
«Жаратылыстану» 
пәні оқу 

бағдарламасын 
жүзеге асыруда 

цифрлі ресурстарды 
қолдану 

Бигазина П.К. 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 
«Білім беру бағдарламалары орталығы»  
аға менеджер 

• Толықтырылған шынайылық  

• Цифрлі білім беру ресурстары 

• Онлайн жазылу 



Оқуға жағымды көзқарас, мотивация тудырады 

Сабақты жоғары эмоционалды тұрғыда өткізуге мүмкіндік береді 

Саралауды қамтамасыз етеді 

Сабақтың өнімділігін, тығыздығын арттырады 

Білімді бақылауды түрлендіреді 

Сабақтың тиімділігін арттырады 

Зерттеу-жобалау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді 



Бастауыш сыныпқа арналған 
«Математика», 
«Дүниетану», 

«Жаратылыстану» қағаз 
оқулықтарын цифрландыру 

Augmented Reality (AR) 
толықтырылған шынайылық 

технологиясын қолдану 
арқылы жүзеге асырылып 

жатыр. 
 



Виртуалды қосымша 

store.nis.edu.kz 

АR_NIS_kaz_version(1).mp4


3-4 сынып 
оқулықтарына 

енген  
«AR NIS» мобильді 
қосымша түрлері 



«AR NIS» қосымшасына Google Play Market пен App Store-да тегін қол жеткізуге болады  



• Нысанды, құбылысты, 
процесті көрнекі түрде 
көрсету  

• Ұғымды түсіну және елестете 
алуын қамтамасыз ету 

• Дүниетанымын кеңейту, 
қосымша ақпарат беру 

• Оқу мақсатына қол жеткізу  

 

Augmented Reality (AR) толықтырылған 
шынайылық технологиясын қолдану  



Augmented Reality (AR) толықтырылған шынайылық технологиясы   



Оқу мақсаты түсінікті 

тілмен берілген 

Кіріспе тапсырма 

оқушыларды білімді 

қабылдауға 

дайындайды. 

Иллюстрация оқу 

мақсатын жүзеге 

асыру бағытында 

жұмыс істейді. 

Күнделікті өмірмен 

байланысты 

қолдануға 

бағытталған 

тапсырма 

сабақтағы білімді 

аралық бекітуге  

мүмкіндік береді 
Сыни тұрғыдан ойлауды 

дамыту арқылы білімді 

тереңдетуге бағытталған 

мәселелік сұрақ. 
Иллюстрация арқылы оқушының жеке 

тәжірибесін қолдану 

Сабақ тақырыбына байланысты 

танымдық мәлімет 

Сабақ тақырыбы 

бойынша ұғымды 

бекітетін иллюстрация 

Оқушының жеке 

тәжірибесін қолдануға 

бағытталған тапсырма 

Түрлі ғылыми зерттеу 

дағдыларын 

жаттықтыратын 

зерттеушілік тапсырма 

Тірек сөздер 

оқушылардың  

академиялық тілін 

дамытуға бағытталған. 

Сабақтың негізгі 

қорытындысы, оқушыға 

арналған жаднама 

Сабақ тақырыбы 

бойынша оқу 

ақпаратынан тұратын 

негізгі мәтін 

4.5.3.1 белгілі бір кедергілердің дыбыстың қаттылығы мен таралуына  

әсерін зерттеу және түсіндіру 



 Оқу мақсатына 
қол жеткізу 

 Шығармашылық 
ойлау 

 Салыстыру  
 Күнделікті 

өмірмен 
байланыс 

 Жеке өмірлік 
тәжірибені 
қолдану 

 Ғылыми ұғым 
қалыптастыру 

4.5.3.1 белгілі бір кедергілердің дыбыстың қаттылығы мен таралуына әсерін зерттеу және түсіндіру 

AR 



Цифрлі білім беру ресурсы 



Цифрлі білім беру ресурсы 



Онлайн жазылу 

Store.nis.edu.kz  



Цифрлі білім беру ресурсы (ЦББР) зерттеу жүргізуде ресурстық 
қамтамасыз етеді әрі білім беру мақсаты мен міндеттерін шешуге 

бағытталады.  



Назарларыңызға 
рақмет! 


