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1 

Шағын формаларды синтездеу 

арқылы оқушылардың жоғары 

ойлау қабілеттерін дамытудың 

әдістемелік жағдайын 

эксперименталды түрде зерттеу. 
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Лингвистикалық  шағын 

формалар: 

 

• мақал-мәтел; 

• тұрақты тіркестер; 

• қанатты сөздер; 

• көркемдегіш құралдар 



Зерттеу жұмысының 
алгоритмі 

3 Іздеу 

аймағын 

анықтау 

Ақпараттар 

банкін жинау  

Зерттеу 

сұрағын 

құру 

 

Ақпараттар 

банкін  

талдау 

 

Қорытындылау 



Бағалау 
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2 
3 

1 Ақпаратты талдауда  

шағын формаларды  

іріктеу 

Концептуализациялауда  

шағын формаларды синтездеу 

Шешім қабылдауда   

шағын формаларды  

синтездеу 



“ 
Африка елдеріндегі судың 

ластануы және ауыз су 

тапшылығы.  

7-сынып. «Тірі жан», «тұнық», 

«мөлдір», «су –тіршілік көзі» сынды 

шағын формаларды мәнмәтін 

аясында синтездеу арқылы мәселені 

тұжырымдау.  

6 



“ 
Салауатты өмір салтын 

сақтамаудың салдары.  

 

7-сынып. «Денсаулық бірінші 

байлық», «Ауырып ем іздегенше, 

ауырмайтын жол ізде». 
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“ 
Сауда нарығына бәсекеге 

қабілетті тауарды жасап 

шығару.  

Қазақстандық брендтердің 

халықаралық сауда-саттықта 

танылуы және пайда үлесі.  

10-сынып. «Саудада достық 

жоқ», «Кәдеге жарату», «Бес 

саусақтай білу» т.б. 

8 



“ Ересектердің денсаулығын қалай 

жақсартауға болады?  

Денсаулықтың мықты болуына 

басқа да факторлар әсер етеді: 

адамның көңіл-күйі, 

метеорологиялық сезімталдық, 

өмір сүру сапасы т.б.   

 

«Салауатты өмір салты –

денсаулық кепілі»,  

«Ұйқы – тынықтырады, жұмыс – 

шынықтырады» т.б. 
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“ 
Қорытындылай келе, «бізді 

қоршаған орта» деген ұғым өз 

өзектілігін жойды.  

Енді, керісінше: табиғаттың 

қоршаған ортасы – адамзат. 

Табиғатқа «кім» деген сұрақ 

жарасады, өйткені ол – ұлы ана.  

7-сын. «Су – тіршілік көзі», 

«Адамның табиғатсыз күні 

жоқ», «Табиғат – ортақ үйіміз» 
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“ 
Табиғат – адамзат анасы, 
орман – жануарлар панасы. 
Оны сақтау – әркімнің 
парызы.  
7-сынып. «Қоршаған ортаны 
қорғау» тақырыбы бойынша 
жасалған қорытынды. 
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“ 
Кешегі жаңалықтардан: 

«Адамзат жетістігінің шыңы – 

менмін», - деді Бот 

планетааралық брифингінде.  

 

9-сынып.  

«Жаһандану» тақырыбы бойынша 

қорытынды. 
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Кедергілер: 

• Ойды 

жеткізудегі 

стилистикал

ық қателер; 

• Ақпаратты 

талдау 

 

 

Шешім: 

• Ақпаратты 

талдау 

тәсілдері; 

• Интерпрет

ациялау 

 

 

Қорытынды: 

• Жоғары 

деңгей 

дағдылары; 

• Креативтілік; 

• Шағын 

формаларды 

концепт 

негізінде 

қолдану  



Назарларыңызға  

рақмет! 
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