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PLAN І Theoretical problems of the formation of
students' written word culture
ІІ Methodological system of formation and
development of students' written word culture

RELEVANCE
The development of writing skills starts from the time when a child begins to speak for the first time.
At this time, due to the lack of sufficient language support from the parents, the child begins to
develop "language retardation". An illiterate person will be formed by an incorrect writing basis,
which has not been laid properly.
A child who has not learned how to express themselves in the single-language family environment
has a lot of trouble when they come to school. Because in the school program there are tasks that do
not take into account the level of the child. The relevance of our research will be fully revealed by 
 this problem.



It is not necessary for a graduate to become
a writer or journalist. A child should learn
how to express themselves competently

during communication and to write letters .
 

Our task is not to make a writer out of a
child, but to form a person who can express

the thoughts competently.

Why will the student
need writing skills in
the future?



Problems of developing writing skills
Exclusion of dictation, summary and composition writing from the curriculum;
Failure to assign the task of writing an essay in school textbooks in accordance with the child's age
(analysis of the tasks in the textbook)

Kazakh language, a textbook for the 5th grade of a general education school. - Almaty: Atamura, 2017.

An example of rational tasksAn example of irrational tasks



A model of a student with 
developed writing skills



Level 1

Task 1. 
Which version of the following is correct?
Сөйлесіп отырқ
Сөйлесіп отырмыз
 
Айту керекпіз
Айтуымыз керек
 
Саған ұрсады
Сені ұрсады

Task 2. In the house of Tatubeks, words are harmonious
and live together. And the words in the house of the
Arazbeks do not want to live together. Which word
belongs to which house? 
Ақ саусақ, ақ шаш, көк бақа, үлкен бақа, дүниеқоңыз,
дүние шыбын, көк айыл, көк күрек, қызыл ала, ала
қоржын

Picture-1. A yurt



Level 2

Task 3. Create a text by replacing old words in the given text with simple words.
 

Шоқтығы биік ғалым
Қазақстан археология мектебінің негізін салушы Әлкей Марғұлан этнография, тарих,
шығыстану, әдебиттану, өнертану бойынша көптеген еңбек сіңірген. Филология
ғылымдарының докторы ,академик, профессор. Ол 1904 ж. 11 мамырда Павлодар облысы,
Баянауыл ауданында дүниеге келген. Əкесі Хақан – атақты Олжабай баҺадүрдің тікелей
ұрпағы. Əлкейдің əкесі Хақан мен шешесі Нұрила көптеген халық ертегілері мен аңыз-
әфсаналарын білген, үйінде халық əндері мен Абай əуендері жиі шырқалатын болған. 

Task 2. Fill in the blanks
 ____________ қарасы,

Көңілімнің  ___________,
Бітпейді _____________,
Ғашықтың жарасы.
Қазақтың данасы,

__________ үлкен ағасы.
Бар демес __________ бір

Адамның баласы.

Task 1. Find and correct the mistakes 
in the sentences.
1. Қолма-қол есіне алды. 
2. Көмектесу үшін не қажеттің бәрін істейміз. 
3. Өзіңді әрқашан қолға ұста. 
4. Тырнақтап есіне әрең түсірді. 
5. Үміттен бас тартпаймыз. 
6. Қөзқарасын кеңейтті. 
8. Салалы аяқтарына қарады.



Task 3. Developing the skill of writing
dictation in pairs/groups. Arrange the
pictures in order, write a story and tell it as
an auditory dictation to your partner. (Grade
9 and up)

Put pictures in order to tell a story (in
pair/group)

Level 3
Task 1. Take a survey. Write the result in the
table.
Examples of questions in a survey :
1. When you speak, do you try to make every
sound clear?
2. What words do you use often?
3. Do you prepare your speech before speaking?
4. Can you convey exactly what you want to say?

Task 2. (Grade 5 and up)
 

Your foreign friend wants to know
about the tradition of the Kazakh
people "Riding Ashamay". Create a
narrative text based on the picture
and send like a letter.

Picture 4. "Father and Son"

Picture 3. "Riding Ashamay"



Level 4 Task 2. Compare traditions. Use the comparison
structure.
 
Үлгі: ШІілдеханаға қарағанда, бесік тойы жиі
жасалады. Бесік тойымен салыстырғанда,
шілдеханаға тек жақын туыстар қатысады. 
 
1.___________ қарағанда __________ежелден келе
жатыр. 
2.___________салыстырғанда, _____________ән де
көп айтылады. 
3.___________салыстырғанда,__________адам
өмірімен байланысты. 

Task 1. Jaras described the place in the picture. What adjectives
should be added to make his writing more effective and to help
the reader imagine the place in the picture?

1. Аспанда __________ қыран құс қалықтап ұшты. 
2. Ол __________ қанаттарын қаққанда жел пайда болады. 
3. Бүркіт __________ тау шатқалында ұясынан ұшып барады. 
4. Ұяда __________ жүнді, __________ көзді балапандар отыр. 
5. Бүркіттің _________            тұмсығында бір нәрсе бар. Оны мен
анық көре алмадым.
6. Бүркіт __________ аузындағы азықты ауыз балапандарына
берді. 
7. Балапандар дауыстары шиқылдап, __________ шұқып жей
бастады. 
8. Бүркіттің __________көздері жан-жағын бақылап тұр. 
9. Ол басын __________ бұрады. 
10. Балапандарын __________ адамдардан, __________ аңдардан
қорғайды. Сондықта оның ұясы __________ шатқалда
орналасады.

Picture 6. Eagle



Level 5
Task 1. You have read information about Saks. You got acquainted with
the opinions of different scientists. Now, based on that analysis, what
would you say to other students? What topic would you write a
scientific article on?
• Сақтар туралы қандай жаңа ақпараттарды білдің? Оларды тізіп
жаз. 
• Сақтар туралы қандай ойды айтқың келеді? 
• Бұл ойды жеткізу үшін сен қандай ақпараттарды қолданасың?
Жоғарыдағы ақпараттар тізімен керек түрлерін белгіле. 
 
Ғылыми жұмыстың құрылымы: 
1. Кіріспе 
2. Негізгі бөлім 
– Саяхаттың бағыттары 
– Саяхаттың мақсаты 
– Саяхатта барысында ашылған жаңалықтар  
3. Қорытынды

Task 3. Paraphrase the poem using your own words, keep
the meaning of the given verses.

М. Жұмабаев «Сүйемін» 
Күлдей күңгірт шашы бар,
Тоқсан бесте жасы бар,

Көз дегенің – сұп-сұр көр.
Тасбиқ санап бүгіліп,
Жерге қарап үңіліп,

Көрше ауыр күрсінер,
Менің бір қарт анам бар,
Неге екенін білмеймін –

Сол анамды сүйемін!
 

Task 2. Edit the scientific article about
Shokan Ualikhanov in a journalistic style.

Task 4. Read the sample of the shortest stories and try to
compose own shortest story.

"You got the wrong number," said a familiar voice.
"Parachute for sale: never opened, has a few stains"
"I dreamed of being a big man. I grew up. I lost my
imagination."



Sample test for checking students' writing skills



Conclusion

1. In order to develop a child's writing skills,
it is necessary to take into account his
physiological features;

2. If the tasks are presented step by step
from simple to complex, developing the
writing skills is effectively realized.

3. If the teaching methodology is not carried
out carefully step by step, there is a risk of
increasing the number of young people with
low literacy in the future.


