін
әділ қазылар алқасына береміз.
Бұл ойын сабағымда полиглот түрінде қызықты өтті.
Заман талабына сай техникалық құралдарды ағылшын тілі
сабақтарында қолдану – мұғалім жетістігіне апаратын тиімді жол.
Компьютер арқылы білім беру нашар оқитын оқушылардың
қызығушылығын арттырады. Себебі мультимедиялық кабинетте компьютер
және перне тақта арқылы ағылшын тілінде сабақтар жүргізу өте жеңіл.
Оқушымен жекелей жұмысты іске асырады
Оқушының өзіндік жұмысын ұйымдастырады
Компьютер
Үзіліссіз тілдік қарым-қатынас
Оқытудың аудио және бейне құралдардың мүмкіндіктерін табысты
байланыстырады
Қорытындылай келе, сабақта көбінесе «Полиглот», әр түрлі
сайыстар,ойындар, ребустар, жұмбақтар, мақал-мәтелдерді оқушыларға
ағылшын тілінде өткізсе , пәнге деген қызығушылықтарын, белсенділіктерін
арттырамыз деген ойдамын.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Мектептегі шет тілі 2013 жыл
2. Ағылшын тілі мектепте 2011 жыл
3. Интернет материалдары
4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы
5. Мектептегі шет тілі. Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал.
№4 (22), 2006
6. Мектептегі шет тілі. Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал.
№2(44), 2010
7. Қадашева Қ. Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Алматы 2008
8. ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.
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Циклдің алғы шарты (While операторы)
Полатбекова Ахлима Ахметовна
№ 7 Қ.Спатаев атындағы мектеп-лицейі
Информатика пәні мұғалімі
Шымкент қаласы
Пәні: Информатика
Тақырыбы: (While операторы)

Мектеп: №7 Қ.Спатаев
атындағы
мектеплицейі
Мұғалімнің аты -жөні:
А.А. Полатбекова

Күні:
13.02 - Cабақ № 22
18.02
Сынып:
8а - 14.02, 8 б,в - 15.02, 8 д, г- 16.02,
8е,ж,з - 17.02
Сабақ
While
циклдік
операторының
қолданылу
жағдайын
негізделг анықтайды.For, While, Repeat операторларының айырмашылығын
ен
оқу таниды. Осы тақырып бойынша жаттығулар орындайды.
мақсаты
Сабақ
Барлық оқушылар:
мақсаттар While цикл
операторының басқа циклдік оператрларынан
ы
айырмашылығын біледі. Берілген есептің программасын While
Aims of операторы арқылы құрайды.
the
Оқушылардың басым бөлігі:
Lesson
While операторын программа құруда пайдаланады.While цикл
операторының әрекетін талдайды. Компьютерде нәтиже алады.
Кейбір оқушылар:
While цикілін қолданып күрделі есептерге программа құрайды,
талдайды. Компьютерде нәтиже алады.
Тілдік
Оқушылар:
мақсат
The
Негізгі сөздер мен тіркестер:
language Қайталану командалары,Цикл ішіндегі циклдер,Қолданатын
aim
терминдер
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Талқылауға арналған тармақтар:
Қадамдарды қалай өзгертуге болады?
Жазылым бойынша ұсыныстар:
Түйін, Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар.Жаттығулар орындау.
Жоспарла Жоспарланған жаттығулар
Ресурстар
Қолдана
нған
тын
уақыт
терминд
ер
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Басталу
ы
1 минут

Good morning! How are you ?
Оқушылар геометриялық фигуралар
арқылы топ құрайды. Топ басшысын
анықтайды.Бағалау парағы таратылады.
The
Who is absent?What date is it today?
Beginning Who is on duty today?(Кімкезекші?)
of
the
lesson
What is your home task?(Үйге қандай
тапсырма берілді?)
«Мен саған, сен маған» әдісі
Үй
Оқушылар бір – біріне қарама қарсы
жұмысын тұрып үйге берген тапсырма бойынша
тексеру
сұрақ қояды, жауап берген оқушы
2 мин
шығып кетеді, жауап бермеген оқушы
аяғына дейін қалады. Оқушы ағылшын
Warm up терминдерін қолданса, тағы 1 ұпай
қосылады.

Ой
толғау
1 мин
Motivatio
nal stage.

Ортасы

Қандай
циклдік
білесіңдер?

Әр

топтағы

Геометриялы
қ фигуралар. 1. Hello!
Бағалау
2. How
парағы
are you ?
3. What
date is it
today?
Жеке жұмыс 4.The
(Әр жауапқа 16th of
1 ұпай)Топ February
басшылар
5. Who
бағалау
is
парағын
absent?
толтырады
Forүшін
Doорында
Toқарай(ба
ғыт)
Repeatқайтала
Until дейін

операторларды Сұрақжауап
арқылы
сабақтың
тақырыбын
ашу

оқушыларға

1,

2,

Whileәзірше
Doорында
Forүшін
Doорында
Toқарай(ба
ғыт)
Repeatқайтала
Until дейін

Топтық
3 жұмыс
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10 минут
The
inclusion
of
new
knowledge
in
the
system of
repetition

нөмірлері беріледі. № 1-і "Сызба түрі",
№2 -і "Паскаль тілінде жазылуы", №3
"Орындалатын
функция"
туралы
кітаптан мағлұмат алады.
Тапсырманы өз беттерімен оқып
түсініп, бір-біріне түсіндіреді. Содан
соң әркім өз тобына келіп түсіндіреді.
Топтағы басқа оқушыларға әңгімелейді.

Task

Өткен
тақырыпты
еске
ала
отырып,
жаңа сабақты
талқылау,орт
аға
ой
тастау,бағыт
беру.
Топ басшы
бағалау
парағын
толтырады
(3 ұпай)

Берілген программалар не нәтиже
береді, өз беттеріңше
анықтайды.
Программаны ағылшын тілінде айтады. Топтық
Шығарма Тақтаға 2 оқушы шығып,бірі ағылшын жұмыс
шылық
тілінде айтып тұрады,екіншісі жазады.
Топ басшы
қалыптас 1-топ
бағалау
2-топ
3-топ
тыру
тапсырма тапсырмас тапсырмасы: парағын
12 мин
толтырады
сы:
ы:
p:=1;
(3 ұпай)
S:=1;
p:=0;
X:=1;
Creativity X:=1;
X:=10;
While X<8 do
While X<5 While X<6 Begin
do
do
P:=p+x;
Begin
Begin
X:=x+2;
S:=S*x;
P:=p+x;
End;
X:=x+1;
X:=X-2;
Writeln(p);
End;
End;
Writeln(s); Writeln(p);

Go to the
black
board.(Т
ақтаға
шық)
Look at
the black
board.(Т
ақтағақа
ра)

Plus- «
+»
Multiply
-« * »
Minus- «
-»
Divided«/»
Equally «=»
Bracket ()
Point- (.)
More –
«>»
Less«<»
Comma
«,»
Colon « :
»
Semicolo
n«;»

Сергіту
Бір
топ
екінші
топқа
цикл 1 топ- For
сәті
операторларын
мимика
арқылы 2 топ- While
4 минут түсіндіреді.
3 топ- Repeat
Деңгейлік тапсырмалар
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БЕКІТУ
Құзырлы
лық
қалыптас
тыру
12
минут
Consolida
tion

Бағамдау
- бағалау
Рефлекси
я 1мин
Reflection
Бағалау
1 мин
Evaluatio
n
Келесі
оқу1мину
т
Home task
Қосымша

АВС
А деңгей тапсырмалары
Барлық 3 таңбалы сандар ішінен 4 – ке
бөлінетін сандардың нешеу екенін
анықтаңдар. (1 ұпай)программасын құр.
В деңгей тапсырмалары
a мен b-ны енгізіп, осы екеуінің
арасындағы сандардың көбейтінділері
мен кубтарын есептеп шығару. (2
ұпай)программасын құр.
С деңгей тапсырмалары
1, 2, 4, 7, 11, 16, …
тәртібімен
орналасқан 10 санның квадраттары мен
кубтарын есептеп шығару (3 ұпай)
Компьтердегі тәжірибелік жұмыс

Жеке жұмыс
Топ басшы
бағалау
парағын
толтырады
(3 ұпай)

Square –
x2
Cube– x3
Square
root- √

Білім ағашы

Не білдім? Не білгім
келеді?

Work
with
computer
.
(Компь
ютермен
жұмысж
аса)
Make a
program
me for
this task.
(Мынау
есепке
програм
ма құр)
Show me
the result
of
the
task.
(Есептің
нәтижес
ін
көрсет)

Топ
басшылар
бағалау
парағын 14-12 толтырып мұғалімге тапсырады
( 11- 8 –
жинақтау, бағалау)
7- 5 –
4 -1 -

« 5»
« 4»
«3»
«2»

Үш орынды сан берілген. Осы сан Write down your home
цифрларының
арасында
бірдей task.
цифрлардың бар-жоғын анықтайтын The lesson is over good
программа құр.
bye.
Алгоритм, циклдік алгоритмді программалау, интернеттен
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ақпарат: қосымша ақпарат жинау.
Саралау
–
Сіз Бағалау
–
Оқушылардың
қосымша
көмек үйренгенін тексеруді
қалай
көрсетуді
қалай жоспарлайсыз?
жоспарлайсыз?
Сіз
қабілеті
жоғары
оқушыларға
тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?
Деңгейлік
Формативті
бағалау:
практикалық
смайликтер, ауызша мадақтау
тапсырмаларды
және «Бағдаршам» әдісі арқылы.
орындату
және
тақырып
бойынша
қосымша электрондық
оқулықтағы
тапсырмаларды
орындату.
1.
Бүгінгі
сабақта
үйренгендеріңіздің
ішінен
өзіңіздің дайындығыңызға нені
пайдаланамын деп ойлайсыз?
РЕФЛЕКСИЯ
2. Бүгінгі сабақта сізге бәрінен
де не ұнады?
3. Бүгінгі сабақта қандай да бір
түсініксіз сұрақтар болды ма?
Бұл
мәселені
қалай
шештіңіз/шешесіз?
4.
Бүгінгі
сабақта
үйренгеніңіздің
ішінен
ең
пайдалысы не болды (білім
немесе дағдылар)?
5. Кез-келген өзге де пікірлер:

Пәнаралық
байланыс
Қауіпсіздік және
еңбекті
қорғау
ережелері
АКТ-мен
байланыс
Құндылықтардағы
байланыс
Ағылшын тілі
Физика
Математика
Информатика
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