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Аннотация: В данной статье описываются виды работ, которые данное 

время проводиться по обновленной программе. Для того чтобы   учащихся все 

время были в поиске новых знаний самостоятельно, учитель сам должен быть 

в поиске. С самого начала урока, когда мы приводим детей к размышлениям и 

применению знаний, будет цель ясно достигнута. 
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Annotation: This article describes the types of work that this time is carried out 

according to the updated program. In order for students to be always in search of new 

knowledge on their own, the teacher himself must be in the search. From the very 

beginning of the lesson, when we lead children to reflection and application of 

knowledge, the goal will be clearly achieved. 
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Н.Ә.Назарбаев  «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында білім берудің жаңа сапасына 

тоқталды. «Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің 

озық жүйемізді құруды жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін 

дамыту болуға тиіс», – деді [1].  

Осындай озық жүйенің бірі – қазіргі уақытта біз бет бұрған білім 

мазмұнының жаңаруы болып табылады. Өткен бес жыл ішінде біршама істер 

атқарылып, барлық дерлік мұғалімдер дайындық курстарынан өтті. Бұл курстар 

аясында біз неге үйрендік? Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 

білім беру бағдарламасының мазмұны, оқыту тәсілдері, бағалау бір мақсатқа 

жұмылдырылғанда ғана оқушылардың табысын арттыратындығын білдік. Оны 

төмендегі сызбадан да көруге болады. 

 

1 – сурет. Оқушылар табысын арттыру жолдары  

Мұғалімдер өздерінің оқыту қызметі арқылы білім беру бағдарламасының 

іске асырылуына қолдау көрсететініне, ал бағалау оқушыларға қажетті 

ақпаратты жеткізуге және олардың жетістіктеріне қолдау көрсетуге 

көмектесетініне сенімді болуы керек. Осы үшеуі үйлесім тапқан жағдайда 

оқушылар табысы артады.  

Білім беру бағдарламаларында оқушылардың ізденісіне көп көңіл бөлініп, 

бастауыш сыныптардан бастап, шығармашылыққа, өзіндік іс – әрекетке, өзіндік 

бағеалауға үйретуге бағытталған оқу мақсаттары көрініс табады. Оқушылардың 

бойында кең ауқымды дағдыларды дамытып, нәтижеге бағытталған білім беру 

моделін қарастыру жолға қойылды.    Бағдарламаға сай  оқыту тәсілдеріне де 

көптеген өзгерістер енгізілді. Күнделікті сабақ өткізу барысында өзім сабақ беріп 

жүрген 3 – сынып оқушыларының бойынан нені байқадым?  
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Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру, белсенді оқу, 

зерттеуге негізделген оқу әдіс – тәсілдерін әрбір сабақ мақсатына сай дұрыс 

жоспарлаған уақытта оқу үдерісіне қойылатын негізгі талаптарға қол 

жеткізетінімді білдім.  

Белсенді оқу оқушының мұғалімді енжар тыңдап қана қоймай, белсенді 

жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі. Бұл тәсіл – оқу 

үдерісі жаттығулардың алдында емес, оны орындау барысында жүзеге 

асырылатын құбылыс. Ең тиімді оқыту – нақты әрекет арқылы оқыту, яғни 

белсенді оқыту әдісі. Белсенді оқыту әдіс – тәсілдері әр алуан. Осы әдіс 

барысында оқушы ізденеді, шығармашылық қабілеті дамиды. Жаңартылған 

білім мазмұны бойынша оқушыға дайынды ұсынбаймыз, оқушылардың сабақ 

басынан бастап, өзіндік ойлау, ой – қорытынды жасау, алған білімдерін қолдану, 

талдау, жинақтау, бағалау қабілеттерін дамытамыз. Мысалы, «шиыршық» 

қағидатына сүйене отырып, математика пәніндегі «Сандар нумерациясы» 

тақырыбын өткен кезде, оқу мақсатына сай сыныптар күрделенген сайын жұмыс 

түрлерін де күрделендіруге болады. Сабақтың басы ширатудан басталаса, 1және 

2-сыныптарда «Сиқырлы қалта» ойынына екі  қалта немесе екі  қорап ұсынылып, 

сыртына «бірлік», «ондық», ал 3-4-сыныпта осыған тағы екі қалта, немесе қорап 

қосып, «жүздік», «мыңдық»  деген жазулар жазылады. Тақтаға шыққан 

оқушылар қалтадан алған цифрлар бойынша сан құрайды, орындарында отырған 

оқушылар оны оқып, бүгінгі сабақтың тақырыбын тауып, оқу мақсатын 

анықтайды. Сол оқу мақсатына сәйкес атқарылған жұмыстар бойынша 

«разрядтар, кластар» деген ұғымдарды меңгереді. Сынып сайын білімнің тігінен 

ғана емес, көлденеңінен де артуы анық байқалады.   

Сабақ барысында  дұрыс сұрақ қою, сұрақтарды түрлендіру, оқу мақсатына 

бағытталған жұмыстардың бір түрі болып саналады.  «Серпілген сауал» әдісін 

кез – келген сабақтарда проблемалық жағдаятты шешу, сұрақтарға толық жауап 

алу, оқушының пікірін тыңдау кезінде   пайдалануға болады. 
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Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын 

дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды 

лақтырамын. 

Мысалы, “Ардақ, Заңғардың жауабы туралы сен не ойлайсың?”  

“Сания, Заңғардың жауабын барынша кеңейту үшін оны қалай дамытуға 

болады?”“Жаннұр, естігеннің барлығын бір жауапқа қалай біріктіруге болады?”  

Жаңартылған білім мазмұны бойынша оқушыларға дайын дүниені бермей 

оларды оқуға қанаттандырып, өзіндік ой – пікір білдіруге, алған білімдерін 

өмірде пайдалана білуге үйрету керек.  

Сабақтың тақырыбын ашу кезінде оқушыларға өздеріне жақсы таныс 

мульфильмдерді көрсету, шығармадан үзінді оқып беру, «Қара жәшіктегі зат» 

т.с.с. ойын түрлерін қолдану олардың сабаққа деген қызығушылықтарын 

арттыратындығын байқадым. Бүгінгі өтетін тақырып бойынша «Ия, жоқ» 

ойынын өткізу де оқушылардың дұрыс сұрақ қою, қисынды ойлау дағдыларын 

дамытады.  

-Балалар, мен сендерге мына бір жәшікті алып келдім, ішінде бүгінгі өтетін 

тақырыбымызға керек зат бар. Сендер маған сұрақ қоясыңдар, мен «Ия, жоқ» деп 

қана жауап беремін. Оқушылар сұрақ қойып, затты тапқаннан кейін, қай 

оқушының қойған сұрағы затты тез табуға көмектескенін анықтап, сұрақ қоюда 

ойланудың да маңызды екенін атап өтемін. Сабақта көркем еңбек пәнінен өздері 

жасаған көрнекіліктерді пайдалану оқушыларды ынталандырады.  

Кез – келген сабақта оқушыны ізденіске жетелеу нәтижесінде дарынды, 

қабілетті жеке тұлға қалыптасады. «Өзінің шәкірттеріне еңбектен қуаныш табу 

қабілетін дарыта алатын мұғалім зор даңққа бөленуге тиіс», - дейді Э. Хаббард. 

Бастауыш сыныптағы жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытудың белсенді 

әдіс – тәсілдерін қолдану мұғалімдерден зор жауапкершілікті талап етеді.  

Оқушыны ізденіске жетелеу үшін мұғалімнің өзі де ізденіс жолында болуы 

керек.  
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