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«Жаратылыстану» оқу-әдістемелік кешені 



Оқу-әдістемелік кешенде  білім мазмұны  8 тарауға біріктірілген  
 



Кіріспе беттің мақсаты:  
- оқушыларды тарау тақырыбымен, қарастырылатын негізгі сұрақтарымен 
таныстыру;  
- күтілетін нәтижелерді айқындау. 

Тараудың мазмұнын 
анықтайтын 

иллюстрация (коллаж) 

Күтілетін 
нәтижелер 

Бұл сұрақтар 
оқушыларды 

мақсат анықтай 
алуға, болжам 

жасауға 
дағдыландырады 

Оқулықтағы 
тараудың 

реті 



Өзіндік білім 
бағалау 

Нәтижелер 

Бұл беттің мақсаты – 
оқушының  оқу 
материалын түсіну 
деңгейін анықтауына 
және тақырып бойынша 
өз білімін тексеріп 
көруіне көмектесу. 
Сондықтан тапсырмалар 
жабық тестілеу немесе 
пысықтау, қорытындылау 
түрінде берілген.  



Тараудың соңғы беті  



Мұғалімге арналған нұсқаулық 





Дәптер жұмыс парақтарынан құралады 



Жұмыс парақтары 



Оқу-әдістемелік кешенде 

• «Жаратылыстану» пәні оқу бағдарламасы жүзеге 
асырылады. 

• Оқушылардың зерттеу біліктері пен дағдыларын 
қалыптастырылады және дамытылады. 

• «Мен зерттеушімін» бөлімінің оқу мақсаттарын жүзеге 
асырылады. 
 

 



мәселені көре алу 

сұрақ қоя алу 

болжам жасай алу 
ұғымдарға анықтама беру 

жіктеу 

бақылау, эксперимент жүргізу 

сипаттау, салыстыру 

қорытынды жасау 

өз идеясын дәлелдеу және қорғау 
мәтінмен жұмыс істеу 

Жалпы зерттеушілік білік пен 
дағдыларды қалыптастыру 

Зерттеу біліктері  мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту 

Жаратылыстану сабағындағы зерттеу 

Оқушы 
• жаңалықты қабылдауға үйренеді;  
• өз ойын жеткізе алады;  
• шешім қабылдай алады  
• өзінің қызығушылығын анықтайды 

мүмкіндігін түсінеді.  

бақылау 
эксперимент 

өлшеу 



 Сабақтағы зерттеу жұмысының ерекше белгілері 

Сабақтағы зерттеу танымдық іздену 
үдерісі болып табылады (зерделеу, 
анықтау, түсіндіру т.с.с.). 

Зерттеу жұмысы оқу 
мақсатын жүзеге асыруға 
бағытталуы тиіс.  

 
Тапсырманы оқушылардың 
өздігінен орындауы көзделеді. 

Әрқашан жаңа білім алуға 
бағытталады, яғни зерттеу жаңалық 
ашуға деген ынтадан басталады.  

Оқушылар мұғаліммен бірге мәселені анықтайды. 
Мәселені шешуге сабақтың бір бөлігін арнайды. 

Балалар білімді мәселені шешу, алынған 
мәліметтерді   салыстыру сияқты жұмыстары 
барысында алады. 

Мұғалім балалардың мәселелерді шешуге, зерттеуге 
бағытталған практикалық іс-әрекетін бағыттайды, 
басқарады, ұйымдастырады.   

Оқу үдерісі жоғары қарқында жүреді. Оқушылардың 
танымдық қызығушылығы жоғары болады 



 
 

Балалар – табиғатынан табанды зерттеушілер, олардың тез тұтанатын қызығушылығы, 
есепсіз көп сұрақтары, бәрін ұстап, қозғап, татып көруге деген ұмтылысы осымен 
түсіндіріледі.   

С.Т.Шацкий 
 

                                                                                                                                                          

«Жаратылыстану» пәнінің мақсаты – 
баланың қоршаған ортаны танып 
білуге, зерттеуге қызығушылығын 

ояту, ғылыммен шұғылдануға 
ынталандыру 



Зерттеу әдістері 

Бақылау Тәжірибе Өлшеу 



Модель жаса 



Бөлімше  Оқу мақсаттары 

1.1 Ғылым мен 
зерттеушілердің рөлі 

3.1.1.1 - маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу 

1.2 
Табиғатты тану 
әдістері 

3.1.2.1 - ақпарат көзінің түрлерін анықтау; 
3.1.2.2 - ақпарат көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтау; 
3.1.2.3 - экспериментті жоспарлау және жүргізу; 
3.1.2.4 - жүргізілген эксперимент нәтижелерін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау 

1-бөлім. «Мен  зерттеушімін» 



Мен зерттеушімін  



Мен зерттеушімін 



Мен зерттеушімін 



3.2.1.1 өсімдіктердің фотосинтез 
үдерісінде оттек бөлуін түсіндіру 

 
3.5.1.4  күштің әсер ету бағытын 

анықтау 

 
 

3.4.2.1 ғарышты игерудің кейбір айтулы 
оқиғалары туралы әңгімелеу 
3.4.2.2 адамзат дамуындағы ғарыштың 
маңызын түсіндіру 
 

3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу 



 
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу 

Оқу мақсаты: 
3.5.2.1 көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктерін түсіндіру  

 
Ресурстар:  шам, бөлмедегі заттар 
мен денелер  
Мақсаты: көлеңкенің пайда 
болуы себебін анықтау 
Гипотеза: Көлеңкенің пайда 
болуының себебі күн сәулесінің 
түзу сызық бойынша таралуы. 
Гипотезаны тексеру:  
• Нысандарды таңдау; 
• Шам сәулесін денелерге 

бағыттау, жарықтың қалай 
түсетінін, сәуленің 
бағытталуын, көлеңкенің 
пайда болуын бақылау; 

Нәтижелерді тіркеу. 
Қорытынды жасау. 
 

 

  
Эксперимент кезеңдері 
• Мақсат қою 
• Болжам жасау 
• Нұсқаулық 
• Өзіндік жұмыс 
• Нәтижені тіркеу 
• Зерттеу барысын 

оқушылардың 
әңгімелеп айтып беруі  

• Қорытындылау 
 

Көлеңке деген не?  
Көлеңке қалай пайда 
болады? 
Жарық қалай таралады? 



3.1.2.4 жүргізілген эксперимент 
нәтижесін құрылған жоспарға 
сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау 

Оқу мақсаты: 3.5.3.1 дыбыс 
қаттылығының дыбыс көзі мен 
қабылдағыш арасындағы қашықтыққа 
тәуелділігін түсіндіру  

 
  

 
Мақсаты: қашықтыққа байланысты 
дыбыс қаттылығының өзгеруін анықтау 
Ресурстары: Дыбыс шығаратын 
ойыншықтар, қоңыраулы сағат, музыка 
аспаптарын дайындауға арналған 
ресурстар, метр, кесте. 

 

0
100
200
300

см 

см 



Оқу мақсаттары:  
3.5.5.1 электр энергиясы көздерін анықтау; 
3.5.5.2 қарапайым электр тізбегінің сызбасын жинау; 
3.5.5.3 қарапайым электр тізбегін элементтерін көрсете 
отырып, сызба түрінде ұсыну 

3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау 
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 
анықтау 

Тапсырманы орындау үшін түрлі ақпарат көзі ұсынылады: 
энциклопедиялар, мақалалар; электр тізбегі, электр 
құралдары бейнеленген фотосуреттер, иллюстрациялар. 



Ақпарат көзімен жұмыс 



Функционалдық сауаттылығын арттыру 

    

 
Білімді жаңғырту 

-Заттарды мөлдірлігіне 
байланысты жіктеу. 
-Айналадағы заттарды жіктеу: 
өз бейнеңді көре алатын 
заттарды ата.  

 
 

Практикалық жұмыс: 
 1) Оқушылар қолшамды 
қолданып, айна, фольга, ақ, 
қара парақтар, жылтыр беттер 
арқылы жарықтың шағылуын 
бақылайды.  
2) Басқа қандай заттар 
жарықты шағылдыратынын 
анықтайды. 

Тапсырма.  
-жарықтың шағылуының күнделікті 
тұрмыста қолдануына мысал 
келтіру. 
-жарықтың шағылу қасиетін 
пайдаланылатын  өнертабыстар 
альбомы (көрме, постер, тізім т.с.с) 

 
 
 
 
 
 
 
Оқу мақсаты: 
3.5.2.2 денелердің жарықты шағылдыру қасиетін түсіндіру 

3.1.2.1  ақпарат көзінің 
түрлерін анықтау 

3.1.2.3  экспериментті 
жоспарлау және жүргізу 

3.1.1.1 маңызды ғылыми 
жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне 
әсері туралы әңгімелеу 



Оқу үдерісінде қалыптастырылатын зерттеу  біліктерін топтастыру  

-жоспарлау; 
-мәліметтерді 
өзгерту; 
-нәтижені 
ұсынудың түрлі 
формалары 
қолдану. 

Ізденіс 

 -ақпарат көздерін 
пайдалану; 
-мәтінді тыңдау, 
түсіну;  
-ақпаратты 
символ, белгі 
түрінде тіркеу; 
қорытынды жасау.  

-өз жұмысын 
бағалау; 
-басқалардың 
ұсынған 
жұмысын 
бағалау; 
-өз пікірін 
негіздеу 

Ұйымдастыру Ақпарат 

 Бағалау  

-мәселені көре 
алу; 
-зерттеу 
әдістерін 
қолдану; 
-байланыстарды 
орнату; 
-мәселені шешу 
жолдарын табу. 



Белсенді оқыту әдістері 

Тапсырмалар орындалған кезде 
• балалардың жеке өмірлік тәжірибесі 
• күнделікті өмірмен байланыс  

қолданылады 



Оқулықтың «Ойлан» айдары арқылы оқушылардың  
сыни тұрғыдан ойлауын дамыту 

http://s04.radikal.ru/i177/1005/bc/cebacde2bee0.jpg


Оқулықтағы айдарлардың қызметі 



Назарларыңызға 
рақмет! 
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