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Г и п о т е з а:

7 сынып оқушыларының сабақ тиімділігін арттыру 
үшін «Информатика ағылшын тілінде» элективті 
курсын оқытуда белсенді оқыту стратегиясын 
қолдану.



М а қ с а т ы:

Белсенді оқыту стратегиясын қолдану арқылы 
информатиканы ағылшын тілінде оқытуы сабақ 
тиімділігін шынымен арттыратынын анықтау.



Оқушылардың белсенді шығармашылық
ойлау қабілетін, танымдық қызығушылығын
дамыту үшін және әр сабақты қызықты
қылдырып өткізу үшін не істеу керек?

Информатиканы ағылшын тілінде үйрену 
уақытында ең тиімді белсенді оқыту 
стратегиясы қандай?

 Сабақтың сонында өткізілген рефлексия 
оқыту сапасын жақсарту үшін қандай әсер 
тигізеді?
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• Пән бойынша міндетті сөздік қор

• Сұрау және кері байланыс бойынша әдіс-тәсілдер

• Акценттеу

• Визуалды тірек

• Назарын аудару үшін айтылатын сөздер

• Сөйлеуді ұйымдастыру ( байланыстырушы сөздер 

мен басқа маркерлер)

Стратегиялар



• Ақылдылар сарабы

• Суретпен берілген, транскрипция және аударма, 

жаңа сөздерді көрсету үшін презентация

• Глосарий суреттер

• Google платформасында құжаттарды бірігіп құру

(презентация,  мәтінді құжаттар)

• Әртүрлі сөзжұмбақтар, пазлдар

• Есте сақтау қабілетін дамытуға арналған ойындар 

(Kim.games, лото)

Стратегиялар



I

четверть

• Терминология

• Карточкалар

II

четверть

• Карточкалар

• Сабақта қолданатын сөздер

III

Четверть

• Аудио

• Видео

IV

четверть

• Оқушылардың  әңгімелесеуі

Ағылшын тілін бірте-бірте енгізу

25%

71%

50%

65%



Сабақ кезеңі
Вызов

• Search Word

• Сөйлем
құрастыр

Түсіну

• Видео көру

• Қатені тауып 
оны түзет

• Padlet.com
постеріне 
дайындық

• Слайтарды
әзірлеу

• web-
парақшаны
жасау

• Сайт құрастыру

Рефлексия

• «Нүктелі
кескін» әдіс-
тәсілі

• Крестиктер-
Ноликтер

• Kahoot test

• Plickers test



Word search



Word search



Нүктелі кескін



Крестиктер - ноликтер



Activity Sheets



Use of Internet resources 
and mobile applications

Padlet.com



Use of Internet resources 
and mobile applications

Plickers.com



Kahoot!

Use of Internet resources 
and mobile applications



Рефлекстік текше



Белсенді оқыту стратегиясы Сапасы

Search Word 90%

Сөйлем құрастыру 88%

Видео көру 45%

Кестені толтырумен бейнелерді қарау 75%

Қателерді тап және 70%

Padlet.com постерге дайындық 100%

Слайдтар дайындау 100%

web-парақша құру 85%

Сайттарды құру 83%

«Нүктелі кескін» тәсілі 95%

Крестиктер-Ноликтер 87%

Kahoot test 85%

Plickers test 84%



89%

11%

0%

Студенттердің  сауалнамасы

Өте ұнайды

Ұнайды

Жоқ

«Информатика ағылшын тілінде»  курсына
оқушылардың көзқарасы



 Белсенді оқыту стратегиясы сабақтың 
тиімділігін арттырады.

 Белсенді оқыту остратегиясы оқушылардың
белсенді шығармашылық ойлау қабілетін, 
танымдық қызығушылығын дамыту үшін
және әр сабақты қызықты қылдырып өткізу
үшін мүмкіндік береді.

 Сабақтың сонында өткізілген рефлексия 
оқушылардың өзін-өзі бағалауын
жоғарлатады.
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