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и не имеют продолжения в виде обсуждения или иного способа актуализации 
отраженной в них информации. Видео уроки и видео инструкции, как всякая 
наглядность, вырабатывают, в основном, приемы репродуктивного мышления: 
наглядно-образного, наглядно-действенного. Но в том случае, когда видео сюжет 
становится предметом обсуждения, если требуется вербальное подтверждение 
увиденного, или в связи с этим происходит постановка проблемы, требующей своего 
решения, то при этом задействуется и словесно-логическое мышление. 

Использование ИКТ на уроках художественного труда, как одной из составных 
частей информационных технологий, решает следующие оперативные задачи:  

-увеличение объема учебного материала, при значительной экономии времени; 
-улучшение наглядности подачи учебного материала за счет цвета, звука и 

движения; 
-возможность демонстрации правильных технологических приёмов; 
-ускорение темпа урока за счет эмоциональной составляющей. 
Информации не должно быть много и она должна быть разбита на блоки, 

фрагменты. Максимально приближены к этому видео уроки по предметам, 
длительностью 10-15 минут, ровно столько, сколько примерно составляет цикл 
внимания современного центениала-школьника!  Компьютер - технический 
помощник учителя. Применение ИКТ на уроках художественного труда представляется 
целесообразным и необходимым. И при подготовке к уроку учитель не должен забывать, 
что это УРОК, а значит составлять план урока исходя из его целей. При отборе учебного 
материала следует соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и 
последовательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др. 
Применение современных технологий в образовании создает благоприятные условия для 
формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. 
Творческий подход позволяет учителю максимально эффективно использовать в своей 
работе богатый инструментарий, представляемый современными компьютерными 
образовательными технологиями. 
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Аннотация 
Сабақта инновациалық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін 

арттыру. 
Оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің 

ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мəселелерді шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты 
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жеңуге баулитын сыни тұрғысынан ойлау оқу технологиясын өз тұғырымнан зерттеп, 
тыңдарманға өз ойымызды жеткізе білу. 

Сыни оқыту теориясы негізінде бастауыш сыныптар пəнін оқытудың ерекшеліктерін 
қарастыру; Сыни ойлауды жүзеге асыруда сабағында қолданатын əдіс тəсілдердің түрлерін 
дəйектеу 

Аннотация 
Повышение уровня знаний учащихся посредством применения новых технологий на уроке.  
Изучить технологию критического мышления, научить ученика свободно общаться с 

учителем, одноклассниками, обсуждать мнение, уважать друг друга, преодолевать трудности, 
искать пути решения актуальных проблем. Задачи: Рассмотрение особенностей преподавания 
начальных классов на основе теории критического обучения; аргументация видов методов, 
применяемых на уроках при осуществлении критического мышления  

Аbstract 
Іmproving the level of knowledge of students through the use of new technologies in the 

classroom. 
Тo study the technology of critical thinking, to teach the student to communicate freely with the 

teacher, classmates, to discuss opinions, to respect each other, to overcome difficulties, to find ways to 
solve urgent problems.  

Consideration of the features of teaching primary classes on the basis of the theory of critical 
learning; аrgumentation of the types of methods used in the lessons in the implementation of critical 
thinking  

 
Түйінді сөздер:Инновация, əдіс, оқушы, мұғалім, педагогикалық 
Ключевые слова: Инновации, метод, ученик, учитель, педагогический. 
Keyword: Innovation, method, student, teacher, pedagogical. 

 
Білім алу – батылдық, оны толықтыру –даналық,  

ал шебер қолдана білу – өнер. 
 

Бүгінгі таңдағы оқыту процесі əр мұғалімнен жаңашылдықты талап етіп отыр. 
Қазіргі педагогикаға енген жаңа технологиялар мұғалімнің тек түсіндіруші, оқушының 
қабылдаушы рөлінде мүлдем сыйыспайды. XXI ғасырды бəсеке ғасыры десе, сол 
бəсекеде тек бəсекеге қабілетті, өзіндік пікірін нақты жеткізе білетін, терең білімді игеріп 
қана қоймай сол білімін өмірде қолдана білетін жеке тұлға қалыптастыруда мұғалімдерге 
үлкен жауапкершілік артылып отыр. Сонау XX ғасырдың басында Ж.Аймауытов: 
«Сабақ беру – жай үйреншікті нəрсе емес, ол жаңадан жаңаны табатын нəрсе» деген екен.  

 Сондықтан қазіргі уақыт талабы мұғалімнен əр түрлі əдісті, ізденісті, жаңа 
идеяларды жан – жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, оны 
күнделікті іс – əрекетінде жүйелі түрде қалыптастыруды қажет етеді. Сонымен бірге, 
оқушылардың белсенділігін, жеке – дара жұмыс істеуін ынталандыру, жеке 
көзқарастарының қалыптасуын, дамуын, оқу еңбегінің нəтижесі тиімді болуын талап 
етеді. Мұндай тəсіл бұл үдеріске оқушының өзінің де қатысуын қарастырады. Осылайша, 
оқушы өзінің оқуы үшін жауапты болады. 

 Мен үшін əрбір сабақта жаңалықтарды, озық тəжірибелерді пайдалану үлкен 
жеттістіктерге жетелейді. Кез келген сабағымды тақырып бойынша жаңалықтармен 
таныстыру арқылы бастау дəстүрге айналды. Қызығушылықты арттыру арқылы сабақты 
бастау сол сабақтың аяғына дейін қызық өтуіне себеп. 

 Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да алғы жолға 
қоярымыз анық. Соның бірі –"Сын тұрғысынан ойлауды дамыту” технологиясы: мұнда 
əр оқушының ойы шыңдалып, өз даму деңгейіне сай жетістіктерге жете алады. Сын 
тұрғысынан ойлау жобасы мынандай үш құрылымнан тұрады: қызығушылықты ояту, 
мағынаны тану,ой-толғаныс. Сабақтың қай құрылымында болмасын оқушы осындай 
стратегияларды қолданғаны дұрыс.Оқушы “Мен не ұқтым?” жəне “Мен нені білгім 
келеді?” деген сұрақтарды есінен шығармауы керек.  
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 Қызығушылықты ояту: Үйрену процесі - бұрынғы білетін жəне жаңа білімді 
ұштастырудан тұрады.Үйренуші жаға ұғымдарды,түсініктерді,өзінің бұрынғы білімін 
жаңа ақпаратпен толықтырады,кеңейте түседі.Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы 
тұрған мəселе жайлы оқушы не біледі,не айта алатындығын анықтаудан басталады.Осы 
арқылы ойды қозғату,ояту,ми қыртысына тітіркенгіш арқылы əсер ету жүзеге асады.Осы 
кезеңге қызмет ететін «Топтау», «Түртіп алу», «Ойлану», «Жұпта талқылау», «Болжау», 
«Əлемді шарлау» деген əдістерді пайдаланамын. Оқушы өз білетінін еске 
түсіреді,қағазға жазады,көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. Яғни айту, бөлісу, 
ортаға салу арқылы оның ойы ашылады,тазарады.Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-
бірте қадам жасала бастайды.Оқушы бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап,оны 
байырғы біліммен ұштастырады. 

“Мағынананы тану” кезеңінде оқушыларды топқа бөлу арқылы сұрақтар дайындап, 
оны мазмұны, стратегиясы арқылы жүзеге асырады. Сұрақтар үш деңгейде əзірленеді. 
Дайындалған сұрақтарға оқушылар өз ойларымен жауап бере отырып, бұл сұрақтар 
оқушылардың деңгейіне сай топтастырылады немесе сұрақтардың өзін сұрыптауда 
“Жуан жəне жіңішке сұрақтар” стратегиясы арқылы жүзеге асырамын. 

Бұл технологияның келесі бір кезеңі – ой-толғаныс. Мұнда “Венн” диаграммасын 
қолдану арқылы тақырыптардың ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетеді. Осы 
кезеңде оқушылардың тілдік дағдыларын қалыптастыру мақсатында сабақ тақырыбына 
байланысты яғни, пікір-сайыс өткізуге немесе “5 жолдық өлең” жаздыруға болады. 
Мұндағы мақсат – оқушылардың өзіндік көзқарасын қалыптастыру. Сол 5 жолдық 
өлеңді жазғанда сабаққа қабілеті төмен деген оқушылардың өзі 3,4 сөз тіркестерін 
құрастырып өз ойын жазса, соның өзі оқушыны сабаққа тарта білгенім деп білемін.  

Оқушыларды ойлауға үйретуде, тілдерін дамытуда РАФТ, INSERT, екі түрлі 
түсінік күнделігі, еркін жзу, үш қадам сұхбат, бес жол өлең, эссе, түртіп алу сияқты 
стратегиялардың тиімді де ұтымды жақтары көп. 

Осы аталғанстратегиялардың бірнешеуі əр сабақта қолданыс табады. Мəтінін мəнін 
жете түсінуде, еске сақтауда сын тұрғысынан ойлау стратегиялары оқушыларға көп 
көмегін тигізеді. 

Осындай сын тұрғысынан ойлауға арналған тапсырмалар оқушыларды топпен 
бірігіп жұмыс жасауға үйретеді. Мəтінді өз бетінше меңгеруге жағдай жасайды.Сонымен 
қатар сабақтан тысқары қалатын оқушы болмайды, оқыған мəтінді түсіну оны түсінікті 
етіп айтып беру, оған қатысты ойын, пікірін білдіру арқылы оқушының тілі дамиды. 
«Түртіп оқу», «Жигсо», «Сематикалық карта», «Топтастыру», «Венн диаграмасы» жəне 
т.б стратегиялар оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырып, шығармашыл, 
ізденіш, біреудің пікірін сыйлай білу, құнды пікір айта алатын, жан- жақты дамыған 
тұлғаны тəрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Əдебиеттік оқу сабағынан өтілген В.А. Сухомлинскийдің «Ақ шаш» сабағыма 
тоқталып өтейін. Оқушыларды топқа əр түсті фишкалар арқылы топқа бөлу. Фишка 
түстес көрсеткіші бар партаға барып отырады. Мен бұл сабақта мынандай 
стратегияларды қолдандым: 

1. «Болжау» стратегиясы  
2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы  
3. «Топтастыру» стратегиясы  
4. «Əдебиет үйірмесі» 
5. «Бес жол өлең» стратегиясы 
1-Ші «Болжау» стратегиясы.  
Оқушылардың алдына əңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай 

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді.  
2- ші «Екі жақты күнделік» 
1. Мəтіннен өздеріне əсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз. 
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2. Мишаның келесі сұрағына анасы не деп жауап береді деп ойлайсын, соны жаз. 
3. «Ананың көңілі – балада, Баланың көңілі далада» мақалының мəтінге қандай 

қатысы бар? 
3-ші «Топтастыру» стратегиясы 
1. Дүниеде не қымбат?(Ана) 
-Ана неден қымбат? (Бəрінен) 
-« Бəрі» ұғымына не кіреді? 
2. Анаға деген махаббат қай күннен басталады? (Құндақта жатқан кезінен) 
- Құндақта сөзін қалай түсінеміз? 
3.Жылап уанбай, жатқанда кімді іздейміз? (Ананы) 
- Уанбай сөзімен мығыналас қандай сөздер бар? 
4.-ші «Əдебиет үйірмесі» 
1. Шағын əңгіме «Менің анам» 
2. Өлеңді аяқта 
3. Мəтіннің мазмұнына сай нақыл сөз, мақал – мəтел немесе шешендік сөз жаз. 
5- ші «Бес жол өлең» стратегиясы 
1. Зат есім 1 сөз 
2. Сын есім 2 сөз  
3. Етістік 3 сөз 
4. Синоним 
5. Сөйлем 
Топ басшылары өз топтарындағы балаларды бағалайды. «Сыни тұрғысынан ойлау» 

технологиясын сабақта қолдануда мынадай нəтижеге жеттім: 
1. Оқушының сабаққа деген белсенділігі артты. 
2. Өз пікірін дəлелдей алады. 
3. Достарының ойын тыңдауға тырысады. 
4. Оқушылардың сезімі дамиды. 
5. Ұйымшылдыққа үйренеді. 
 «Сыни тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасын қолдана отырып өткен 

сабақтарда оқушы сыни тұрғысынан ойлап, дəлелдеуге тырысады, ой-өрісін кеңейтеді, 
еркін ойлай отырып, келе-келе мұғалімнің түсіндіргеніне қарағанда өз ізденісімен 
қызығу танытып, шығармашылық қабілеттері ұшталады. Сонымен қатар, жекелей 
жұмыстар, жұптық жəне топтық жұмыстар жүргізу арқылы өз ойларын ашық айта 
білу,пікір айтуға үйрену, пікір таластыру, ойланып жауап беру, жолдастарының ойын 
тыңдау, жауаптарын бағалай білу, сыйластыққа, ұйымшылдыққа, білім деңгейлерінің 
жоғары болуына көп əсерлерін тигізеді. Оның ішінде ерекше бір жағдай: сынып 
бойынша көп сөйлемейтін, ойлау дəрежесі төмен оқушылардың да қызығушылығы туып, 
олардың өз мүмкіндіктеріне қарай топтар бойынша сабаққа қатысуға тырысуы 
байқалады. 

 Қорыта айтқанда, əр сабақта оқушының жан-дүниесіне еніп, бар білімді сан түрлі 
тəсілдер арқылы оқушы бойына дарытқан жөн. Өйткені, бала – өміріміздің болашағы. 
Оларды біліммен сусындатып, өмірге деген көзқарасын қалыптастырып, саналы азамат 
етіп тəрбиелеу – барша ұстаздың қасиетті міндеті. 
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