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Зерттеу сұрағы: «Оқушылардың 

айтылым дағдысын қалай арттыруға 

болады?» 

 

Мақсаты: Оқушылардың білім сапасын 

арттыруда айтылым дағдысын жетілдіру 
 

  
 



Біздің әрекетіміздің кезеңдері 

1.Жеке тұлғаны зерттеу  

2.Проблемалық нүктелерді анықтау  

3.Әріптестермен әңгіме (салыстыру) + психологтың кеңесі 

4.Рейтинг, тәсіл  

 

5.Бақылау парағын жүргізу  

 

6. Мұғалім-кеңесші, мұғалім-сыншы дос  

 

 

7.Пікірлес топқа қосылу  

8.Оқушының  ӛсуі    

   баспалдағы 

10.Рефлексия 

9.Әрекеттерге талдау  



7. Қамқорлық 

6. Ата -аналар сағаты 

Text in here 

5. Ӛзіңізге және әріптестеріңізге кеңес. 

4.Оқу әрекеттері 

3. Ата -аналарды, ересектерді бақылау 

2.Шығармашылық тұлға 

1.Құрдастармен жақсы қарым-қатынас 

орнату. Достасу және оларды тыңдай 

білу. 

Информатика, кӛркем еңбек,  

бейнелеу ӛнері пән мұғалімдері 

Ата -аналарға арналған тәрбие сағаты  

Кішкене жеңістер үшін жиі  

               мадақтаңыз!  

1.Ана тіліндегі әдебиеттерді оқу 

2.Кітапханаға тіркелу 

3.Дамыту сабақтарына қатысу 

Ата-анаңызбен оған кӛмектесу  

мүмкіндігі жайлы сӛйлесіңіз.  
Студияға, үйірмеге жазылу (ӛзіңіздің 

жаңа қырыңызды ашуға мүмкіндік 

беріңіз) 

Оған әсер ете алатын достармен  

сӛйлесу 

     Мен оқушымын! 

Кезеңдер Шешім  жолдары 



Оқушылардың айтылым дағдысының диаграммасы 
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Қазақ тілі 
Орыс тілі 

Тарих 

Өз ойын толық жеткізу 

 Өз бетінше іздену  

Айтылым дағдысы  



 

 

Қиындықтарды жеңу үшін тиімді әдіс-тәсілдермен қатар  

«Жеті модуль» аспектілері де пайдаланылды 

 1-модуль - Оқыту мен 

оқудағы жаңа тәсілдер 

диалогтік оқыту, «Текше» 

стратегиясы, оқушылардың 

Блум таксономиясы 

құрылымына  негізделген 

күрделі сұрақтарды ӛздерінің 

құрастыра алуы тиімділігін 

кӛрсетті. 

le 
Add your text 

6-модуль-Оқытудағы кӛшбасшылық 

топтық жұмыста жақсы кӛрінеді. 

Әсіресе рӛлдік ойындарда  кӛшбасшы 

болуға ұмтылды, әр оқушы ӛз 

кӛзқарасын еркін білдірді, бұл 

айтылым дағдысының дамуына 

ықпал етеді. 

2-модуль - Сыни тұрғысынан 

ойлауға үйрету ынтымақтастық 

ортасын құру, терең ойлап талдай 

алу, қорытынды жасау, 

салыстыру, жалпылай білу, 

бағалау қабілеттерін дамытты.  

 

3-модуль - Оқыту үшін бағалау 
және оқуды бағалау 
қалыптастырушы бағалау, өзін-өзі 
бағалау, бірін-бірі бағалау 
балалардың сабақтағы 
белсенділігін арттыруға, сабақ  
кезіндегі шарасыздықты жоюға 
көмек берді. 
 

5-модуль - Оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және 

оқудың тиімділігін анықтау үшін топтық 

жұмыс пен тренингтер ұйымдастырылды. 

Жұмыс барысында мына жағдайлар 

анықталды: материалды қабылдай алу, 

өзара байланыс, қарым - қатынас, 

тиімділік, белсенділік кейде керісінше 

шаршау әрекеттері орын алды. 

 

4-модуль - Оқыту мен оқуда АКТ 
пайдалану интербелсенді тақтаны 
сабақта қолдану арқылы өту оқу 
материалын көрнекі түрде 
қабылдаудың тамаша мүмкіндігі және 
«Миға шабуыл», «Тарихи шеру», 
«Еркін микрофон» сияқты әдістер 
үшін ұтымды қолданылды. 

 
Add your text 

 

7-модуль - Талантты және дарынды 

балаларды оқыту. Жетістікке жеткен 

оқушылар күрделілігі жоғары 

тапсырмаларды орындай алды, содан 

кейін олар ӛздерін мұғалім-кеңесші 

рӛлінде сезініп, басқа оқушыларға 

кӛмектесе алды.  



Табыс сатысы 

  1 саты (1-тоқсан) 

Жазуды үйрену, 

сӛз қатарын қадағалау, 

қаламды дұрыс ұстамау, 

каллиграфия; 

айтылым бойынша жазуды 

білмейді, оқымайды, 

мұқият тыңдайды, бірақ 

түсінбейді. 

Жауап бермейді, сурет 

салғанды ұнатады, 

басқалардың пікірімен оңай 

қосыла салады. 

Кӛлемді мәтіндерді түсіне 

алмайды; табандылық 

жоқ; шығармашылық 

сипаттағы тапсырмаларды 

ұнатады (сурет салу, 

бейнелеу); 

әрекеттік қозғалыстарды 

қайталайды; 

буындап оқиды. 

Кітаптан кӛшіріп 

жазуды үйренді; 

сыныптастарының 

жауаптарын тыңдайды; 

буындап оқиды, 

қайталау кезінде тез 

оқуға тырысады; 

Сӛйлеу тілі негізінен 

ана тілінде, айтылған 

сӛздерді қайталайды, 

аудармасын айта алады. 

Сыныптастары мен 

мұғалімді мұқият 

тыңдайды; 

Буынға бӛліп оқиды 

(жылдамдыққа оқуға). 

Сабақтағы сұрақтарға 

қысқа:иә немесе жоқ 

деген жауаптар береді; 

Тақтадан және 

оқулықтан кӛшіріп  

жаза алады. 

2 саты (2-тоқсан) 

 

3 саты (3-тоқсан) 

 

4 саты (4-тоқсан) 

 

Қорытынды: 

Жазылым: айтылым бойынша диктант жазады; 

Айтылым: сӛйлемді анық,  түсінікті айтады. 

Мазмұнын айтуды білмейді, кӛбінесе басқаларды қайталайды 

 және олардың пікірімен келіседі; 

Тыңдалым: мұқият тыңдайды (түсінеді), бірақ жауап беруге қиналады. 

 Оқылым: тілдік кедергілер-мен буындап оқиды. 

 



 

Сыншы достың бақылау барысында 

қолдануына болатын сұрақтар үлгісі: 

 



Анықталуы мүмкін болжамдар 

  Тиімді ынтымақтастықта 

  Оқушы  

Оқушының ӛз бетінше тұлға 

болып қалыптасуы 
Пән мұғалімдерімен 

жағымды қарым-қатынас 

Сыни ойлау тұрғысынан 

пікірін еркін айта алуы 

Айтылым дағдысын 

жеткілікті деңгейде 

жетілдіру 

Коммуникативтік қарым-

қатынас/коллаборативтік   

орта 

Ізденіс арқылы өз 

білімдерін жетілдіру 

Мектеп-ата-ана-оқушы 

үштігі 

Әлеуметтік ортаға 

бейімделген тұлға 


