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Тиімді оқыту

Негізгі оқу жоспары:
•   Оқушыларға болашақта 

қажет болатын  
ең маңызды ақпарат  
пен негізгі біліктілікті 
таңдауға жағдай жасау

•   Оқу процесінің барлық негіздері нық 
және тұрақты

•   Ақпаратты тасымалдау жақсы 
ұйымдастырылған

•   Жоғары ынталандырылған 
мұғалімдер мен оқушылар

Сандық құралдар мен оқу 
материалдары:
•   Сәйкес сандық білім беру 

материалдарымен бірге АКТ 
құралдарын да сатып алу

Оқулықтар:
•   Тиімді әзірленген,  

көрнекі иллюстрациялары 
бар сапалы оқулықтар

Мұғалім:
•   Тиісті тәжірибеге ие, оқушыға 

білім беруге құштар жаңашыл 
мұғалімдер

•   Алуан түрлі материалдар  
және тиімді оқыту әдістері

Оқытуды ұйымдастыру:
•   Мектептердің, оқушылар 

мен мұғалімдердің жұмысы, 
олардың дамуы туралы 
күнделікті өзекті ақпарат

•   Жұмысты тиімді 
ұйымдастыру және басқару

Инновациялық білім беру: дәстүрлер мен технологияларды байланыстыратын көпір



                            

Тиімді білім беру жүйесін құруға қатысты талаптар

Тиімді білім беру жүйесі

Сапалы оқу бағдарламасы

Дағдыларды дамытуға 
арналған құрылымды 

тапсырмалар

Жақсы құрылымданған  
білімнің оңтайлы көлемі

Тиімді визуализация

•   Негізгі тұлғалар – оқушылар мен 
мұғалімдер

•   Осы екі топтың арасындағы қарым-
қатынасқа көңіл бөлген жағдайда білім 
беру жүйесінің тиімділігі артады

•   Әрекеттердің орын алатын жері  
– сынып бөлмесі

Мазмұны:

Оқу бағдарламалары мен оқулықтарды әзірлеу  
– өз ісі мамандарының міндеті

Оқулықтар

+
шынайы 
зертхана 

құралдары

Инновациялық білім беру: дәстүрлер мен технологияларды байланыстыратын көпір



Сапалы оқулықтар

160 ЖИЗНЬ В САДУ  ·  САД ВЕСНОЙ

ТюлЬпaН
Тюльпан один самых красивых весенних садовых и 
деко ративных цветов. Удачное название цветка, 
потому что цвет цветка и разнообразие формы 
действи тельно потрясает.
Родина большинства тюльпанов – Средняя Азия, её 
засушливые и горные районы: степи и каменистые 
пустыни, Персы и турки украшали  свои сады тюль
панами самой различной цветовой гаммой. Тюль паны 
попали в Европу около 500 лет назад, тогда и началась 
триумфальное завоевание тюль па нами Европы.

ОСОбЕннОСТи РАСТЕния?
В начале весны появляются яркие и нежные тюль
паны. Перед осенней посадкой взрослая луковица 
тюльпана имеет запасы питательных веществ, из 
которых весной следующего года развиваются при
даточные корни, расположенные  в нижней части 
донца (нижняя часть луковицы,) и появляются ростки. 
Укажите, подземные органы тюльпана!
С макушки луковицы развиваются стебель цветка и 
листья. Удлинённоланцетные, зелёные, с гладкими 
или волнистыми краями и лёгким восковым налётом. 
Расположены очерёдно и охватывают стебель. Пита
тельные вещества достовляются в листья парал
лельными жилками. Они разваются орно временно. 
нижний лист самый крупный, верхний, так назы вае
мый флаглист — самый маленький.
Сравните, лиственные жилки цветка  рисунок 160.2!
В конце стебля, над поверхностью земли, выделяется 
изящный цветок тюльпана. По устройству цветов, 
плодов и по своему размеру тюльпан похож на дру
гие известные  садовые растения  (лилия гиацинт), 
а околоцветник отличается от других растений.  
Элементы околоцветника называются листочками 
околоцветника, a цветок цветочной бутон.

Тюльпан цветет в продолжении нескольких дней, цве те ние 
зависит от температуры воздуха, они прекрасные темпера
турные показатели. Они могут почуствовать не только 
дождливую погоду или холод, но и прохладные сумерки. 
В это время листочки цветка закрываются, защищая рас
по ло женные внутри пестик и тычинки. Утром, в солнеч
ное время, цветок открается  в форме бокала.  В это время 
цветок посещают насекомые, так как в тычнике могут найти 
много пылинок. В это время насекомые осуществляют 
опыление цветка.

из семенной коробочки отцветшего тюльпана, раз ви
вается сухой открытый плод, в котором много семян.

боковая 
жилка

главная жилка

КАПУСТА ТЮЛЬПАН

придаточные 
жилки

образование 
почти одинаково

бутон цветка

листочки 
одноцветника

тычинка

пестик

160.3.  Почему нельзя назвать бокальный 
одноцветник тюльпана – лепестками?

бутон цветка

стебель

Удлинённо 
ланцетные листья,  

расположены 
очерёдно и 

охватывают стебель

луковица

придаточные 
корни 







160.2. Листья капусты и тюльпана

160.1. Описание тюльпана

ТюлЬпaН    161

 ЗАПОМниТЬ!

Тюльпан луковично- декоративное растение.
Особенности:

– придаточные корни главного корня;
– удлинённо-ланцетные листья 

рассположены очерёдно и охватывают;
– В цветке тычинку и пестик защищают 

однодольные листочки околоцветника  – 
цветочный бутон;

– коробочка плода: 
– сухие, раскрытый околоплодник;
– много семян.

161.1.  Перечислить отличия и сходство 
двух плодов, при помощи рисунка?

пустотелые ягоды коробочка семян

околоплодник

оболочка

мякоть

мнгого 
семян

сухой, 
твердыйсемена раскрываться

ТЮЛЬПАНПЕРЕЦ





весна лето осень

161.3.  При помощи рисунка, указать произходящие изменения в жизни тюльпана!

161.2.  Луковицу ростка тюльпана поса
дить в цветочный горшок, наполнен ный 
цветочной землей, и поливать система
тично!

 ПРОВЕРКА ЗнАниЙ!

 1. назовите части тюльпана!
 2. Чем отличаются листья тюльпана от листьев 

капусты?
 3. Значение выражения „многолетнее растение”?
 4. Что характерно для бутона цветка?
 5. Значение  коробочки?

КАК ДОЛГО ЖиВЕТ и КАК РАЗВиВАЕТСя 
ТЮЛЬПАн?
Тюльпан живет несколько лет. В  луковице хранятся 
запасы питательных веществ, которые  из года в год 
дает ростки,  расцветает и приносит плод. Много лет
нее растение*.

•   Логикалық құрылым. Оқулық мектеп  
бағдарламасына сәйкес келеді.

•   Мәтін оқушылардың білім деңгейіне сәйкес.  
Ақпарат оқушылардың деңгейіне сай тілде  
жазылған. 

•   Мәтінді кешенді орналастыру.  
Ақпарат оқулықта жарияланатын болса, 
материалдың маңыздылығы ескеріледі.

•   Эстетикалық дизайн. Оқулықтың дизайны көзге 
жағымды және оқушылардың білім алуға деген 
құштарлығын арттырады. 
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Посмотри внимательно на картинки! Где ты можешь встретиться с числами 
в повседневной жизни?

Обведи одной линией количество предметов, соответствующих следующим разрядам чисел!

Числа в пределах 1000
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Выложи монетами числа! Соедини названия чисел с их записью!

Реши кроссворд! Впиши в кружки рядом с числами соотвествующие им буквы!

100 
сто

600 
шестьсот

200 
двести

700 
семьсот

300 
триста

800 
восемьсот

400 
четыреста

900 
девятьсот

500 
пятьсот

1000 
тысяча

четыреста тридцать

триста сорок два

шестьсот тринадцать

Инновациялық білім беру: дәстүрлер мен технологияларды байланыстыратын көпір



                            

АКТ құралдарынан қандай көмек күтуге болады?

•   Мұғалімдерге білім беруге оңтайландырылған 
бағдарламалық және аппараттық 
жасақтамалар қажет.

•   Тек осы жағдайда ғана мұғалімдер сабақ өткізуге 
қажетті барлық материалдарға ие болады.

Кең таралған қателер: 
Мұғалімдерге ең жаңа технологияларға ғана 

қолжетімділік беру керек, ал басқа ақпаратты 
ғаламтордан алуға болады.

Инновациялық білім беру: дәстүрлер мен технологияларды байланыстыратын көпір



Біліктілікті арттыру

Жоғарғы  
деңгей

Орта  
деңгей

Бастапқы 
деңгей 

Білім және ғылым министрлігінің мамандары 
орта деңгей тәлімгерлеріне жүйелі түрде 

тренингтер өткізіп тұрады. Сөйтіп, 
тәлімгерлер білім саласындағы барлық 

жаңалықтармен хабардар болып отырады. 

Білім және ғылым министрлігі  
мұғалімдердің біліктілікті арттыру  

курстарын уақытылы өтуін  
қамтамасыз ету қажет.

Мұғалімдердің біліктілігін 
арттыру тиімді білім беру 
бағдарламасының ең маңызды 
элементі болып табылады.

тәжірибелі мұғалімдер кейінгі 
тренингтерге қатысып, сәтті 

тәмамдағандары өз пәндері 
бойынша тәлімгер болады.

білікті тәлімгерлер мектеп 
деңгейінде мұғалімдерге 

оқыту ұйымдастырып 
отырады.

Инновациялық білім беру: дәстүрлер мен технологияларды байланыстыратын көпір



Технологиялар мен дәстүрлі білім беру арасындағы айырмашылық 

•   Технологиялар оқыту 
әдістеріне қарағанда жылдам 
өзгеріп отырады.

•   Оқушылар технологияларды 
оңай қабылдайды.

•   Мұғалімдер технологияларды 
қолдануға бел буа бермейді.

•   Бұл парадокс: бізге оқушылар 
мен мұғалімдерге бірдей 
ұнайтын шешім қажет.

Инновациялық білім беру: дәстүрлер мен технологияларды байланыстыратын көпір



Мектеп деңгейіндегі басқару жүйесі

Коммуникация
Заманауи сынып журналдары мен 

күнделіктердің көмегімен тапсырмаларды 
жоспарлау, орындау және оларды басқару 

оңай бақыланады. Мұнда басқару органдары 
мен басқарылатын мекемелердің арасында 
онлайн-контакт тиімді жүзеге асырылады.

Сандық сынып журналының көмегімен басқару 
органдары жеке мәліметтерге, мұғалімдердің сабақ 
өткізуі туралы ақпаратқа, оқушылардың үлгеріміне 

күнделікті оңай қол жеткізе алады.

Инновациялық білім беру: дәстүрлер мен технологияларды байланыстыратын көпір



mozaLearn  
кіріктірілген  
білім беру жүйесі
Мұғалімдердің қажеттіліктерін ескере  
отырып, оларға көмек құрал ретінде әзірленген 
мамандандырылған сандық білім беру жүйесі. 
Барлық мектеп жүйесін қамтиды  
(1–12 сыныптардың барлық пәндері) және 
оқушылар мен ата-аналарды қажетті  
ақпаратпен қамтамасыз етеді.

3+1 негізгі компоненттері:

•   mozaBook – интерактивті  
презентациялық білім беруге  
арналған бағдарламалық  
жасақтама.

•   mozaWeb – үйде оқуға арналған  
онлайн платформа.

•   mozaLog – оқушыларға арналған  
ақпараттық жүйе және  
мектептегі басқару жүйесі.

•   Медиа-Лексика  
интерактивті мазмұны  
бар топтама.


