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Бұл пән: 5В 010200 - «Бастауыш білім педагогикасы мен 
эдістемесі» мамандығы бойынша оқитын студенттерге 
математикадан теориялық білімдер жүйесін беруге, сондай-ақ 
бағдарламада көрсетілген бдліктер мен дағыларды меңгеруге 
арналған.

Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту эдістемесі 
математика курсының аса маңызды мэселелерін оқыту 
әдістемесінің жаңа тэсілдерімен таныстыруға мүмкіндік береді, 
сондай-ақ, кәсіби білім, білік және дағдыларды өздіктерінен 
меңгеруге жэне жетілдіруге себепші болады.

Жоғары оқу орнында «Математиканы оқыту әдістемесі» 
курсын оқып үйренудің мақсаты:

- студенттерге математикадан теориялық білім беру;
- математика курсының мазмұны арқьшы студенттердің 

ақыл-ойының математикалық стилін, интеллектуалдық жэне 
ерік пеи сезімге қатысты сапаларын дамыта түсу;

- студенттердің теориялық білімдерін практикамен 
үштастыруды үйрету, меңгерген білімдерін өмірде қолдануға 
жан-жақты дайындауды жүзеге асыру;

- студенттерге математикалық білім 
олардың дүниеге ғылыми көзқарасын дамыту.

«Математиканы оқыту эдістемесі» 
студенттердің мектеп . қабырғасында 
геометриядан, тарихтан білімдеріне сүйеніп жүзеге асады.

«Математиканы оқыту эдістемесі» пэнінің болашағы 
университет қабырғасында оқытылатын математика, 
философия, педагогика, психология пэндерімен сабақтастығын 
табады.

«Математиканы оқыту әдістемесі» меңгерген студент 
білуге тиіс:

- сандар нумерациясын (натурал сан жэне нөл саны 
туралы түсінік; теріс емес бүтін сандар туралы түсінік; сандарды 
шығарып алу тәсілдері жэне салыстыру; сандар разряды т.б.);

бере отырып,

пэнін оңыту 
математикадан,



- арифметикалық амалдарды (теріс емес бүтін сандармен 
амалдар орындаудың мэн-мағынасы туралы нақты тусінік; қосу 
мен азайту, көбейту мен бөлу өзара кері амалдар, ауызша және 
жазбаша есептеу тэсілдерін, сандардың дәрежелерін, бөлігін 
табу);

- алгебралық және геометриялық материалдарды 
(қарапайым өрнек атауларын, санды және әріпті өрнек, 
жақшалы және жақшасыз өрнек, күрделі өрнек, теңдеу);

- геометриялық материалдарды (геометриялық фигуралар, 
сызықтар, геометриялық денелер);

- сандарға арифметикалық амалдарды қолдануды;
- есеп, оны шығарудың эдістемесін (жай жэне құрама 

есептер),
Студенттің біліктілігі болуға тиіс:
- математикадан дидактикалық топтамалармен жұмыс

істеу;
- математиа дэптерімен жүмыс жасау;
- математикадан көрнекіліктер дайындау;
- теориялық алған білімдерін іс жүзінде пайдалану;
- әдебиетпен жұмыс істеу;
- шығармашылық әрекеттерге: конспект жазу, сөздік 

құрастыру, реферат пен аннотация жазу т.б. жаттығулар;
- теориялық алған білімдерін педагогикалық практикада 

пайдалану;
- Математиканы оқыту эдістемесі бойынша алған 

білімдерін байланыстырып, керекті жағдайат қолдану.

Математиісаны оқыту әдістемесі пән ретінде

Бастауыш сынып оқушыларына математиканы дүрыс 
оқыту үшін болашақ м^алім бастауыш мектепте математиканы 
оңытудың теориясы мен технологиясын жақсы меңгеруі гиіс 
және оқытудың инновациялық технологияларын пайдаланып, 
шығармашылық жүмыстармен шүғылдануы керек.

Математиканы оқыту эдістемесі пәні бастауыш мектеп 
математика курсының мазмүнын толық ашып, ондағы оқу 
материалын оқытудың әдістемесін қарастырады. Пән бастауыш 
математика курсының әрбір мэселесін оқып үйренудің жаңа 
тәсілдерімен таныстыруға мүмкіндік береді. Бастауыш мектепте 
математиканы оқытудың теориясы мен технологиясы 
студенттердің математикалық білім, білік, дағдыларын 
қальштастырып, меңгерген теориялық білімдерін практикамен 
үштастыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бастауыш мектеп 
математиканы оқытуды үйымдастырудың эдіс-тэсілдерін, 
формаларын, оқу қу.ралдары мен принциптерін айқындайды.

Математиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша 
«Қарапайым түсініктер», «Сандар нумерациясы», 
«Арифметикалық амалдар жэне есептеу біліктері мен 
дағдыларын қалыптастыру», «Есеп және оны піешу процесі», 
«Алгебра элементтері», «Геометрия элементтері», «Шамалар 
жэне оларды өлшеу», «үлестер» мазмүндық-әдістемелік 
желілері бойынша үғымдар мен амалдар тэсілдерін оқыту 
эдістемесі ашылады.

Математиканы оқыту әдістемесі пэні:
- сандар нумерациясы (натурал сан жэне нөл саны туралы 

түсінік; теріс емес бүтін сандар туралы түсінік; сандарды 
шығарып алу тэсілдері жэне салыстыру; сандар разряды т.б.);

- арифметикалық амалдарды (теріс емес бүтін сандармен 
амалдар орындаудың мән-мағынасы туралы нақты түсінік; қосу 
мен азайту, көбейту мен бөлу өзара кері амалдар, ауызша жэне 
жазбаша есептеу тэсілдері, сандардың дәрежелері, бөлігін табу);



- алгебралық жэне геометриялық материалдарды 
(қарапайым өрнек атауларын, санды және эріпті өрнек, 
жақшалы жэне жақшасыз өрнек, күрделі өрнек, теңдеу);

- геометриялық материалдарды (геометриялық фигуралар, 
сызықтар, геометриялық денелер);

- сандарға арифметикалық амалдарды қолдануды;
- есеп, оны шығарудың эдістемесі (жай және құрама 

есептер) туралы білімдермен қаруландырады.
Математиканы оқыту әдістемесі пэні математика, 

педагогика, психология пэндерімен тығыз байланысты. Сондай- 
ақ бастауыш мектепте оқытылатын басқа да (бастауыш 
мектепте: -қазақ тілін; - ана тілін; - дүниетануды; бейнелеу 
өнерін, - дене тэрбиесін; т.б. оқытудың теориясы мен 
технологиясы) пәндерімен сабақтастығын табады.

оцытушымей бірге орындайтын 

әдістемесі пэні болашақ

Студёнттердің 
жүмысы:

1. Математиканы оқыту 
мүғалімдерге нені үйретеді?

2. Математиканы оқыту эдістемесі қандай мэселелерді 
қарастырады?

3. Бастауыш сыныптарда математика сабағының маңызы 
қандай?

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен 

технологиясы пэн ретінде. Реферат жазу.
2. Математиканы оқыту эдістемесі пәнінің математика, 

педагогика, психология пәндерімен байланысын дэлелдеу.

1-4 сыныптарға арналған математика пәні бойынша 
қүжаттар, оқулықтар мен оқу қүралдары

1-4 сынып математика пэнінің мазмүнын анықтайтын 
негізгі мемлекеттік құжат -  стандарт.

«Математика» пэні бойынша білім беру стандарты 
Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектептің 
бастауыш сатысының барлық типтеріне ортақ математикадан 
оқушылардың алатын міндетті білім деңгейін тағайындайтын 
қүжат.

Стандарт мектептің бастауыш сатысының базистік оқу 
жоспарымен, білім беру үйымдарының типтік оқу жоспарымен, 
жүмыстық оқу жоспарымен, оқу бағдарламасымен кешенді 
түрде қолданылады.

Математиканы бастауыш оқыту бағдарламаларында
бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың мақсаттары мен 
міндеттері белгіленеді; оқыту мазмүнына сипаттама беріледі; 
математика бойынша білім мазмүны сыныптарға бөлінеді; 
оқушылардың математикалық дайындығына қойылатын 
талаптар белгіленеді. Бағдарлама оқу үрдісін дүрыс 
ұйымдастырудың басты бағдары болып табылады. Бағдарлама 
негізінде оқулық жасалады.

Оқулық - математикалық білім беру мазмұнын 
айқындайтын жэне нақтЫлайтын негізгі оқу қүралы. 
Математика оқулықтары бастауыш сынып математика 
бағдарламасының мазмұнына сәйкестендІріп қүрастырылады. 
Онда эрбір тақырып бойынша материалдар беріледі. Оқулықта 
берілген материалдар мазмұны белгілі бір жүйемен 
орналастырылады: қарапайымнан күрделіге, белгіліден
белгісізге қарай, яғни оқулықты қүрастыруда бірізділік, 
жүйелілік, сабақтастық принциптері қатаң сақталады. Оқулықта 
берілген теориялық материалдар практикалық мәселелермен 
байланыстырылады. Сонымен қоса оқулықтағы жаттығулар мен 
тапсырмалар жаңа материалды оқытуға дайындау; жаңа сабақты 
түсіндіру, жаңа сабақты бекіту, пысықтау, білімді тексеру, 
өткенді қайталау бағытында беріледі.



Оқулық берілген материалды тек суреттердің көмегімен 
түсінуге, меңгеруге мүмкіндік беріп қана ңоймай, сонымен бірге 
сабақта естіген мэліметгерін қайталауға, оқу материалының 
кейбір тұстарымен танысуға да мүмкіндік береді.

Оқулықтың негізгі ерекшеліктерінің бірі - оқыту мен 
тэрбиелеуді өзара байланыста жүргізуге арналған материалды 
тиімді таңдап алуды ескеру. Яғни оқулықта берілген сурет 
мазмүны қоршаған ортамен байланысты. Ондаға берілетін білім 
мазмұны бастауыш сынып оқушыларына тек математикалық 
білім, білік, дағдыны қалыптастырып қана қоймай, сонымен 
қоса өз елінің, жерінің табиғатын аялауға, өзінің географиясы 
мен экономикасын, тарихын меңгеруге, үлттық өнер, салт- 
дәстүр, мэдениетті сүюге жэне бағалауға, өз Отанының
патриоты болуға, еңбекқорлыққа, тазалыққа, үқыптылыққа, 
адамгершілік нормаларын сақтауға, әділдікке, ізгілікке 
бағытталып, басқада пэндермен байланысты жүзеге асырады.

Оқулықта берліген жаттығулар орындау мақсатына қарай 
түрлі түспен, белгілеулермен немесе таңбалармен белгіленеді.

Математика дәптері -  математика оқулығымен тығыз 
байланыста болатын оқу құралы. Математика дэптері бастауыш 
сынып оқушыларының практикалық дағдыларын
қалыптастырады. Ол оқулықпен бірлікте болып, бастауыш 
сынып оқушыларының практикалық білім, білік пен 
дағдыларын қалыптастыру мақсатын көздейді.

Дэптердегі тапсырмалар бастауыш сынып математика 
оқулығының мазмүнына сәйкестендіріп беріледі.

Дәптер мазмұнында түрлі тапсырмалар болады. Мысалы, 
үлгі бойынша бастыру, суреттерді бояу, цифрларды өзбетімен 
жазу, кесінділерді сызу, жалғастыр,өрнектің мэнін табу, 
математикалық жаттығуларды орындау; геометриялық
фигураларды сызу, т.б.

«Математика» оқулығына әдістемелік н^сқау
бастауыш сынып мұғаліміне көмекші қүрал болып табылады. 
Онда эрбір сыныпта оқытылатын білім мазмүны, жеке сабақ 
жоспарлары, сабақтарға нүсқаулар; сабақтың үлгі мазмүны 
беріледі.

«Математикадан дидактикалық материалдар»
бастауыш сынып оқушыларының өзіндік жұмыстарын 
үйымдастыруға арналған. Ондағы тапсырмалар оқушылардың 
жас жэне дербес ерекшеліктеріне қарай, шығармашылық 
сипатта, дәстүрлі жэне дәстүрлі емес түрде берілген.

«Дидактикалық ойындар және қызықты 
жаттығулар» - бастауыш сынып оқушыларының 
математикалық білім, білік, дағдыларын арттыруға арналған. 
Қызықты жаттығулар оқушылардың ойлау қабілеттерін 
дамытып, байқағыштыққа, қырағылыққа, тез есептеуге 
тэрбиелейді. Сондай-ақ, оқушылардың қосу, азайту, көбейту 
және бөлу сияқты жазбаша тәсілдерін меңгеруіне көптеген 
септігін тигізеді.

Студенттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жұмысы:

1.1- 4 сыныптарға арналған математика оқулықтары мен 
оңу қүралдарына сипаттама беру.

2, «Математика» пэні бойынша білім беру стандартының 
мазмұнын талдау.

3.1- 4 сынып математика оқулықтарының мазмүнын 
талдау.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. 1-4 сыныптарға арналған математика пәні бойынша 

қүжаттар, оқулықтар мен оқу қүралдарының маңызы.
2. Математика пэні бойынша бағдарлама мазмүнына 

талдау жасау.
3. Шығармашылық сипатындағы тапсырмалар.

Бастауыш мектепте математиканы оқытудың 
ғылыми зерттеу әдістері

Объективтік шындыққа жетудің жолдарын ғылыми 
зерттеу әдістері деп атаймыз. Әрбір ғьшым белгілі бір зерттеу 
эдістеріне сүйенеді. Сол зерттеу әдістері арқылы өзіне білім



жинайды. Сондай-ақ, әрбір ғылым өзінің дербес эдіснамасын, 
зерттеу эдістерін жасайды. Бастауыш мектепте математиканы 
оқыту әдістемесінің де өзіне тән ғылыми-зерттеу эдістері бар. 
Олар: бақылау, әңгімелесу, мектеп құжаттарын зерттеу, оқушы 
шығармашылығын зерттеу, озат тәжірибені зерттеу; тестілеу; 
педагогикалық эксперимент; социометриялық эдістер, 
математикалық эдістер.

Бақылау әдісі. Бұл оқу-тэрбие үрдісінде жиі 
қолданылатын зерттеу эдістері. Бақылау деп эдеттегі жағдайда 
педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тануды атайды. 
Ғ ылыми бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. 
Жоспарда бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі, 
жүргізу әдісі мен техникасы дүрыс көрсетілуі тиіс. Ғылыми 
негізде шығармашылықпен жасалған жоспар зерттеу 
жұмысының нэтижелі болуына игі эсер етеді. Ғылыми бақылау 
зерттелетін педагогикалық құбылысты дүрыс жэне шынайы 
дэлдікпен жазып алуды талап етеді. Сондықтан бақылаудың 
нәтижесі зерттеушінің педагогикалық іскерлігіне, қабілетіне 
жэне оның жоғары дэрежелі сауаттылығына байланысты.

Бақылаудың ашық жэне жабық түрлері болады. Ашық 
бақылау - дегеніміз бақыланушы бақылау үстінде жүргенін 
біледі. Ал жабық бақылауда оқушы бақылау үстінде жүргенін 
білмейді.

Ал зерттелетін тақырыптың мақсаты мен мазмүнына қарай 
бақылауды жаппай жэне ішінара жүргізуге болады. Оқу-тэрбие 
үрдісінде жалпы мэселелерді зерттеу үшін жаппай бақылау эдісі 
пайдаланылады. Мысалы, математика сабағы үстіндегі 
оқушылардың таным іс-эрекеті, оқушылар зейінін жандандыру, 
оқушылар ұжымының іс-эрекеті жэне т.б. Жеке мэселелерді 
зерттеу үшін ішінара бақылау эдісі қолданылады. Мысалы, 
оқушылардың математика оқулығымен жұмыс істеу деңгейін, 
математикалық жаттығуларды орындау дэрежесін, жеке 
оқушының мінез-қүлқын бақылау.

Бақылау нәтижелері дүрыс шығу үшін түрлі 
формулаларды, кестелерді, сызбаларды, техникалық қүралдарды 
т.б. кеңінен пайдаланылады. Бақылау барысы арнайы
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күнделікке жазылады. Бақылау эдісі зерттеу жүмысының 
алғашқы кезеңдерінде қолданылады.

Әңгімелесу тиімсіз әдістердің бірі болып табылды. Оньщ 
себебі эңгімелесу оқушы мен мұғалім арасындағы диалог. 
Әңгімелесу кезінде мүғалім оқуілының дербес ерекшеліктерін 
ескере отырып, оның жан дүниесін түсініп әңгімеге тарту керек. 
Кейде оқушы мүғалімнің сүрағына ойдағыдай жауап бермейді, 
ойын шын мағынада ашып айтпайды. Сондықтан эңгімесу әдісі 
мүғалімнен үлкен дайындықты, зор шеберлікті, зейінділікті 
талап етеді. Әңгіменің барысы хатнамаға жазылады. Мысалы, 
оқушының математика сабағына қызығушылығын анықтау 
мақсатында мұғалім оқушымен әңгімелеседі.

Мектеп қүжаттарын зерттеу оқу жэне тәрбие 
жүмысындағы кейбір күдікті мэселелерді құжаттарға сүйеніп 
зерттеуге болады. Бүл мектеп және мектептен тыс тэрбие 
мекемелеріндегі қүжаттар мен мүрағат мэліметтёрі. Мектеп 
қүжаттарына сыньтп журналдары, оқушылардың күнделіктері, 
сыныптың оқу-тәрбие жүмысының жоспары, педагогикалық 
кеңестің хаттамалары.

Қүжаттармен жан-жақты және терең танысу мүғалімді 
немесе зерттеупііні шынайы мәліметтермен қаруландырады, 
оқу-тэрбие жұмысындағы жетістіктер мен кемшіліктерді ашып, 
тиісті қорытынды шығаруға мүмкіндік береді. Мысалы, егер 
зерттеуші белгілі бір оқушыны бақылауға алып оның 
математикалық білім деңгейін анықтау үшін оған сол оқушының 
математика дәптерін, сынып журналын зерттесе болады.

Оқушы шығармашылығын зерттеу. Оқушылардың 
математика сабақтарында орындаған шығармашылық, 
логикалың жұмыстары, түрлі есептер мен жаттығуларды 
қүрастырып, шығаруы мүғалімді немесе зерттеушіні кейбір 
қажетті мәліметтермен қаруландырады. Осы жүмыстар арқылы 
оқушылардың математикалық ой-өрісін, математика пэніне 
деген ықыласын анықтауға болады. Мүғалім немесе зерттеупіі 
оқушылардың жүмыстарына жан-жақты талдау жасайды, белгілі 
бір ой қорытындысына келеді.
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Озат тэжірибеиі зерттеу. Тек қана атақты белгілі ғалым- 
педагогтардың тәжірибесін зерттеу ғана емес сонымен қоса 
бүгінгі күндегі жаңашыл педагогтардың, эріптестердің 
тәжірибелерімен танысып, зерттеу жатады,

Тестілеу. Кең тараған зерттеу әдістің бірі. Оқушының 
математикалық білім деңгейін анықтау үшін тест зерттеу эдісі 
пайдаланылады.

Тест сөзінің этимологиясы ағылшын тілінен test -  сынау, 
зерттеу дегенді білдіреді. Тест -  бұл зерттеушінің кейбір 
психофизиологиялық сипаттамасын сондай-ақ, білім, білік, 
дағдыларды өлшеуге мүмкіндік беретін тапсырмалардың 
нәтижесі.

Педагогикалық эксперимент -  бүл ғылыми қойылған 
тәжірибе. Эксперимент өтілу орнына қарай екіге бөлінеді: 
табиғи жэне лабораториялық. Табиғи эксперимент дегеніміз 
оқу-тәрбие үрдісінің барысын бұзбай жүргізілетін эксперимент. 
Белгілі бір жеке мәселені шешу үшін арнайы жекелеген 
оқушыларды немесе топты оқшаулап олармен арнаулы 
эксперимент жүргізіледі. Мүндай эксперимент лабораториялық 
деп аталады.

Эксперимент өтілу орнына қарай анықтау, қалыптастыру, 
бақылау деп үшке бөлінеді. Педагогикалық экспериментке 
арнайы талаптар қойылады. Ең негізгісі - экспериментке 
қатысатын оқушылардың денсаулығына нұқсан келтірмеу.

Социометриялық әдістер немесе топтық 
дифференциация әдісі деп аталады. Яғни үжым арасындағы 
қарым-қатынасты анықтайтын зерттеу әдісі болып табылады.

Математикалық әдістер. Математикалық жэне 
статистикалық әдістер сауалнама жэне эксперименттерден 
алынған мэліметтердің өңделуі, сонымен қатар 
зерттелуші қүбылыстардың арасындағы тэуелділіктерді 
орнатуға көмектеседі. Олар эксперименттің нэтежелерін 
бағалауға теориалық жалпылама жасауға негіз болады. 
Математикалық эдіспен арнайы формуламен алынған
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нэтижелерді графиктер, кестелер, диаграммалармен 
бейнелейді.

Педагогикада қолданылатын маңызды зерттеу 
эдістері осындай. Осы әдістердің әрқайсысы өзінің өзіндік 
рөлін және педагогикалық үрдістің тек бір бөлігін ғана 
зерттеуге көмектеседі. Жалпы зерттеу үыіін зерттеудің 
жиынтық эдістері қолданылады.

Студенттгрдің оқытушымен бірге орындагтын 
жүмысы:

1. Математиканы оқыту эдістемесінің ғылыми зерттеу 
әдістерінің түрлеріне сипаттама беру.

2. Ғылыми зерттеу эдістерінің маңызы.
3. Дэстүрлі зерттеу әдістері.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Математиканы оқыту эдістемесінің ғылыми зерттеу 

әдістерін сызба түрінде топтап, оларды талдау.
2. Әңгімелесу мен сүхбаттасудың айырмашылығы.
3. Ғылыми зерттеу әдістері. Реферат.

Бастауыш мектепте математиканы оқытудың 
дидактикалық принциптері

«Принцип» терминін латын сөзінен аударғанда
басшылыққа алатын идея, негізгі талап, қағида дегенді білдіреді, 
Дидактикалық принциптер -  оқытудың мазмұнын, үйымдастыру 
түрлерін, эдістерін оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай 
анықтайтын қағидалар жүйесі. Оқыту принцип! дидактиканың 
категорияларына жатады. Олар оқыту заңдары мен
заңдылықтарын, пайдалану эдістерін сипаттайды.

Дидактикалық принциптер оқыту үрдісінің негізгі буыны 
ретінде бірімен-бірі логикалық өзара байланыста болады.

Оқыту принциптеріне:
- оқытудың ғылымилық принцип!;
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- жүйелілік, бірізділік принцип!;
- саналылық және белсенділік принцип!;
- көрнекшік принцип!;
- бер!кт!лік жэне сәйкестік принцип!;
- оқытудың өм!рмен, практикамен байланыс принцип! 

жатады.
Оқытудың ғылымилық принцип!. Бастауыш сынып 

оқушыларына берілет!н математикалық біл!м мазмұны қазіргі 
уақыттағы ғылымға сәйкес келу! керек. Оқушыларға ғылыми 
б!л!мдер мен ғылыми эдістерді меңгерту қажет.

Жүйелілік, бірізділік принцип!. Оқушыларға берілетін 
барлық математикалық біл!м белгіл! б!р нақты жүйемен, 
бір!зділікпен, жең!лден ауырға, қарапайымнан күрделіге, 
белгіліден белгісізге қарай меңгерілу! тиіс.

Саналылық және белсенд!л!к принцип!. Оқу үрдісінің 
табысты және сапалы болуы саналылық және белсенділік 
принципіне байланысты. Оқыту тиімді болады, егер оқушылар 
оқу үрдіс!нде танымдық белсенд!лік ганытса, !с-эрекеттің 
субъектіс! бола алса. Яғни, оқушылар оқудың мақсатын саналы 
түс!нед!, өз!нің жұмысын жоспарлайды, үйымдастырады, өзін 
тексере алады, біл!мге қызығушылық танытады, ой 
қорытындысын шығара алады. Саналылық пен белсенділік 
принциптері жеке түлғаны дамыту мен тэрбиелеуд!ң негізгі 
құралы - оқу арқылы қалыптасады. Мүнда мектепт!ң негізгі 
мақсаты -  саналы жэне белсенд! қоғам мүшелер!н дайындау.

Көрнек!л!к принцип!. Көрнекілік принципішң нег!зін 
салған Ян Амос Коменский. Ол бүл принципті “Дидактиканың 
алтын ережесі” деп атаған. Оқыту үрд!с!нде оқушыларға 
бақылауға, өлшеуге, тәжірибе жасауға мүмкіндік беру арқылы 
оларды білшге тарту керек.

Оқыту үрдіс!нде көрнекшіктерд! пайдалану оқушылардың 
математикалық ойлау қабілеттер!н, б!л!м, білік, дағдыларын 
қалыптастыруға септіг!н тигізу! керек. Көрнекшік принцип! 
бастауыш сынып оқушыларын конкретті көру қабілеттер!нен 
абстракт!л! ойлау қаб!леттер!не жетелеу қажет.
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оқыту үрдісшде алған 
қолданып, өз!н!ң ой

Көрнек!л!к принципт!ң қүралдары: нақты объект; көлемд! 
і^ралдар (модель, макет, муляждар жэне т.б.); көркем сурет 
(картиналар, фото суреттер, диафильмдер, г.б.); аудио,видно 
аппараттар жэне т.б.

Бер!кт!лік жэне сэйкест!к принцип!. Бүл принцип 
оқушылардың жадында б!л!мн!ң бер!к орнығуын талап етеді. 
Біл!мді берік меңгеру үш!н оқытылатын оқу материалына дұрыс 
көзқарас қалыптастырып, қызығушылық туғызудың маңызы зор. 
Соидай-ақ бұл приницп оқушылардың жас және дербес 
срекшеліктерін ескеруді талап етеді. Яғни б!л!м мазмұнының 
көлем!н оқушының танымдық мүмк!нд!ктер!не қарай анықтау 
қажет,

Оқытудың өм!рмен, практикамен байланыс принцип!.
Оқытудың теориясы мен практикасы б!л!м, білік, дағдыларды 
қалыптастыру жүйес!нде бір тұтас, б!р бүт!н рет!нде 
қарастырылады.

Бүл принцип оқушылардың 
б!л!мдерін өм!рде, практикада 
қорытындысын шығаруын көздейді.

Бастауыш сынып математика сабақтарында оқытудың 
жоғарыда аталған барлық нег!зг! принциптері б!р-б!рімен тығыз 
байланыста жүзеге асырылады.

Студенттердіц оқытушымен бірге орыпдайтын 
жұмысы:

1. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың
дидактикалық принциптер!н!ң маңызы.

2. Оқытудың ғылымилық принцип!н!ң мазмүны.
3. Оқытудың өмірмен, практикамен байланыс 

принцип!н!ң маңызы.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың

дидактикалық принциптер!н кестеге түсіру.
2. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың

дидактикалық принциптер! тақырыбы бойынша қосымша 
материалдар табу.

15



Бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістері

Оқыту әдістері дидактиканың негізгі бір құрамды бөлігі 
болып табылады. Себебі, оқыту үрдісі оның мақсаты, мазмұны, 
эдістері және ұйымдастыру формаларының біртұтастығы болып 
табылады.

Оқытудың әдіс-тәсілдері дегеніміз -  белгіленген оңу 
мақсатына жету үшін мұғалім мен оқушы іс-эрекетінің үйлесу 
тәсілі немесе м^алімнің оқушыларды білім және білікпен 
қаруландыратын қүралдары мен тэсілдерінің жиынтығы. Оқыту 
әдістерінің құрылымы өте күрделі. Оның мазмүндық 
қүрылымын анықтағанда, ғалымдар ең алдымен атқаратын 
қызметін естен шығармау керектігін ескертеді. Оқыту эдістері, 
оларды дүрыс оқу мақсаттарына орай, бір-бірімен тығыз 
бірлікте, атқаратын қызметіне қарай қолданғанда ғана тиімділігі 
артады. Оқыту эдістері білімдік, тэрбиелік, дамытушылық, 
мотивациялық қызмет атқарады, сондықтан әдістерді сабақтың 
дидактикалық мақсаттарына сэйкес қолдана білудің маңызы зор. 
Мұны жүзеге асыратын тікелей субъект мүғалім екендігі, ең 
алдымен оның теориялық білімінің тереңдігі мен эдістемелік- 
кэсіби шеберлігіне байланысты.

Әдіс деген үғым гректің «metodos» деген сөзінен шыққан. 
«Метод» деген үғым белгілі бір ақиқатқа, шындыққа, мақсатқа 
жетудің жолдары деген мағынаны білдіреді.

Әдістердің жіктелуі сан алуан. Оларды жіктеу педагогика 
саласында талас тудыратын күрделі мэселелердің бірі болып 
табылады. Дегенмен дэстүрлі жіктеуге тоқталайық. Олар: сөздік 
эдістер: лекция, түсіндіру, эңгімелесу, баяндау, әңгіме,
оқулықпен жұмыс; көрнекілік эдісі: иллюстрация,
демонстрация; практикалық әдістер: лабораториялық,
практикалық жэне графикалық жүмыстар мен түрлі жаттығулар 
жатады.Оқыту эдістерін кесте түрінде үсынуға болады.
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Әдістемелік еңбектерде оқыту эдістерін әр түрлі 
топтаудың жүйесі қалыптасқан. Дидактика ілімінің көрнекті 
өкілдері И.Я.Лернер мен М.Н.Скаткин окыту әдістерінің 
сипатына қарай 5 түрін үсынады:

1. Түсіндірмелі-көрнекілік әдісі: білімді «даяр» күйінде 
алу, яғни студенттер pen роду ктивті ойлау деңгейінде ңалады;

2. Репродуктивті: үлгі, ереже негізінде оқу;
3. Проблемалық хабарлау, оқу материалын бере отырып, 

проблема қою, оқу іс-әрекетінің нәтижесін дэлелдей отырып, 
мәселені шешу жолдарын көрсетеді. Бүл қазіргі уақытта кең 
қолданылып жүрген әдіс;

4. Ішін-ара іздену немесе эвристикалық әдіс. Ойлау 
процесі өнімділік сипат алады. үйренуші өз бетімен жүмыс 
жасайды жэне олар үнемі бақылауда болады;

5. Зерттеушілік эдіс (оқушының өз бетінше 
шығармашылық-іздену эрекеті).

Сонымен, оқыту эдісінің атқаратын қызметі
білімдендірудегі тиісті мақсатқа жету, ал мақсатқа жету 
мүғалімнің біліміне, педагогикалық шеберлігіне, оқу үрдісін 
тиімді үйымдастыра білу, оқушыларды ынталандыра алу 
қабілетіне байланысты.
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Студенттердің оцытушымен бірге орындайтып 
жұмысы:

1. Математика сабақтарында оқытудың қандай әдістері 
қолданылады?

2. Математиканы оқыту эдістерінің жіктелуі.
3. Бастауыш мектеп математика сабақтарында

практикалық әдістердің маңызы қандай?

Студенттердің өзіндік жұмысы:
1. Оқыту эдістерінің жіктелуі.
2. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың 

инновациялық әдістері.

Бастауыш мектепте математиканы оқытуда 
пайдаланылатын көрнекі құралдар

Оқулықтан басқа оқу құралдарына көрнекі құралдар мен 
техникалық құралдар жатады. Көрнекі құралдарға: кестелер, 
сызбалар, суреттер, альбомдар, санау материалдары, т.б. 
жатады.

Техникалық құралдарға: компьютер, диафильм,
кинофильм, эпидиаскоп, кодоскоп, бейнетаспа, үнтаспа, 
теледидар т.б. жатады.

Бастауыш сынып математика сабақтарында көрнекілік 
принципінің алатын орны орасан зор. Көрнекіліктер оқу 
материалын оқушылардың көзбен көріп, нақтылы түсінулеріне 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ оқушылардың оқу материалын 
жеңіл эрі терең үғынуына мүмкіндік туғызады, олардың ойлау 
эрекетін жандандырып, қосымша ақпараттар береді.

Көрнекі қүралдар табиғи жэне жасанды деп екіге бөлінеді.

18

Көрнекі құралдар өзінің пайдалану жағынан жеке және 
жалпы болып екіге бөлінеді. Жеке көрнекілікті әрбір оқушы 
жеке өзі ғана пайдаланады. Жалпы көрнекі қүралдар барлық 
сынып оқушьтларына арналады. Жеке және жалпы көрнекі 
құралдар көп жағдайда мазмұны жағынан үқсас тек көлемі 
жағынан өзғеше болып келеді.

Көрнекіліктерге эдістемелік және эстетикалық талаптар 
қойылады.

Әдістемелік талаптарға төмендегілер жатады:
- қолданылатын көрнекі қүрал бастауыш сынып 

оқушыларының жас ерекшелігіне сэйкес келуі керек;
- көрнекілік сабақтың тиісті кезеңінде ретімен көрсетіліп, 

өз мөлшерінде пайдалануы тиіс;
- көрнекі қүралды барлық сынып оқушылары көре 

алатындай етіп орналастыру қажет;
- иллюстрацияларды көрсету кезінде ең негізғісін, 

маңыздысын айқын бөліп көрсету керек;
- көрнекілікпен жүмыс барысында айтылатын ойды 

нақты, айқын ойластыру қажет;
- көрсетілетін көрнекі қүрал оқу материалының 

мазмұнымен сәйкес келуі тиіс.
Эстетикалық талаптарға төмендегілер жатады:
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- көрсетілетін көрнекілік таза, эдемі, тартымды болуы
керек;

“ көрнекі құралда бейнеленген суреттер, кестелер мен 
сызбалардың түстері айқын болуы тиіс.

Бастауыш сынып математика сабақтарында
көрнекіліктерді эртүрлі мақсатта: өткен материалды қайталау 
үшін, жаңа сабақты түсіндіру үшін, оқушылардың 
математикалық білім, білік, дағдыларын бекіту үшін, жаңа 
сабақты пысықтау, қорыту үшін қолданады.

Бастауыш сынып математика сабақтарында
көрнекіліктерді дүрыс пайдалану оқушылардың математикалық 
үғымдарды меңгеруіне, логикалық ойлау қабілетерінің дамуына, 
математикалық сөйлеу мэдениетінің қалыптасуына, нақтылы 
қүбылыстарды қарастыруына, ой қорытындысын шығаруына, 
теориялық білімдерін практикамен үштастыруына септігін 
тигізеді.

Студенттердің оцытутымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Бастауыш мектепте көрнекілік принципінің маңызы.
2. Көрнекіліктерге қойылатын талаптар.
3. Бастауыш сынып математика сабақтарында

көрнекіліктерді пайдаланудың мақсаты.

Студенттердіц өзіндік жұмысы:
1. Бастауыш сынып математика сабақтарында

пайдаланылатын көрнекіліктер. Реферат,
2. Көрнекілік құралдарына қойылатын талаптар.

Сабақ - бастауыш мектепте математиканы оқытуды 
үйымдастырудың негізгі формасы

Сабақ - оқытудың сыныптық-сабақтық жүйесінде 
педагогикалық үрдістің аяқталған бөлігі. Сабақ - бір сыныпта 
оқитын, жас мөлшерлері шамалас, қүрамы қалыпты, жалпыға 
бірдей оқыту бағдарламасы мен сабақ кестесі бар оқытуды
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үйымдастырудың негізғі формасы. «Форма» сөзін латын тілінен 
аударғанда «сыртқы көрініс» дегенді білдіреді.

Сабақ эртүрліше жіктеледі: дидактикалық мақсатына 
қарай; сабақты үйымдастыру мақсатына, мазмұны мен өткізу 
тэсілдеріне қарай; оқу үрдісінің негізгі кезеңдеріне қарай; сабақ 
барысында шешілетін дидактикалық міндеттеріне қарай; оқыту 
әдістеріне қарай; оқушылардың оқу эрекетін ұйымдастыру 
тэсілдеріне қарай, т.б.

М.И.Махмутов өз еңбегінде жіктеудің мына түрлерін 
бөліп көрсетеді: сабақты үйымдастыру мақсатына қарай, жалпы 
дидактикалық мақсатына қарай, оқылатын материалдардың 
мазмүнының сипаты мен оқушылардың меңгерген деңгейіне 
қарай. Осы тәсілге сэйкес сабақ бес типке бөлінеді:

1. Жаңа материалды оқып-үйрену сабағы.
2. Білім, білік, дағдыларды жетілдіру сабақтары,
3. Білімді қорыту жэне жүйелеу сабақтары.
4. Аралас сабақтар.
5. Білімді, іскерлікті, дағдыны бақылау және түзету 

сабақтары.
Жаңа материалды оқып-үйрену сабағының негізгі 

мақсаты - оқушылардың жаңа материалды толық меңгеруі 
болып табылады. Бастауыш сыныптар мүндай сабақ типі сирек 
үйымдастырыл ады.

Сабақ түрлері: лекция-сабағы, семинар-сабағы, кино- 
сабағы, теория жэне практиканы өз бетінше оқу сабағы. Бұл 
сабақтардың барлығы жаңа материалмен жүмыс істеуге 
мүмкіндік береді. Бүл кезде оқушылардың жаңа материалды 
берік меңгеруі үшін барлық жағдай жасалады: м^алім оқылып 
жатқан материалды жан-жақты қарастырады, сабақты түсіндіру 
барысында айқын мысалдар келтіреді, оларды талдауға 
оқушылардың барлығын тартады, көрнекі материалдар мен 
оқытудың техникалық құралдарын мүмкіндігінше қолданады. 
Жаңа материалды түсіндіру барысында бүрынғы өткендерді 
қайталап, бекітуге мүмкіндік болады. Себебі, өткен материалды 
талдамай, қорытындыламай, еске түсірмей, жаңа материалды 
түсіну мүмкін емес.
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Білім, білік, дағдыларды жетілдіру сабақтарында
шешілетін дидактикалық негізгі міндеттер мыналарға 
негізделеді:

- жаңа білімдерді жүйелеу жэне қорыту;
- бұрынғы меңгерілген білімдерді қайталау жэне бекіту;
- бүрыңғы өткендерді кеңейту мен терендету үшін 

тәжірибеде жүзеге асыру;
- дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру;
- жаңа материалды меңгеру және білімді, дағдыны, 

іскерлікті жетілдіру барысында бақылау жасау.
Сабақтың бүл типі бірнеше түрлерге бөлінеді: меңгеріп 

жатқан материалды бекіту сабағы; қайталау сабағы; білімді 
іскерлікті, дағдыны кешенді қолдану сабағы; іскерлік пен 
дағдыны қалыптастыру сабағы, жэне т.б. Бұл сабақтың түрлері 
мыналар: өзбетінше жүмыстар сабағы; зертханалық жұмыс 
сабағы; тәжірибелік жұмыстар сабағы; серуен-сабағы; семинар 
сабағы.

Білімді қорыту және жүйелеу сабақтары мьшадай 
дидактикалық міндеттерді шешуге бағытталған: оқушылардың 
күнделікті өтіп жатқан теориялық материалды жэне таным 
эдістерін меңгеру деңгейін тексеру; оқушылардың жыл бойғы, 
тоқсандағы бағдарламалық материалды меңгеруін тексеру үшін 
бақылау жүргізу.

Қорыту жэне жүйелеу сабақтары сабақтың барлық бес 
түрінде қолданылады. Бүның бір ерекшіліғі мүғалім жаңа бір 
материалды меңгертудың алдында оқушыларға сұрақтар, алдын 
ала қарастыратын қүжаттарды оқуға тапсырма беруі мүмкін. Ол 
үшін мүғалім эр оқушымен немесе топпен жүмыс істейді, 
үсыныстар жасайды.

Аралас сабақ. Бүл бастауыш мектеп тәжірибесіндегі ең 
кең таралған сабақ. Аралас сабақ деп аталуының себебі, мүнда 
алдында айтқан сабақтың үш типінің барлығының
дидактикалық міндеттері шешіледі. Аралас сабағының 
эдістемелік құрылымы:

- оқушыларды сабаққа ұйымдастыру;
- үй тапсырмасын сұрау, өткенді қайталау,
- жаңа материалды оқуға дайындау;
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- жаңа материалды түсшдіру;
- жаңа сабақты бекіту, пысықтау, оқушылардың іскерлігі 

мен дағдыларын қалыптастыру жұмыстары;
- жаңа сабақты қорыту;
- үйге тапсырма беру, оқушыларды бағалау.
Аралас сабақтың эдістемелік қүрылымының аталған 

бөліктері оқу жағдаятының сипаты мен мүғалімнің 
педагогикалық шеберлігіне байланысты.

Білімді, іскерлікті, дағдыны бақылау жэне түзету 
сабақтары. Сабақтың бұл типі -  оқу нэтижесінің бағасын, 
оқушылардың теориялық материалды меңгеру дэрежесін 
бгя’алауда қолданылады. Бақылау және түзету сабақтарының 
түрлері мыналар болуы мүмкін: ауызша сұрау, жазбаша сүрау, 
математикалық диктант, есептерді шешу жэне т.б. практикалық 
жүмыс, бақылау жұмысы, емтихандар жэне т.б. Бақылау және 
түзету сабақтары толық бір бөлімдерді оқығаннан кейін, оқу 
пэнінің ірі тақырыптарын біткеннен соң өткізіледі. Қорытынды 
тексерудің жэне оқушылардың білімін бағалаудың ең жоғары 
формасы - емтихан болып табылады.

Бақылау сабақтарын жүргізіп болғаннан кейін арнайы 
қателермен жүмыс және қорытынды жасау сабағы жүргізіледі. 
Осы сабақ барысында түсінбеген немесе жіберген кемшіліктерді 
түзету үшін мұғалім қорытынды жасап, өзінің сабақ беру эдісін, 
қай оқушыға қандай көмек беру керектігін анықтап алады.

Бақылау жэне түзету сабақтарының әдістемелік
қүрылымы эдетте былай өтеді: кіріспе бөлімі - мүғалімнгң 
оқушыларды психологиялық тұрғыдан дайындауы,
тапсырмаларды түсіндіруі, олардың түрлі сұрақтарына жауап 
беруі. Негізгі бөлімі -  оқушылардың өз бетінше жүмысы, 
оперативтік бақылау, оқушылардың тыныштық сақтап, өз 
күштеріне сендіретіндей мүғалімнің көмек беруі. Қорытынды 
бөлімі -  талдау, қателерді анықтау, себебін табу, түзету 
жұмыстарын жүргізу.

Сабақтың бүл типі келесі элементтерден түруы мүмкін: 
ұйымдастыру бөлімі, тапсырманы мр'алімнің түсіндіруі, 
оқушылардың сұрағына жауап беру, оқушылардың тапсырманы
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орындауы, тапсырманы тексеру, үйге тапсырма, сабақтың 
аяқталуы.

Бастауыш мектеп тэжірибесінде аралас сабақтардың басқа 
да түрлері болуы мүмкін. Олар: “ойға шолу” сабағы,
шығармашылық сабағы, пресс-конференция, диалоғ, аукцион, 
пэнаралық сабақтар, оқушыларды өзара оқыту, шығармашылық 
есеп сабағы, конкурс сабақтары және т.б. Олардың басты 
мақсаттары -  оқушылардың оқу еңбеғіне деген 
қызығушылықтарын сақтап қалу. Бүл көбінесе мүғалімнің 
тапқырлығы мен педагогикалық шеберлігіне байланысты 
болады.

Математика сабақтарында арифметикалық
материалдармен қоса алгебралық жэне геометриялық 
материалдар бірге қарастырырлады. Сондай-ақ, теориялық жэне 
практикалық материалдар өзара байланыста беріледі.

Түтас педагогикалық үрдісті үйымдастыру формалары 
әдістер мен әдістемелік тәсілдер арқылы жүзеге асады.

Формалар, әдістер, тәсілдер сияқты ұғымдар шынайы 
педағогикалык үрдісте өзара тығыз байланыста болады. 
Біріншіден, олар бір-біріне тэуелді (формалар мен әдістер 
тәсілдер арқылы жүзеге асады); екіншіден, күнделікті 
тэжірибеде олардың арасында белгілі бір айырмашылық 
болмайды.

Сабаща цойылатын негізгі дидактикальщ тадаптар:
1. Сабақтың тақырыбы, мақсаты мен міндеттері айқын 

болуы керек;
2. Сабақтың типі, құрылымы алдын-ала белгілі болуы 

қажет;
3. Сабаққа қажетті оқу қүралдарын, көрнекі жэне 

техникалық қүралдарды алдын-ала саралау керек;
4. Оқытудың эдістерін нақты анықтап алу қажет;
5. Сабақта оқытудың барлық дидактикалық принциптері 

жүзеге асуы тиіс;
6. Сабақтың ғылыми мазмүны оқушылардың жас және 

дербес ерекшеліктеріне сәйкес болуы қажет;

24

7. Сабақтың мазмүны бағдарлама талаптарына жауап 
беруі керек;

8. Сабақта берілетін материал оқушылардың 
қызығушылығын, ынта-ықыласын арттыратындай болуы керек;

9. Сабақта бастауыш сынып оқушыларының оқу- 
танымдық әрекеттерін қалыптастыру үшін оқытудың 
формаларын, эдіс-тэсілдерін түрлендіріп, проблемалық 
жағдайаттар туғызып, эрбір сабаққа жаңалық енғізіп отыру 
қажет;

Ю.Сабақтың сапасы мен оқушылардың математикалық 
білімдерін арттыру үшін уақытты дүрыс және тиімді пайдалану 
қажет;

И.Сабақта оқушылармен субъект-субъектілі қарым- 
қатынаста болып, оқушылардың жеке басын қүрметтеу, 
олардың көзқарасымен санасу керек;

12. Сабақта оқушылардың өзбетімен жұмыс істеуіне 
жағдай жасап, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 
керек;

13. Сабақ оқытудың білімділік, дамытушылық, тэрбиелік 
және практикалық міндеттерін шешуі тиіс;

14. Сабақтың дидактикалық қүрылымы немесе кезеңдері 
бірізділікте, жүйелілікте, өзара бірін-бірі толықтырып, 
байланыстырып түруы қажет;

ІЗ.Сабаққа мүғалім нақты сол оқу пәні мазмүны мен 
өтілетін тақырып көлемінде дайындалу керек;

Іб.Оқушылардың табысты оқуына жағдай туғызу қажет;
17.Сабаққа дайындалу және оны өткІзу барысында 

мүғалім сынып, мектеп, туған өлке ерекшеліктерін ескеру тиіс.

Сабаңты талдауда төмендегі мәселелер қарастырылады:
1. Пэні, мүғалімнің (студенттің) аты-жөні, сыныбы.
2. Сабақтың тақырыбы, мақсаты, типі, қүрылысы.
3. Сабақтың үйымдастырылуы;
4. Сабақтың эрбір кезеңінде уақыттың дүрыс тиімді 

бөлінуі;
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5. Сабақтың әрбір кезеңдерінің өзара байланысының 
болуы;

6. Оқу материалының мазмұны, дидактикалық 
принциптердің жүзеге асырылуы;

7. Оқу материалының тэрбиелік мэні;
8. Сабақтың басқа пэндермен байланысының көрінісі;
9. Мұғалімнің жүмыс стилі, мақсатқа жетудегі 

табандылығы, оқушылармен қарым-қатынасы, оларға талап қоя 
білуі, педагогикалық шеберлігі;

Ю.Мұғалімнің сөйлеу дикциясы, жүріс-тұрысы;
П.Мүғалімнің сабақ өткізу эдісі, оқытудың формалары 

мен жұмыс түрлері (дәптермен, оқулықпен, тақтамен жүмыс);
12.0қушылардың өзіндік жүмыстарын ұйымдастырылуы;
ІЗ.Сабаққа оқушылардың қамтылуы. Сұралған оқушы

саны;
14.0қушылардың білімін тексеру формасы мен бағалауы, 

Қойылған бағалардың эділдігі. Бағалаудың түрлері.
ІЗ.Оқушылардың пәнге, сабаққа деген қызығушылығы 

мен олардың белсенділігі;
16. Сабақтың көрнекі-құралдары. Сабақ мазмүнына 

сәйкестігі. Көрнекіліктердің эстетикалық және эдістемелік 
талаптарға сәйкестігі;

П.Жаңа сабақты бекітуге арналған жүмыс түрлері.
18. Сабақты оқытудың жаңа технологияларын пайдалану 

деңгейі;
19. үй тапсырмасының мазмұнымен оның көлемі. үй 

тапсырмасын түсіндіруге кеткен уақыты.
20. Сабақта оқушылардың жас жэне дербес 

ерекшеліктерінің ескерілуі.
21. Оқу материалының оқушының деңгейіне қарай 

саралануы.
22. Сабақтың жетістігі,
23. Сабақтың кемшіліктері.
24. Мұғалімнің алға қойған мақсатына жетуі.
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Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Бастауыш мектепте математиканы оқытуды 
үйымдастырудың негізгі -  формасы сабақ.

2. Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар.
3. Сабақ типологиясы.
4. Бастауыш мектепте аралас сабағының маңызы.

Студенттердің өзіндік жұмысы:
1. Сабақ жоспарын құру.
2. Дәстүрлі сабақ жоспары.
3. Жаңашыл сабақ қүрылымы. (Салыстырмалы)

Математиканы оқытуды үйымдастырудың басқа 
формалары

Бастауыш мектепте математиканы оқытудың басқа да 
формалары бар. Олар үй тапсырмасы, факультативтік сабақтар, 
топсаяхаттар, сыныптан тыс жұмыстар.

Үй тапсырмасы - оқушының мүғалімнің көмегінсіз үйде 
орындайтын өзіндік жұмысы. үй тапсырмасы:

- оқушының өздігінен білім алуына, өз білімін тексеруге;
- өзін-өзі басқаруға;
- ата-ана мен мұғалімге оқушының білім деңгейін 

анықтауға;
- бос уақытын дүрыс үйымдастыруға;
- оқушыны жауапкершілікке, төзімділікке, әділдікке, 

еңбек сүйгіштікке, байқағыштыққа тәрбиелеуге мүмкіндік 
береді.

Үйғе берілетін тапсырмалардың мақсаты әртүрлі болуы 
мүмкін: өткен сабақты қорыту; жаңа сабақ бойынша оқушы 
білімін анықтау; жаңа сабақты меңгеруге дайындық, 
математикалық білім, білік, дағдыларын қалыптастыру, т.б.

Үй тапсырмалары жеке немесе топтық болады. үйге 
берілген тапсырманы оқушылар жеке немесе бірнеше топқа 
бөлініп орындауы мүмкін.
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Үйге берілетін тапсырмаларды дұрыс ұйымдастыру 
қажет:

- ең алдымен мұғалім бастауыш сынып оқушыларына 
берілетін тапсырма бойынша нұсқау (қалай орындау керектігі, 
не істеу керектігі туралы) беруі тиіс;

- оқушыға үйге берілетін тапсырманың мақсаты айқын 
болуы қажет;

- оқушының үйде орындайтын жұмысы туралы нақты 
түсінігі болуы тиіс;

- үй тапсырмасының көлемі оқушылардың жас 
ерекшелігіне сай болуы керек;

- үйге берілген тапсырма міндетті түрде тексерілуі тиіс;
- үй тапсырмасын дүрыс үйьштастыру үшін мүғалім ата- 

анамен үнемі тікелей байланыста болуы шарт.
Үйге берілген тапсырмаларды тексеру мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігіне байланысты. № 1 және № 2 нөмерлі 
дэптерлерді жинап алу арқылы тексеру; ауызша тексеру, 
жазбаша тексеру, тақтаға шығару, дидактикалық материалдар 
арқылы тексеру, т.б.

Үйге берілетін тапсырма өткен сабақты қайталау, жаңа 
сабақты пысықтау, қорыту кезінде берілуі мүмкін. Бірақ сабақ 
соңында мүғалім міндетті түрде үйге берілетін тапсырмаларға 
тоқталып, оларды орындаудың бағытын айтып, оқушылардың 
күнделіктеріне тіркеп алуын қадағалауы тиіс.

Математиканы оқытудың келесі формасы -  факультативті 
сабақтар. Латын тілінен аударғанда facultatis «мүмкін», 
«міндетті емес», «таңдауға беріледі», «ерікті» дегенді білдіреді. 
Факультативті сабақтар 1960 ж. аяғы мен 1970 басында 
оқытудың формасы ретінде ене бастады. Негізгі мақсаты 
барлық ынта-ықыласы бар оқушыларға математика пәні 
бойынша терең білім беру, сондай-ақ қабілеті жоғары, дарынды 
оқушылардың математикалық білімдерін дамыту болып 
табылады.

Сабақпен қатар мектептегі оқу жүмысы оқу топсаяхат 
формасында жүреді. Топсаяхат латын тілінен аударғанда 
excursio «белгілі бір жерге немесе объектіге бару» дегенді
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білдіреді, Топсаяхат оқушылардың тікілей объектіге барып 
(табиғат, мектеп алаңы, тарихи ескерткіштер, көрме, мүражай, 
т.б.) зерттеу арқылы белгілі бір білімді меңгеретін оқытуды 
үйымдастырудың формасы болып табылады.

Студенттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың 
формаларына сипаттама беру.

2. Факультативті сабақтар мен топсаяхаттың маңызы.
3. Үй тапсырмасы және оны үйымдастырудың 

ерекшеліктері.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Факультативті сабақтар мен қосымша сабақтардың 

айырмашылығы?
2. Топсаяхатты үйымдастырудың ерекшеліктері.

Математикадан сыныптан тыс жүмыстар және 
олардың әдістемесі

Педагоғикалық үрдістің негізгі формасы ретінде, оқыту 
барысында сыныптан тыс жүмыстарға ерекше көңіл бөлінуі 
тиіс. Оқушылардың математикалық білімін дамыту, тәрбиелеу, 
шығармашылық белсенділігін күшейту, өмірге деген 
қүштарлығын арттыру, олардың қабілетіне, дарындылығына 
эсер ету, оны әрі қарай дамыту істері білім берумен қоса жүреді. 
Бірақ бұл жүмыстарды оқу үрдісінде жүзеге асыру мүмкін емес. 
Оқушылардың математика сабағына қызығушылығын арттыру, 
математикалық білімін жетілдіру, эстетикалық талғамын, 
сезімін дамыту, дүниетанымын қалыптастыру сияқты білім мен 
тәрбие берудің басты-басты мэселелері сыныптан тыс 
жүмыстарды тиімді ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады.

Оқушылардың математикалық білімін дамыту, бос 
уақыттарын пайдалы, тиімді өткізуде, адамгершіліктің ең биік 
гуманистік қасиеттерін тэрбиелеуде, тез есептеуге,
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қырағылыққа үйретуде сыныптан тыс жұмыстың өсш келе 
жатқан жас ұрпаққа берері, үйретері көп.

Мектептегі математикадан сыныптан тыс жұмыстар оқу 
үрдісімен тығыз байланыста жүргізілетіндіктен, олар пэн 
бағдарламасында көрсетілген міндеттерді шешуге, оның 
сапасын арттыруға бағытталуы тиіс. Сыныптан тыс жүмыстар 
оқушылардың математикалық білімін терендетіп, шыңдай 
түсіреді. Бастауыш сынып оі^шылары математикалық 
заңдылықтарды түсініп, кейбір жалпы :р'ымдарды меңгереді.

Сыныптан тыс жүмысты сабақтан тыс жүмыстан ажырата 
білу қажет. Сабақтан тыс жүмыс тікелей бағдарламамен 
байланысты болады және оқушылардың барлығы міндетті түрде 
қатысады. Сабақтан тыс жұмыстарды үйымдастыру қажеттілігі 
бағдарламалық ұғымдарды меңгеруге қажетті білімді меңгеру 
сабақта үлгермейтіндіктен, оқу кестесіне сыймайтындықтан 
туындап отыр. Мұнда оқушылар сабақ барысында алған 
тапсырмалары бойынша жұмыс істейді. Мүғалім жұмыс 
барысын қадағалап, тексеріп, бақылап, нәтижесін сабақта 
қолданады.

Белгілі эдіскер С.Жортанов: "Сыныптан тыс жүмыстар 
деп, мектепте бірақ сабақ кестесінен тыс жүргізілетін оқу- 
тәрбие жұмыстың барлық түрін айтамыз",- деп сыныптан тыс 
жұмысқа анықтама береді.

Сыныптан тыс жұмыстардың негізгі ерекшеліктері: 1) 
оның еріктілік принципінің негізінде қүрылуында; 2) 
оқушылардың бейімділігі мен танымдық мүддесінің дамуында; 
3) оқушылардың өздігінен жұмыс істеуге, зерттеп бақылауға 
іскерлікпен, дағдымен қарулануында; 4) оқушылардың өздерінің 
еңбекке деген қабілетін сынай алуында; 5) оқыту мен тэрбиенің 
жалпы қоғамдық еңбек жэне кәсіптік бағдармен байланысына 
көмектесуінде; 6) мұғалімнің негізгі материалдарды математика 
курсын оқып білуге толықтырушы материалдар ретінде 
пайдалануында; 7) сыныптан тыс жүмыстарда эртүрлі жастағы 
оқушылардың қатысуында т.б.

Оқушылар сабақтан тыс жүмыстарда жүргізілген 
бақылауларын сыныптан тыс жұмыстарда жалғастырса болады.
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Бірақ оқу үрдісі барысында алған білімдерін кеңейтетін, 
тереңдететін басқа бағдарлама бойынша жұмыс істейді.

H. И. Болдырев сыныптан тыс жүмыстарды зерделей келе, 
оның мынадай ерекшеліктерін көрсетеді:

сыныптан тыс жүмыстар ерікті негізде 
өткізілетіндігінде;

сыныптан тыс жүмыстардың жас шамасы эртүрлі 
оқушыларды қамтитындығында;

сыныптан тыс жүмыстардың міндетті бағдарламалар 
көмегімен байланысты болмайтындығында;

сыныптан тыс жмыстармен оқушылардың өзбетінше 
шүғылдануының басымдылығында;

сыныптан тыс жүргізілетін жүмыстардың формалары 
мен әдістерінің сан алуандылығында;

сыныптан тыс жұмыстардың жаппайлылығында.
Сыныптан тыс жұмыстың міндеттерін анықтай отырып 

белгілі галым А.Ф.Родин: "Сыныптан тыс жұмыстың міндеттері 
- сабақ сияқты, бірақ басқа жолдар, өзгеше материалдар арқылы 
мақсатқажетуге бағытгалған",»деп түжырымдайды.

Бастауыш сыиып оқушыларыиың математикалық білімін 
қалыптастыруда сыныптан тыс жұмыстар мынадай мақсаттарды 
көздеуі керек;

I . Бастауыш сынып оқушыларының математика 
сабақтарында алған білімдерін жетілдіріп, дамыту, кеңейту.

2. Оқыту мен тэрбиені өмірмен, еңбекпен, практикамен 
байланысын белсендету.

3. Бастауыш сынып оқушыларын жас шамасына қарай 
ғылыми жүмыстың іскерлігімен, дағдыларымен қаруландыру.

4. Кіші мектеп оқушыларының шығармашылық 
қабілеттерін, танымдық күштерін, ой-өрісін дамыту.

5. Оқушыларды қоғамдық жүмыстарға, еңбек әрекетіне 
тарту, оларға кэсіптік бағдар беру.

6. Математика сабақтарына қызығушылығын арттырып, 
белсенділік, жауапкершілік қабілеттерін дамыту.

7. Оқушыларды өздігінен жүмыс істеуге төселдіру.
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8. Логикалық ойлауды, тапқырлықты, қырағылықты 
дамыту, табандылыққа, әділеттілікке, ұйымшылдыққа 
тәрбиелеу.

10. Қоршаған орта заттарына ұқыпты қарауға, елінің 
патриоты болуға баулу.

Математика пэні бойынша сыныптан тыс жұмыстар 
бастауыш мектеп оқушыларына танымдық эрекеттерін 
дамытуға үлкен мүмкіншілік береді, Ол бағдарлама көздеғен 
математикалық білімдерді тереңдетіп жэне оларды практикада 
қолдануға мүмкіндік береді, еңбексүйгіштікке, төзімділікке, 
жауапкершілікке тәрбиелейді, оқушылардың математикалық 
білімін жетілдіреді,

Сыныптан тыс жұмыстар өзінІң педагогикалық мәні 
жағынан мектеп пен өмірді байланыстыратын буын болып 
табылады.

Математика пәнінен сыныптан тыс жұмыстарының эдіс- 
тэсілдері саналуан. Олар: эдеби, статистикалық, математикалық 
эдістер, сауалнама, суретке түсіру т.б. эдістер жатады. Бұл 
аталған эдістердің барлығы өзара бір-бірімен тығыз 
байланысты.

Математика курсы бойынша жүргізілетін сыныптан тыс 
жүмыстардың түрлеріне: үйірме, кеш, олимпиада, конкурс, 
дөңғелек үстелдер, ойындар, эстафеталар, математика бұрышы, 
математика мүражайы, топсаяхат, реферат не баяндама жазу т.б. 
жатады.

Сыныптан тыс жұыстардың ішінен мектептерде кең 
таралғаны - үйірме жұмысы, Н.Н.Бабанскийдің пікірінше: 
"Үйірме бұл сыныптан тыс жүмыстардың барлық түрлі 
формаларының түйіні болып табылады. Сыныптан тыс 
жүмыстардың б^рік қойылуы тек үйірме арқылы жүзеге аса 
алады" -  дейді,

Белгілі тарихшы А.А.Вагин: "Үйірме - көпшілік жағдайда 
бірқатар сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру орталығы 
болатын икемді форма", - деп тұжырымдайды. Үйірме - 
сыныптан тыс жұмыстардың түрлі формаларын пайдалануға, 
үйлестіруге мүмкіндік береді.
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Үйірме жүмысының негізғі әдісі оқушылардың өздігінен 
іс-эрекеті болып табылады. үйірменің негізгі мақсаты 
математикалық білім мен іскерлікті кеңейту, тереңдету жэне 
қоғамдық пайдалы еңбекке қатынасу. Үйірме жұмысының 
нэтижесінде оқушылардың өздігінен зерттеу әрекетінің іскерлігі 
мен дағдылары қалыптасады: математикалық заңдылықты 
түсінуге, белгілі бір ой-қорытындысын шығаруға, логикалық 
тэсілдерді қолдануға, эдебиетпен жұмыс істеуге төселеді.

Үйірменің басқа сыныптан тыс формаларынан басты 
жетістіғі онда математикамен шүғылданатын түрақты 
оқушылардың қүрамымен үнемі жүйелі түрде сабақтар 
үйымдастырылуы мүмкін,

Үйірме сыныптан тыс жүмыстарды жэне математика 
сабақтарын өткізуде мүғалімге көмекші қызмет атқара алады,

Үйірме бос уақытын математикаға арнайтын 
оқушылардың өзінің еркімен құрылады. үйірмеғе 1-4 сынып 
оқушылары жазылады. Үйірме жүмыстарын бөлу барысында 
оқушылардың жас ерекшеліктері мен қабілеттері ескеріледі.

Жалпы математика бойынша үйірме жұмыстары 2 бағытта 
жүзеғе асырылады: 1) теориялық (эңгіме, баяндама, викторина, 
өзіндік жүмыс), 2) практикалық (жаттығуларды, есептерді 
орындау, кітапханаға, мүрағатқа, мүражайға бару).

Бастауыш сынып мүғалімдері үйірменің ғылыми- 
әдістемелік жетекшіліғін қамтамасыз етеді, жұмыс эдістемесі 
бойынша кеңес береді, тақырыптарды зерттеудің жоспарын 
қүруға көмектеседі.

Үйірме жұмыстарының тақырыбын анықтауда дайын 
материалдың болуы міндетті емес. Үйірме мүшесінің әрқайсысы 
өздерінің ынта-ықыластарын, қабілеттерін, мүмкіндік білім 
деңгейлерін ескере отырып, тақырып таңдап, онымен өзбетінше 
шұғылданады.

Математика үйірмесінің жүмыс жоспары:
- мектеп бағдарламасының ең күрделі сүрақтарын;
- сабақ барысында толық мазмүны ашылмаған бағдарлама 

сүрақтарын;
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- сабақтарда мүлде талқыланбаған, ашылмаған, бірақ 
бағдарламада бар мәселелерді;

-оқу бағдарламасына енбейтін жағдайларды ескерумен 
құрылуы мүмкін.

Үйірменің жылдық жоспарын қүруда міндетті түрде 
оқушылардың қысқы және жазғы демалыс уақыттарын ескерген 
дүрыс.

Жоспарда үйірменің мақсат, міндеттерінен басқа оның 
түрлі формалары (топсаяхат, кеш өткізу, ашық тэрбие сағаты, 
газеттер шығару, конкурстар мен олипиадалар, мүражай) 
көрсетіледі.

Үйірме жұмысын жыл бойы жүргізген әрі қызықты, эрі 
белсенді етеді. Үйірме жүмысы қррытынды сабақпен аяқталады. 
Ол кеш немесе басқа формада өтуі мүмкін. Жалпы қорытынды 
сабақтарда қысқа есеп тыңдалып, үйірме жүмысының негізгі 
бағытын сипаттайтын 2-3 баяндама оқылады. Үйірме жұмысына 
оқушылардың белсенділігін дамытып, қызығушылығын арттыру 
үшін тек жүмыстың эдіс-тэсілдерін түрлендіру мен теориялық 
жүмыстарды практикамен байланыстыру ғана емес, сонымен 
бірге оларды алмастырудың маңызы зор.

Математика үйірмесіне оқушыларды жұмылдыру үшін 
түрлі іс-шараларды үйымдастырудың маңызы зор. Математика 
үйірмесіндегі («Кішкентай Архимедтер», «Пифагоршылар», 
«Қызықта математика», «Математика жэне біз», «Математика 
біздің әлемімізде» т.б.) жүмыстардың ұйымдастырылуы, 
мұғалімнің бағыт-бағдар беруі арқылы оқушылардың ынта- 
ықыласы мен дербестігіне сүйенеді. Н.Н. Баранский: "М:^алім 
үйірмеде беделді, өнегелі "кеңес беруші" болу керек, бірақ 
үйірмені баспау керек, сонымен бірге өзін-өзі жоймау керек", - 
деп жазады.

Үйірмедегі жүмыс оқушыларға түсінікті, қолайлы, 
қарапайым болуы тиіс. Жүмыс істеу үшін үйірме қатысушылары 
топтарға, секцияларға, бөлімдерге бөлінеді.

Математикалық үйірмелердің кеңеюі мен дамуы жағынан 
көбінесе оқушылар қоғамына, кейіннен клубтарға айналады. 
Бастауыш мектепте қоғам мен клуб сыныптан тыс жұмыстардың
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ең жоғары формасы болып табылады. Қоғам мен клубтардың 
жүмыс жоспары, жетекшілер қүрамы мектептің педагогикалық 
кеңесінде бекітіледі.

Сыныптан тыс жүмыстардың ішінен кең тараған формасы 
“  математикалық викториналар. Викторинаның мақсаты - 
бастауыш сынып оқушыларына білім бере отырып, математика 
пэніне қызығушылығын арттыру.

Викториналар ойын түрінде (шарада, салыстыруға 
арналған сүрақтар, ребустар, сөзжүмбақтар) берілетін 
сұрақтарға дүрыс жауап алатын математикаға байланысты түрлі 
деректерді, нақтылы меңгеруді көздейді. Викторина мазмүны 
математика пэні бойынша мектеп бағдарламасынан жеке 
тақырыптармен сипатталады.

Математикалық викториналар арнайы алдын-ала 
дайындықты, өзбетімен жүмыс істеуді талап етеді, Ол бастауыш 
сынып оқушыларының математикалық білім, білік, дағдыларын 
қалыптастырып олардың логикалық ойлау қабілеттерін 
дамытуга комектеседі.

Викторина сабақта, сыныптан тыс жүмыстарда 
шығармашылық жағдайды тудыртып, оқушыларға өз білімдерін 
тексеруге мүмкіндік береді.

Математикалық викториналарды үйірмеде, сыныпта, 
мектепте жүрғізуге болады.

Сыныптан жэне мектептен тыс жүмыстарда 
викториналардың барлық түрлері өтіледі, ал сабақта - көбінесе 
тақырыптық, мектеп бағдарламасымен байланысты болады. 
Кейде сүрақтар суреттерді көрсетумен, математикалық өлең 
оқумен, санамақ, жаңылтпаш айтумен, жүмбақ шешумен 
алмастырылады. Викторина сүрақтары толық жауапты талап 
етпейді. Көбінесе викторина математикалық олимпиадаға 
дайындық кезінде қолданады.

Сыныптан тыс жұмыстардың жаппай көпшілік 
үйымдасқан, жоспарлы формалардың бірі -  олимпиадалар 
болып табылады. Олимпиада -  математика пэнінен 
жетістіктердің байқауы, оқушылардың математикалық білімдері 
бойынша жарыс болып табылады,
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Олимпиадалар бастауыш сынып оқушыларының 
практикалық іскерлігі мен дағдыларын қалыптастырады, 
теориялық білімдерін өмірмен тығьіз байланыстырады. 
Олимпиадалар - тақырыптық немесе жалпы бастауыш 
математика курсының мазмұнын қамтуы мүмкін. Олимпиадалар 
сыныптың, мектептің математика пэнінің нэтижесін 
қорытындылау мақсатымен жүргізіледі. Олимпиада алдында 
оқушылардың өзіндік жүмыстары жүреді.

Олимпиадаларға дайындық барысында ең алдымен 
оқушылардың математикалық білім деңгейлеріне көңіл 
аударылады. Олимпиадаларды өткізбестен бұрын қойылатын 
сүрақтар, эдебиеттер тізімі қарастырылады, жауаптар мен 
оларды бағалаудың талаптары жасалып, бекітіледі. 
Олимпиадалардың өту мерзімі анықталады, эділқазы алқасы 
жүмыстары белгіленіп, бекітіледі. Олимпиада оқушылардың 
дүниетанымының қалыптасуына, олардың көзқарасының 
дамуына эсер етіп, математикалық білімнің артуына көмектесуі 
үшін оқушыларды эдебиетпен алдын-ала таныстыру қажет. 
Сүрақтар мағыналы, нақты, математика пәнінің мазмүнын 
бейнелеуі керек.

Олимпиадалар үш турда өтеді: 1) мектептік, 2) аудандық 
немесе қалалық, 3) облыстық. Турдан турға қарай берілетін 
сүрақтар мен тапсырмалар күрделене түседі. Жеңімпаздар түрлі 
сыйлықтармен марапатталады.

Олимпиадаға дайындық барысында мектептер математика 
пэні бойынша ең жақсы шығармашылық жүмыстарға конкурс 
өткізеді: реферат, математикалық диктант, есеп шығару,
шығарма жазу, кесте күру, сурет салу, белғілі бір тақырып 
бойынша материалдар жинастыруды, математикалық кештерді, 
конференциялар мен топсаяхатарды үйымдастырады.

Олимпиада қатысушыларына көмек ретінде мектептерғе: 
олимпиаданы өткізудің шарттары, эдебиет көрсеткіштері, 
барлық турларға ауызша жэне жазбаша жауаптардың сүрақтары 
жарияланып жіберіледі, кеңестер беріледі.

Математика пэні бойынша олимпиадалардың міндеттері: 
математикадан үйымдастырылған жүмыстардың жылдық
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қорытындысын жасау; математикаға бейім оқушыларды 
анықтау; оқушылардың математикаға деғен қызығушылығын 
күшейту. Бүл міндеттерді шешу барысында олимпиаданы өткізу 
эдістері және оларды үйымдастыру мэселесі елеулі орын алады.

Олимпиада тақырыптарын таңдауда мына принциптерді 
басшылыққа алу қажет:

1. Математикалық тапсырмалар, жаттығулар мазмүны 
жағынан түсінікті, нақты болуы керек.

2. Математикалық тапсырмалар оқушылардың 
шығармашылық қабілетінің артуына, математикалық білімнің 
дамуына ықпалын тиғізуі керек.

3. Математикалық тақырыптарды таңдау барысында 
оқушылардың жас ерекшеліктеріне көңіл аудару қажет.

Олимпиада тапсырмалары әртүрліше берілуі мүмкін. 
Мысалы, есеп шығару, сурет бойынша есеп қүрастыру, 
математикалық диктант, шығарма жазу, жаңылтпаш, санамақ, 
математикалық мақал-мәтел айту; көрнекі қүралдарды (сурет, 
макет, кесте, сызба, т.б.) дайындау.

Олимпиада көп жагдайда жетекшінің кіріспе сөзімен 
басталып, қорытынды шығарумен аяқталады. Олимпиада 
жеңімпаздарын жалпы жоғары балдар саны бойынша, ал ең 
жақсы сыныптарды дүрыс жауаптар саны бойынша және 
оқушылар санының көптіғімен анықтайды. Олимпиадаға 
математика бойынша корме ұйымдастырылады,

Сыныптан тыс өлкетану жұмыстарының ішінен кең 
тараған тағы бір түрі -  математикалық кештер. Математикалық 
кештерді өткізбес бұрын үлкен үйымдастыру жүмысы қажет: 
бағдарлама қүрастырылады, бөлмелерді безендірудің эскиздері, 
баяндамалар дайындалады, эдемі хабарландыру жазылады, 
Мүндай кештердің оқу-тэрбиелік бағыты математикалық 
заңдылықтарды терең түсінуғе көмектеседі, оқушылардың 
математикаға деген қызығушылығын оятады, дүниетанымын 
кеңейтеді, математикалық білімін дамытады.

Кештердің мақсаты - өнердің түрлері арқылы (көркем оқу, 
эн, музыка, қойылым) математиканың заңдылықтарын, қыр-
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сырларын, ерекшелігін оқушыларға эмоционалды қабылдауға 
көмектесу.

Көп жағдайда кешке деген қызығушылық баяндама көлемі 
мен стиліне, кештің созылу уақытыңа байланысты болады.

Кештің бір бөлігіне чайнворд, сөзжұмбақ, ребустарды 
шешу, ойын, викториналарды т.б. енгізу кештің 
тартымдылығын арттырады.

Матемтикалық кештерден өзінің ғылымилығымен
ерекшеленетін сыныптан тыс жұмыстардың бірі 
конференциялар. Бастауыш мектепте көп жағдайда
конференцияларға 3-4 сынып оқушылары қатысады.

Конференция бағдарламасы алдын-ала жасалады, 
баяндама тақырыптары таңдалып, фотомонтаждар, плакаттар 
дайындалады. Конференция мазмұнына байланысты беделді, 
атақты адамдарды, ғалымдарды шақыруға болады.

Конференцияға баяндаманы дайындау үшін мұғалім 
әдебиеттерді, құжаттарды, т.б. материалдарды ұсынады, қажет 
етсе мұрағат, мұражайлардан керекті ақпаратты алуға тапсырма 
береді. Конференцияда оқытылатын баяндама саны мен 
берілетін уақыты шектеулі болады. Конференция тақырыбы 
эртүрлі тақырыптарды қамтуы мүмкін.

Мектептегі сыныптан тыс жүмыстарының жеке 
формаларының бірі - баяндама (реферат) жазу. Баяндама 
тақырыбы математика сабақтарының неғізінде құралып, оқу- 
тәрбие міндеттерімен анықталады. Мүғалімнің міндеті - 
баяндамамен жүмыс істеу барысында бастауыш сынып 
оқушыларын кітаппен жүмыс істеуге, материалдарды өңдеуге, 
олардың ішінен маңыздысын бөліп алуға, қорытынды жасауға 
төселдіру. Әрбір оқушы өзіне математика бойынша бір тақырып 
таңдайды, мүғалімнің жетекшіліғімен оның толық жоспарын, 
эдебиет тізімін құрып, қажетті ақпаратты алудың жолдарын 
(бақылау, тэжірибелер, мұрағаттардан, мүражайлардан, 
статистикалық, жоспарлы мекемелер мен ұйымдардан 
мәліметтер) анықтайды. Жүмыстың кейінгі кезеңі жиналған 
материалдарды өңдеу болып табылады. Сонымен қоса сызба, 
график, диаграммалар, кестелер қүру жатады.
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Баяндама (реферат) көлемі оқушылардың жас шамасына, 
дайындық деңгейіне, тақырып ерешелігіне байланысты болмақ. 
Дайындаған баянадаманы оқушылар үйірме мәжілісінде оқып, 
онда жұмыс талқыланып, бағаланып, оның эрі қарай жүзеге 
асуына ұсыныстар беріледі. Егер баяндама жақсы болса, онда 
жергілікті халықтың немесе мектеп оқушыларының алдында 
оқытуға болады.

Бастауыш мектепте математика бағдарламасының 
талаптарын жүзеге асыру мақсатында оқушылармен 
эстафеталарды үйымдастырудың маңызы зор.

Эстафеталарды өткізу мен ұйымдастырудың негізгі 
мақсаты бастауыш сынып оқушыларына білім бере отырып, 
олардың математикалық қырағылығын, байқағыштығын, 
шапшандығын тәрбиелеу.

Математикалық эстафеталарды өткізу үшін эр сынып 
белгілі бір тақырыпты таңдайды, сол тақырып бойынша жұмыс 
істейді. Сөйтіп эстафетаға бірнеше оқушылар немесе барлық 
бастауыш сынып оқушылары қатыса алады. Бірнеше эстафета 
тақырытарын келтірейік: «Жас Архимедтер», «Пифагоршылар», 
«Математиканың қыр-сырлары», «Жай есептер», «Есептер 
құпиясы», «Тез есепте», «Кім жылдам?», т.б.

Сыныптан тыс жұмыстардың ерекше формасы -  
топсаяхат. Топсаяхаттың педагогикалық маңыздылығы ерекше. 
Топсаяхаттар оқушыларға сабақ, оқулық мазмүны мен қоршаған 
шындық арасында байланыс орнатуға көмектеседі, өздерінің 
кітаптан оқығандарын, алған білімдерін, мүғалімнің сабақта 
айтқандарын күнделікті өмірде дэлелдеуге, пайдалануға 
көмектеседі. Топсаяхат өмірді практикамен байланыстырады, 
оқушыларға зерттеу объектілерімен табиғи жағдайда танысуға 
мүмкіндік береді. Сабақтан гөрі топсаяхаттарда көрнекілік 
құралы эрқашанда оқушылардың таным жэне тэрбие объектісі 
болады. Топсаяхат оқушылардың қызығушылығын оятып, 
оларға ерекше эсер етеді, мұғалімнің топсаяхат барысында 
айтқан әңгімесін тез қабылдауға көмектеседі.

Мектеп жүмысының практикасында топсаяхаттың екі түрі 
болады: а) бағдарлама материалын оқумен байланысты - оқу
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топсаяхаттары. Көбінесе бұл ерекше сабақ типі (топсаяхат 
сабағы); э) сыныптан тыс жұмыстың жоспары бойынша 
жүргізілетін бағдарламадан тыс топсаяхаттар. Оқу 
топсаяхаттары математика бойынша бағдарлама талаптарынан 
шығып, уақытпен шектелсе, бағдарламалардан тыс топсаяхаттар 
уақытпен шектелмейді.

Топсаяхаттарды оқу жұмысындағы орны бойынша былай 
бөлуге болады:

1. Сабақта немесе үйірме барысында оқу материалдарын 
оқудың алдын-ала жүретін кіріспе-топсаяхат. Бұл топсаяхат 
оқушыларды жаңа материалдарды қабылдауға дайындайды, 
келесі сабаққа қызығушылығын оятып, өзбетімен теориялық 
талдау жэне қорытынды жасау үшін материалдарды жинау 
мақсатында өтіледі.

2. Топсаяхат-сабағы. Топсаяхат барысында оқушылар 
тақырып материалдарын эрі қарай оқып, жаңа білімді игереді, 
оларды жүйелейді, бекітеді.

3. Қорытынды-топсаяхат. Бүл топсаяхат үйірмеде 
немесе сабақта белгілі бір тақырыпты өткеннен кейін жүреді. 
Мүның мақсаты жергілікті жер материалдары мен өтілетін 
материалдар арасында байланысты табу болып табылады.

4. Шолу-топсаяхаты, үйірмеде немесе сабақта бір қатар 
тақырыптарды немесе бір тақырыпты меңгеруді аяқтайды.

Топсаяхат объектілерінің орналасу орны бойынша жақын 
және алыс топсаяхаттары болады, ал материалды меңгеру және 
онымен танысу сипаты бойынша тақырыптық және комплекстік 
болып келеді.

Топсаяхатты өткізу үшін мүғалімнен үлкен дайындықты 
талап етіледі. Бастауыш сынып мұғалімі топсаяхаттың 
төмендегідей ерекшеліктерін ескеруі қажет:

- біріншіден, мүғалімнің топсаяхат барысында теориялық 
мәселелерді толық ашуға мүмкіндіғі болмағандықтан, үзақ 
теориялық ойларды, егер қажет болса, топсаяхат алдында 
немесе соңында береді. Сонымен топсаяхаттар тиісті теориялық 
мәселелер қарастырылатын алдыңғы және кейінгі сабақтардың 
органикалық өзара байланысын шамалайды;
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- екіншіден, м^алім өзшщ эмоционалды, терең мазмүнды 
эңгімесінің топсаяхаттың жоғары нэтижеде болуының негізі 
шарты болып табылатынын ескеру керек, Топсаяхат кезінде 
тапсырмаларды орындау үшін оқушылар топсаяхат алдында 
дайындалады, оқулық бойынша тиісті материалдарды қайталап, 
үсынған эдебиеттерді оқиды.

Топсаяхатты өткізу - жұмыс және ақпараттық бөлімдерін 
қамтиды. Ақпараттық бөлім - мүғалімнің түсіндіруі, әңгімесі. 
Жүмыс бөлігі - оқушылардың зерттеу жэне тіркеу эрекеті 
(материал жинау, өлшеу, суретке түсіру).

Математика бүрышы оқу-тәрбие жұмысын жақсартуға, 
оқушылардың математиканың заңдылықтарын түсінуге, 
математикаға деген қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді.

Математика бүрышының негізгі міндеттері: 1) математика 
оқу бағдарламасы қарастыратын бірқатар үғымдарды меңгеруді 
жеңілдету; 2) оқушылардың математикалық білімдерін кеңейтіп, 
тереңдету үшін стендтер, диаграммалар, коллекциялар, альбом, 
сурет, сызба, кесте арқылы математиканың қыр-сырын тануға 
көмектесу; 3) оқушылардың математикалық зерттеу жүмысына 
қызығушылығын дамыту, белгілі дағды мен іскерлікті 
(модельдеу, сурет салу, сызу) қалыптастыру; 4) бастауыш 
сынып оқушыларының өзбетінше жұмыс істеуі мен 
шығармашылық қабілеттерін арттыру, дүниетанымын 
қалыптастыру; 5) түрлі материалдарды іздестіру, жинау; 
жиналған материалдарды, қүжаттарды сақтау және есепке алу, 
олардың ғылымилығын тексеру, жүйелеу; математика 
бүрышындағы материалдарды математика сабағында қолдану.

Бүрыш мазмұны жағынан оқушылардың оқу үлгерімін 
арттыруға жэне олардың математикаға деғен қызығушылығын 
тэрбиелеуге көмектесуі керек.

Математика бұрышын үйымдастыруда жаппай сынып 
болып қатысу керек. Сыныптағы бұрыштың өзіндік ерекшелігі 
болуы шарт:

1) математика бұрышындағы материалдардың басым 
көпшілігі оқушылардың математикадан шығармашылық 
жұмыстары болуы тиіс;
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2) математика бұрышындағы материалдардың орналасуы 
мектептің оқу-тәрбие міндеттеріне сэйкес келуі керек;

3) бұрышта математика пэні бойынша өткізілген түрлі 
жұмыстардың (топсаяхат материалдары, сыйлықтар, кеш жэне 
кездесу материалдары) жолдары мен эдістері бейнеленуі қажет.

Сонымен, бастауыш сынып оқушыларының 
математикалық білім, білік, дағдыларын қалыптастыруда 
сыныптан тыс жұмыстардың маңызы зор. Сыныптан тыс 
жүмыстардың түрлі формалары арқылы оқушылардың 
математикалық білімдері кеңейеді, пэнге деген қызығушылығы 
артып, оқу-танымдық іс-әрекеті қалыптасады.

Студенттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Бастауыш сынып математика пэнінен 
ұйымдастырылатын сыныптан тыс жүмыстардың маңызы.

2. үйірме жэне оны өткізудің эдістемесі.
3. Олимпиаданы ұйымдастырудың мазмүны.

Студенттердің өзіндік жұмысы:
1. Бастауыш мектепте сыныптан тыс жүмыстарды 

үйымдастырудың ерекшеліктері.
2. «Математиктер» клубының жоспары.
3. Олимпиаданы үйымдастырудың ерекшеліктері

Математикалық ойын және оның маңызы

Бастауыш сынып оқушыларының математика пәніне 
қызығушылықтарын арттыруда ойынның маңызы аса зор. Оның 
себебі, біріншіден, бастауыш сынып оқушыларының 
психологиялық ерекшеліктерін ескерсек, олардың абстрактілі 
ойлау қабілеттерінен гөрі конкретті көру қабілеті басым болып 
келеді. Екіншіден, мектепке дейінгі кезеңде оқушылардың 
негізгі әрекеті ойын болғандықтан оқу эрекетіне бірден көшу 
оқушыға қиын соғады, үшіншіден, ойын окүшылардың сабаққа 
қызығушылығын, ынта-ықьшасын арттыру, математикалық
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білім, білік, дағдыларын қалыптастыру үшін қажет. Сондықтан 
математика сабақтарында түрлі ойындарды пайдаланудың 
маңызы зор.

Математикалық ойындардьщ негізгі мақсаты -  бастауыш 
сынып оқушыларының бағдарлама талаптарында көрсетілген 
математикалық білім, білік, дағдыларын қалыптастыру, белгілі 
бір тақырып бойынша білім беру, пысықтау, қайталау немесе 
тексеру.

Математикалық ойының міндеттері — оқушылардың 
математикаға қызығушылығын арттыру, математикалық 
білімдерін дамыту, шапшаңдыққа, қырағылыір^а, 
байқағыштыққа тэрбиелеу.

Ойынның маңызы туралы көптеген ғалымдар айтып 
кеткен. Кеңестік педагог А.С.Макаренко: “Баланың ойынға 
деген қүмарлығы бар, сол қүмарлықты қанағаттандыра білуіміз 
керек. Ойнау үшін тек қана уақытты бөліп қана қоймай, 
сонымен бірге баланың барлық өміріне ойынды бере жэне сіңіре 
білуіміз қажет. Оның барлық өмірі - ойыннан түрады.”- деген 
екен. К.Д.Ушинский: “Ойын баласын ойын үстінде үйрет” -  деп 
тұжырымдаса, Л.Выготский: “Ойын бастан кешкендерді жай 
ғана еске алу емес, ол бастан кешкен эсерлерді жасампаздықпен 
қайта өңдеу: баланы өзінің қажеттіліктері мен
қызығушылықтарына жауап бере алатын деңгейдегі қайта 
қүрастыру мен одан жаңа әрекеттер жасау болып табылады”, - 
деп санайды. Ал ертедегі үлы ойшылдар Ж.Ж.І^^ссо мен 
И.Г.Песталоцци ойын арқылы балаларды болашақ өмірге 
бейімдеу керек деп түсіндірген.

ұлы Абайдың: “Ойын ойнап эн салмай, өсер бала 
бола ма?” деген пікірінен бала өмірінде ойынның 
маңыздылығын көруге болады,

Ойын - бала эрекетінің бір түрі, адамзат мәдениетінің 
қазынасы. Бала ойын арқылы өмірге енеді, табиғатпен, 
қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түседі, таным-түсінігін 
арттырады, еңбек ете білу дағдысы қалыптасады.

Ойынның түрлері сан алуан. Мысалы, іскерлік ойындар, 
дидактикалық ойындар, үлттық ойындар, рөлдік ойындар,
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сюжеттік ойындар, сахналық ойындар, қимыл-қозғалыс 
ойындар, үстел үстіндегі ойындар, дала ойындары т.б.

Математикалық ойын бастауыш сынып оқушыларын 
төзімділікке, қайсарлыққа, тапқырлыққа, шығармашылыққа 
жетелейді. Ойын оқушының ойлау қабілетінің дамуына, 
психикалық процестердің жетілуіне көмектеседі. Ойын арқылы 
берілетін білімді оқушы тез түсініп қабылдайды. Ойын ережесі 
мен шарты баланы тәртіптілікке, жауапкершілікке жетелейді.

Бастауыш сынып математика сабақтарында мынадай 
ойындарды пайдалануға болады: «Домино», «Сандардың
көршісін ата», «Жасырын сан», «Түрлі түсті үшбұрыштар», 
«Өрнектерді қүрастыр» «үшбүрыштар еліне» саяхат, «Шаршы 
қүрастыр», «Қызықты санау», «Үздік есептегіш», «Сен 
жалғастыр», «Қай сан қалып қойған?», «Геометриялық 
фигураны тап», «Сан мен түстер», «Көңілді пішіндер», 
«Шаршыны толтыру», «Аукцион», «Кім жылдам?», «Балық 
аулау», «Гүл терейік», «Алтын сақа» т.б.

Студенттердің оцытушымеи бірге орындайтын 
жұмысы:

1. Бастауыш мектепте ойынның маңызы.
2. Математика сабақтарында қандай ойындарды 

пайдалануға болады?
3. үлттық ойындардың тэрбиелік мэні қандай?

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Бастауыш сынып математика 

пайдаланылатын ойындар.
2. Іскерлік ойындар. Реферат.
3. Ойындарды құру және әзірлеу.

сабақтарында
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Математиканың бастауыш курсының мазмүны және 
оны оқытуды ұйымдастыру

Бастауыш мектепте математиканы оқыту білімділік, 
дамытушылық, тэрбиелік және практикалық міндеттерді 
шешуге бағытталған.

Бастауыш мектепте математика пэнінен оқу мазмүнын 
жоспарлау бастауыш білімнің мемлекеттік стандарты, 
бағдарлама және оқулық негізінде тақырыптық-күнтізбелік 
жоспар қүрылады. Тақырыптық-күнтізбелік жоспар негізінде 
әрбір жеке тақырып бойынша сабақ жоспары жасалады.

Әрбір тақырыптың сабақ жоспарын қүруда бастауыш 
сынып мүғалімі төмендеғі мәселелерді басшылыққа алуы тиіс.

1) сабақтың тақырыбы белгіленеді;
2) тақырыптың негізінде сабақтың мақсаты анықталады;
3) сабақ мақсаты белгіленгеннен кейін сабақтың 

міндеттері белгіленеді:
Білімділік міндеттері: белгілі бір тақырып бойынша 

жаңа білімді меңгеру, өткенді қайталау, пысықтау, қорыту.
Дамытушылық міндеттері: бастауыш сынып

оқушыларының математикалық ойлау қабілеттерін, логикасын, 
шығармашылық ойлауын, танымдық белсенділігін, 
математикалық тілін дамыту, пэнге деген қызығушылығын 
арттыру.

Тәрбиелік міндеттері: математикалық қырағылыққа,
байқағыштыққа, үқыптылыққа, төзімділікке, тез есептеуге, 
тазалыққа, өз елінің патриоты болуға тәрбиелеу.

Практикалық міндеттері: дэптермен, оқулықпен, сурет, 
кестелермен, өзбетімен жұмыс істеуге дағдыландыру; 
математика сабағында алған теориялық білімдерін өмірде, 
практикада, басқа да сабақтарда қолдануға дағдыландыру.

4) сабақтың көрнекі-құралдары анықталады;
5) сабақтың типі белгіленеді. (Бастауыш мектепте көп 

жағдайда аралас сабағы болады, Оның себебі бастауыш 
сыныптарда үйге тапсырма беріледі және күн сайын міндетті 
түрді тексеріледі; өткен сабақ қайталанады; жаңа сабақ

45



түсіндіріледі; жаңа сабақ бекітіледі, пысықталады жэне 
қорытындыланады);

6) оқытудың эдістері белгіленеді;
7) сабақтың барысы: Сабақтың өту барысын

жоспарлағанда эрбір мұғалім уақытты дұрыс және тиімді 
пайдалана алуының маңызы зор. Сабақтың эр бір қезеңіне 
уақытты дұрыс бөлген жөн.

A. Ұйымдастыру кезеңі (1-2мин). ұйымдастыру кезеңінің 
негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларының зейіндерін 
сабаққа аудару.

Ә. Үй тапсырмасын сұрау. Өткенді қайталау. (5-8 мин.). 
Бастауыш сыныптарда көп жағдайда № Іжэне № 2 жұмыс 
дэптерлері болады. Сол себептен үй тапсырмасын тексергенде 
мұғалім оқушылардың дэптерлерін жинап алып, тексеріп 
отырады. Бұл мұғалімге әрі жеңіл, эрі эрбір оқушының 
математикалық білімін анықтауға мүмкіндік береді. үй 
тапсырмасы мен өткен тақырыпты қайталағанда мұғалім 
міндетті түрде барлық сынып оқушыларын қамтуы тиіс. Бүл 
эрине мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне байланысты 
болмақ: ауызша сүрау, тақтаға шығару, бірін-бірі тексеру, 
дидактикалық материалдармен жүмыс, тест, т.б.

Б. Жаңа сабақты түсіндіру. (10-12 минут). Тақырыпқа 
байланысты м^талім жаңа сабақты оқушыларға меңгертеді. 
Жақсы ұстаз тек оқулықпен ғана шектелмейді. Ол түрлі 
қосымша материалдарды, суреттер мен слайдтарды пайдаланып, 
үнемі сабаққа жаңалық енгізіп отырады,

B. Жаңа сабақты бекіту (12-15 минут). Эрине жаңа 
сабақты бекіту кезеңіне неғізгі уақытты жүмсаған дүрыс. Оның 
себебі дэл осы кезеңде оқушы түрлі практикалық жаттығуларды 
орындау арқылы өзінің жаңа сабақты қаншалықты 
меңгергендіғін байқатады.

Г. Жаңа сабақты пысықтау, қорыту (5-7 минут). Жаңа 
сабақты қорыту түрлі формада өтуі мүмкін. Ол ауызша сұрау 
арқылы, ойын, жарыс түрінде үйымдастырылуы мүмкін.

Ғ. Үйге тапсырма беру (3-5 минут). Бүл мүғалім мен 
оқушы үшін ең жауапты кезең. үйге берілетін тапсырманы
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мұғалім жақсы түсіндіруі қажет, Бірнеше мысалдар келтіруге 
болады. Оқушы үй тапсырмасын орындау барысында 
мұғалімнің айтқанын ескере отырып орындауы керек. үйғе 
берілетін тапсырма тек сабақтың соңында ғана берілмейді. Ол 
өткенді қайталауда, жаңа сабақты түсіндіруде, бекіту кезеңінде 
де берілуі мүмкін. Бірақ міндетті түрде сабақ соңында айтылуы, 
оқушының күнделіктерінде тіркелуі қажет. үйге берілетін 
тапсырма тек оқулық және дэптермен шектелмеген дүрыс. 
Мүғалім оқушылардан қосымша әдебиеттерді пайдалануды, 
жан-жақты ізденуді талап еткен жөн,

Д. Оқушыларды бағалау. (2-3 минут). Мүғалім
оқушыларды бағалағанда тек 5 балдық жүйемен ғана емес, 
сондай-ақ ауызша мадақтау, ынталандыру әдісін де пайдаланған 
тиімді.

Студенттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жұмысы:

1. Білім берудің иегізгі бағдарламасына сәйкес 
«Математика» пәні бойыі-іша оқу жүктемесінің көлемі қандай?

2. Сабақ жоспарын құрудың ерекшеліктері?

Студенттердщ өзіндік жүмысы:
1. Сабақтың дидактикалық кезеңдері.
2. С абақ қүрыл ысы.

Қарапайым түсініктерді қалыптастыру әдістемесі

деишгі 
пысықтау,

Мацсаты: бастауыш сынып оқушыларына қарапайым 
түсініктер туралы үғым беру.

Міндеттері:
1. Бастауыш сынып оқушыларының мектепке 

математикалық білім деңгейін анықтау, 
қорытындылау;

2. Оқушыларды ондық санау жүйесіне дайындау;
3. Оқушылардың заттарды санай алу жэне заттардың 

ретін білу біліктерін қалыптастыру.
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4. Заттарды салыстыруға, біріктіруге, бөліп алуға, үйрету.
5. Затардың кеңістікте орналасуын бағдарлай білуіне, 

ұзындықты өлшей білуге дағдыландыру.
6. Оқушылардың уақыт туралы түсініктерін

қалыптастыру.
7. Геометриялық фигуралардың қарапайым түрлерімен 

таныстыру.
8. Кесінді жэне оны сызуға, кесіндінің үзындығын 

өлшеуге үйрету, сантиметр ұғымын енгізу.
9. Оқушылардың бөліктерге бөлу және құрастыру 

біліктерін қалыптастыру.
10. Дэптермен жұмыс істеуге дағдылару.
Әдістемесі:
1. Оқушылардың математикалық білім деңгейін 

анықтау.
Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бірінші сынып 

оқушыларының математикалық білім деңгейі әртүрлі болып 
келеді. Оның себебі бір оқушы балабақшадан, бірі үйде ата- 
анасынан, әже-атасынан, енді бірі шағын орталықтардан, 
арнайы дайындықтан білім алады.

Қарапайым түсініктер оқушылардың математикалық білім 
деңгейін анықтау, оны белгілі бір ретке келтіру жэне алғашқы 
санау жүйесі - он көлеміндегі сандарға дайындау үшін 
оқытылады. Ол үшін мұғалім эрбір оқушыны көрнекіліктердің, 
суреттердің, санау материалдарының көмегімен эңгімеге 
тартады:

- Заттарды санай аласың ба?
- Нешеге дейін санай аласың?
- Мынау заттың түсі қандай? Көлемі қандай? Пішіні ше?
- Екі заттарды салыстыр? үқсайды ма? үқсастығы неде?
- Сыныпта неше қыз бала, неше үл бала бар?
- Кімнің бойы биік?
- Мынау қандай фигура?
- Шаршыны көрсет.
2. Қарапайым түсініктер туралы үғым беру.
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A. Оқушыларға сурет бойынша жүмыс істеуді үйрету. 
Суреттегі заттарды санау; сурет бойынша эңгіме қүрастыру; 
заттарды ретімен орналастыру.

Санау материалдары арқылы оқушылардың санау 
біліктерін қалыптастыру: «Неше алмұрт бар?», «Бәріміз бірге 
санайық», «Сыныпта қанша оқушы бар?», т.б.

Сурет бойынша жүмыс: «Бүтақта неше торғай отыр?», 
«Жыл мезгілдерін ата», «Ағаш жапырақтары қай жыл мезгілінде 
сарғаяды?», «Суреттегі заттарды ретімен орналастыр», т.б.

Ә. Оқушыларды заттардың белгілері, түстері, пішіндері 
бойынша салыстыруға үйрету. «Бірдей екі заттарды ата», 
«Бірдей үш затты көрсет», «Түстері бірдей заттарды ата», 
«Көлемі бірдей екі затты анықта».

Б. «¥зын-қысқа», «Биік-аласа», «Қалың-жүқа», «Артық- 
кем», «Қанша болса, сонша» үғымдарын меңгерту.

Түрлі ойындарды үйымдастыру арқылы заттарды 
салыстыруға, заттардың кеңістікте орналасуын бағдарлай білуге 
үйрету. Оқушыларға «жоғарыда-төменде», «оң жақта, сол 
жақта», т.б. ұғымдарын қалыптастыру. Оқушыларға алдымен оң 
қолдарын көтеруге, содан кейін сол қолдарын көтеруге үсынуға 
болады. Сол сияқты оң аяқпен, сол аяқпен секіруге үсынуға 
болады.

B. Оқушыларға уақыт туралы түсінік беру. «Таңертең», 
«күндіз», «кешке», «түнде» ұғымдарын меңгерту. Күн тэртібі 
туралы түсінік беру. Уақытты бейнелейтін түрлі суреттер (жыл 
мезгілі; өсімдіктің өсіп, өнуі; күннің атуы, күннің батуы; күн 
тәртібі) арқылы бастауыш сынып оқушыларына «бүрын», 
«кейін», «алдымен», «соңында», т.б. үғымдарының мәнін 
меңгерту. Тэуілік туралы түсінік қалыптастыру. Күн санау: 
бүгін, ертең, бүрсігүні, арғы күні ^ымдарын меңгерту.

Г. Оқушылардың реттік санау біліктерін қалыптастыру. 
«Нешінші?», «Бірінші, екінші ,...» ұғымдарын меңгерту. 
«Бәйге», «Сапқа тұр», «Кім жылдам» ойындарын 
ұйымдастыруға болады.

Ғ. Оқушылардың геометриялық фигуралар: шаршы,
үшбүрыш, дөңгелек, төртбұрыш туралы білімдерін анықтау.
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Таяқшалардан шаршы, төртбұрыш құрастыр. Шаршы құрастыру 
үшін неше таяқша керек? үшбұрыш құрастыру үшін қанша 
таяқша қажет? Тақтаға дөңгелек сыз, т.б. тапсырмалар арқылы 
оқушыларға геометриялық фигура туралы түсініктерін 
қалыптастыру.

Д. Оқушыларға түзу сызық, қисық сызық, нүкте, сәуле, 
бұрыштар туралы үғым қалыптастыру. Оқушыларға тақтаға, 
дәптерге түзу, қисық сызықтар сызуды үсынып, сызық неге 
үқсайды? Оқулықта берілген суреттегі сызықтарды әңгімелеп 
бер. Сыныпта түзу сызық бар ма?

Е. Кесінді үғымын енгізу. Кесіндінің үзындығын өлшеу 
үшін сызғышты пайдалану. Сантиметр - үзындықтың алғашқы 
бірлігі болып табылады. Сантиметрдің қысқаша жазылуымен 
таныстыру - «см».

Сызғыштың көмегімен кесінді сыз,
Ж. Түрлі санау материалдарының, көрнекіліктердің 

көмегімен заттарды топтастыруға, бөліп алуға үйрету, Оқулықта 
берілген суреттерді әңгімелеу. «Біріктіру» жэне «бөліп алу» 
сөздері кері үғым екенін түсіндіру,

Үстел үстіне жемістердің, көкеністердің, еңбек қүралдары 
мен оқу қүралдарының макеттерін араластырып қойып, 
заттарды төрт топқа бөл; үқсастығына қарай екі топқа біріктір 
деген сияқты тапсырмалар оқушыларды қосу жэне азайтуға 
дайындайды. Бүл тапсырмалар бастауыш сынып оқушыларын 
үлес тақырыбына дайындайды.

3, Дәптермен жұмыс.
Бастауыш сынып оқушыларына оқулықпен қатар 

дэптермен жүмыс істеу бірге жүреді. Тақырыпқа сай 
оқушыларға суреттерді бояу, үлгіні бастыру, қарапайым 
өрнектердің элементтерін салу, цифрды жазуға дайындық 
ретінде цифр элменттерін жазу сияқты тапсырмалар 
оқушыларды жазуға дағдыландырады, дәптер бетін бағдарлай 
білуге, қаламды дұрыс үстауға төселдіреді.
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Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жұмысы:

1. Бастауыш сынып оқушыларына қарапайым 
түсініктерді қалыптастырудың негізгі мақсаты.

2. Қарапайым математикалық түсініктерді
қалыптастырудың эдістемесі.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Қарапайым түсініктерді қалыптастыруда пайдаланатын 

көрнекіліктер мен ойындар.

«Он» көлеміндегі сандарды оқытудың әдістемесі

Мацсаты: бастауыш сынып оқушыларына он көлеміндегі 
сандарды меңгерту.

Міндеттері:
1. Сан ұғымын енгізуге дайындық ретінде 10 көлеміндегі 

сандарды санау.
2. Сан жэие цифр туралы түсінік беру. Он көлеміндегі 

сандардың атауыи жэие сандарды шығарып алудың эртүрлі 
тосілдеріи меңгерту.

3. 1-10-ғадейін 10-1 ге дейін санау.
4. «Сандар қатары» ұғымын енгізу. Сандар қатарында әрбір 

санның ретін, орнын меңгерту. Сандар қатарында 0 санының 
орнын білу.

5. Қосу жэне азайту амалдарымен таныстыру.
6. Он көлеміндегі сандардың қүрамын меңгерту. Сандарды 

салыстыру, «теңдік», «теңсіздік» үғымдары мен «<», «>», «=» 
таңбаларын енгізу.

7. «Бір таңбалы» жэне «екі таңбалы сан» ұғымдарын 
меңгерту.

Әдістемесі:
Бастауыш мектеп математикасында теріс емес бүтін 

сандар концентрін оқытудың өзіндік эдістемесі мынадай ретпен 
қарастырылады: 10 көлеміндегі сандар, 100 көлеміндегі сандар,
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1000 көлеміндегі сандар, көп таңбалы (миллион және миллиард) 
сандар нумерациясын оқыту.

Он көлеміндегі сандар теріс емес бүтін сандар 
концентрінің бірінші кезеңі болып табУлады. Он көлеміндегі 
сандар нумерациясын оқытуда оқушылар төмендегі нэрселерді 
меңгеріп шығуы керек.

1. Сан ұғымын енгізуге дайындық ретінде 10 көлеміндегі 
сандарды санау.

Түрлі санау материалдары арқылы, саусақтың көмегімен 
санау. Сыныптағы заттарды санау. Санауға байланысты 
ойындарды ұйымдастыру: «Тез сана», «Қанша орамал», «Неше 
жұлдыз», Т .6.; санау материалдары, санау таяқшаларының 
көмегімен «5 таяқша көтер, екі қызыл таяқшаны оң қолыңа 
ұста», «тақтаға екі ұл бала, төрт қыз бала шықсын» деп, тиісті 
санға байланысты оқушыларды тақтаға шығару арқылы 
олардың санау біліктерін қалыптастыру.

2. Сан жэне цифр туралы түсінік беру. Он көлеміндегі 
сандардың атауын және сандарды шығарып алудың эртүрлі 
тэсілдерін меңгерту.

Сан туралы түсінікті қалыптастыру үшін алғашқы 10 
көлеміндегі сандардың мысалы ретінде жүзеге асырылады. 
Оқушыларға 10-ға дейін санау арқылы эрбір санның атауын 
меңгерту. Санды түрлі жаттығулар арқылы шығарып алуға 
болады:

а) заттарды санау арқылы белгілі бір санды шығару. 
Мысалы, суретте неше алма бар? Айдостың қолында қанша 
шаршы бар? Сөреде неше кітап түр?

ә) қосу және азайту арқылы санды шығарып алуға болады. 
Мысалы, суреттердің, көрнекі қүралдардың көмегімен 
түсіндіріледі. Тақтада 4 қызыл және 2 сары шар ілініп тұр, 
Немесе мүғалім екі сақа алып үстел үстіне қояды. Оқушылардан 
сақа санын сұрайды. үстел үстіне тағы бір сақа қояды. 
Оқушылардан қандай сан шыққанын сүрайды. Содан кейін екі 
сақаны үстел үстінен алып тастайды. Неше сақа қалғанын 
оңушылардан сүрайды.

б) Кесіндіні сызу жэне оның ұзындығын өлшеу арқылы 
санды шығарып алуға болады. Мысалы кесіндінің үзындығы 3 
см.

Сан цифрдың көмегімен жазылатынын оқушыларға 
түсіндіру, Мысалы, мүғалім 2 алманың, екі шаршының, екі 
кітаптың суретін көрсетеді. Оқушылардан қандай сан туралы 
айтылып отырғанын сүрайды. Оқушыларға түсінік береді: санды 
біз таңбаның, цифрдің көмеғімен жаза аламыз дейді. Мүнда 
мүғалім санды белгілейтін таңба - цифр екенін түсіндіреді.

Оқулықта берілғен және арнайы сабаққа дайындаған 
көрнекіліктің көмегімен цифрдың жазба және баспа түрімен 
таныстыру. Оқушыларға цифрдың баспа жэне жазба түрлерін 
ажырата білуге үйрету. Цифрдың баспа түрі оқулықтарда, газет 
беттерінде кездесетінін айту. Әрбір цифр туралы қысқаша 
өлеңдер, аңыз-әңғімелерді айтып кетуге болады. Цифр неге 
ұқсайды? Ол туралы не білесіңдер деп оқушыларды эңгімеге 
тартуға болады.

Цифрдың жазба түрімен таныстыру белгілі бір ретпен 
орындаладь[:

- алдымен мұғалім оқушыларға үлгі ретінде цифрдің 
жазба түрін көрсетеді;

- оқушылардың көмегімен цифр қандай элементтерден 
тұратынын анықтайды;

- мұғалім қолдың қозғалыс бағытын түсіндіреді. Әрбір 
санды өткенде оның цифрын жазу үшін қай элементтен, қай 
жерден бастау керектігін, яғни қолдың қозғалыс бағытын 
үйретеді;

- цифрдың жазу емлесін оқушылар түсінгеннен кейін 
алдымен цифрды ауада бірнеше рет жазып үйренеді. Содан 
кейін тақтаға жазып көруге болады. Оқушылар бірнеше рет 
қолдарын жазып жаттықтырғаннан кейін барып дэптердегі 
үлгіні бастырады, өзбетінше жазып үйренеді;

- жазған цифрларын оқушылардың өздеріне тексерту 
қажет. Дүрыс және бүрыс жазылған цифрларды табуға 
үйретудің маңызы зор. Бұл оқушыларды өзін-өзі басқаруға,
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қатені таба білуге, түзетуге, болашақта қатені болдырмауға 
дағдыландырады.

3. 1-10-ға дейін 10-1- ге дейін санау.
Оқушыларды 1-10-ға дейін және керісінше 10-1-ге дейін, 

яғни тура және кері санауға үйрету. Ол үшін мүғалім түрлі санау 
материалдарын, көрнекі қүралдарды пайдаланады. Мұнда 
оқушылар сандарды өсу жэне кему ретімен санауды меңгереді.

4. «Сандар қатары» үғымын енғізу. Сандар қатарында 
эрбір санның ретін, орнын меңгерту. Сандар қатарында 0 
санының орнын білу.

Оқушыларға сандар ретімен өзара бір-бірімен байланысты 
болатынын түсіндіру. Натурал сандар қатарын қүру 
принциптерімен таныстыру. Мүғалім тақтаға 1-10-ға дейінғі 
сандарды іліп қояды:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 “ бүл сандар қатары деп аталады.
Сандар қатарында эрбір санның өзінің орны болады. 

Мүғалім эрбір сан сандар қатарында өзінің алдында түрған 
саннан 1 санға үлкен, өзінен кейінгі тұрған саннан 1 санға кем 
болатынын оқушыларға түсіндіреді.

Сандар қатарында о санының орнын анықтау. О еш 
нәрсенің жоқ екенін білдіретінін анықтау үшін бірнеше 
тапсырмалар орындалады. Мысалы, мұғалім тақтаға 3 алманың 
суретін жеке-жеке іліп қояды. Алдымен 1 алманы, содан кейін 
тағы 2 алманы алып тастайды. Тақтада неше алма қалғанын 
оқушылардан сүрайды. Тақтада алма қалған жоқ, яғни жоқ 
санды 0 цифрымен белгілейміз деп түсіндіреді. Содан кейін 0 
саны 1 санымен салыстырылады, Салыстыру нәтижесінде 
сандар қатарында 0 саны 1 санының алдында түратынын 
анықталады;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10.
5. Қосу жэне азайту амалдарымен таныстыру.
Бастауыш мектепте 1 жэне 2 саны мен цифры

тақырыптарын өткеннен кейін оқушылар қосу және азайту 
амалдарымен танысады.

Қосу және азайту заттардың екі тобын біріктіру жэне 
бөліп алу арқылы меңғеріледі. Қосу «+» таңбасымен, азайту «-»
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таңбасымен белғіленетіні жэне қосу мен азайту өзара кері 
амалдар екені түсіндіріледі.

6. Он көлеміндеғі сандардың қүрамын меңгерту. 
Сандарды салыстыру, «теңдік», «теңсіздік» үғымдары мен «<», 
«>», «=» таңбаларын енгізу.

Оқушыларға сандар қатары туралы үғым беру арқылы 
сандарды салыстыруға үйрету. Сандарды салыстыру «артық», 
«кем», «тең» үғымдарының «>»,«<», «=» таңбаларының
көмегімен жазылатынын түсіндіру.

Түрлі мысалдар келтіре отырып, теңдік, теңсіздік 
үғымдарының мәнін ашу. Мүнда мүғалім сандарды салыстыру 
нэтижесінде «> <» - теңсіздіктер немесе «=» теңдіктер 
болатынын түсіндіреді.

7. «Бір таңбалы» жэне «екі таңбалы сан» үғымдарын 
меңгерту.

Он көлеміндегі сандарды оқыту барысында:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  -  бүлар бір таңбалы сандар екендігі 

айтылады.
10 -  екі таңбальг саи. Оның себебі он санын жазу үшін екі 

цифр пайдаланылады: 1 жэне 0. Мұнда оқушыларды бірдің және 
нөлдің қасиеттерімен таныстыру керек.

Сандар: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  цифрларының көмеғімен 
жазылады.

Он көлеміндеғі сандар туралы оқушылардың білімін 
бекіту, тиянақтау мақсатында түрлі тапсырмалар орындалады.

Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жұмысы:

1. Он көлеміндеғі сандарды оқытудың мақсаты мен 
міндеттері,

2. Он көлеміндегі сандарды оқыту барысында 
қарастырылатын мәселелер.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:)
1. Он көлеміндеғі сандарды түсіндіру үшін қажетті 

көрнекіліктерді жасау: цифрлардың баспа жэне жазу түрлері,
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сандардың құрамы, сандардың көршілері, сандар қатары, 
қалталы полотно, т.б.

2. Он көлеміндегі сандарды оқытуда ұйымдастырылатын 
ойындарды әзірлеу: «Сандардың көршісін ата», «Қай сан жоқ», 
«Сандар үйі», «Домино», «Жоғалтқан санды тап» , г.б.

«Жүз» көлеміндегі сандар нумерациясын оқытудың 
әдістемесі

Мщсаты: оқушыларға жүз көлеміндегі сандар туралы 
үғым беру.

Міндеттері:
1. Оқушыларға 100-ге дейін санауды үйрету. Сандардың 

ондықтар мен бірліктерден жасалатынын меңгерту. 
Ондықтармен санауға, ондықты шығарып алуға төселдіру. 
«Натурал сандар» үғымы.

2. «Толық ондықтар» жэне «Жүз» үғымдарымен 
таныстыру.

3. Оқушыларды екі таңбалы сандарды шығарып алуға, 
оларды дүрыс оқуға, айтуға, жазуға үйрету.

4. Жүз көлеміндегі сандарды салыстыруға, санды 
разрядтық қосылғыштарға жіктей алуға, ондықтар мен 
бірліктерден екі таңбалы сан қүрастыруға үйрету.

Әдістемесі:
Жүз көлеміндегі сандар теріс емес бүтін сандар 

концентрінің бірінші кезеңі болып табылады. Жүз көлеміндегі 
сандар туралы алғашқы түсінік 1 сыныпта басталып, 2 сыныпта 
жалғасын табады.

Жүз көлеміндегі сандар нумерациясын оқыту төмендегі 
ретпен жүзеге асырылады:

1. Оқушыларға 100-ге дейін санауды үйрету. Сандардың 
ондықтар мен бірліктерден жасалатынын меңгерту. 
Ондықтармен санауға, ондықты шығарып алуға төселдіру. 
«Натурал сандар» үғымы.

Жүз көлеміндегі сандар туралы алғашқы түсінік 1 
сыныпта «Ондықтар. Жүз» бөлімін өткенде қарастырылады.
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Мүнда мүғалім көрнекілік ретінде санау таяқшаларын 
пайдаланады. 9 таяқшаны санау арңылы мүғалім оқушьіларға 
түсіндіреді:

1 2 3 4 5 6 7 8 9  - бір таңбалы натурал сандар.
Ал осы таяқшаларға тағы 1 таяқша қоссақ, онда 10 таяқша 

болады. Осы 10 таяқшаны біріктіріп бусақ - бір бума шығады. 
Бір бума -  1 ондықты білдіреді деп түсіндіріп, ондықтарды 
қалай шығарып алуға болатыны түсіндіріледі. Тағы 10 таяқша 
алып, біріктіріп бусақ тағы бір бума, яғни бір ондық шықты. Екі 
бума -  екі ондықты білдіреді. Екі ондық -  бүл жиырма. Енді осы 
екі ондықтың біреуін қойып, біреуін қайта шашайық. Бір 
буманы шашқанда 10 таяқша шығады. Осы он таяқшаның 
ішінен 3 таяқшаны алып тастайық. Қанша бума, қанша таяқша 
қалды. Бір бума, жеті таяқша қалды. Яғни бір бума -  1 
ондықтың баламасы, ал жеті таяқша -  7 бірліктің баламасы. 1 
ондық және 7 бірлік қандай санды қүрайды? - 17 санын 
қүрайды. Сезінің дэлелі үшін мүғалім 1 буманы ашып және 
жекелеген жеті таяқшаны қосып санайды. Шыққан сан 17 тең 
болуы керек. Осындай мысалдарды бірнеше рет келтіре отырып, 
оқушыларға ондық және бірліктер туралы түсінік беріледі. 
Оқушыларға санау таяқшаларының орнына қарындаштарды, 
қаламдарды пайдалануға үсынуға болады.

2. «Толық ондықтар» жэне «Жүз» ұғымдарымен 
таныстыру.

Толық ондықтар туралы түсінікті қалыптастыру санау 
таяқшалары арқылы жүзеге асырылады. Бір бума -  1 ондық, екі 
бума -  2 ондық, үш бума -  3 ондық. Ал

1 ондық -  он
2 ондық -  жиырма
3 ондық -  отыз
4 ондық- қырық...
Осылайша оқушыларға ондықтармен санауға үйретіледі:
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Яғни ондық екі цифрдан түратыны түсіндіріледі. Толық 

ондықтарда 0 бірліктің жоқ екенін білдіреді. Мысалы, 20 санын 
алсақ, 0 жекелеген бірліктің жоқ екенін білдірсе, 2 ондықтың
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екеу екенін білдіреді, Сол сияқты 30 саны ондықтың үшеу 
екенін білдіреді.

Ондықтар бірнеше бірліктерден тұратынын түсіндіру:
2 онд = 20 бірл.
3 онд. == 30 бірл,
4 онд. = 40 бірл,
Жүз санымен түсіндіру он буманың көмегімен жүзеге 

асырылады. Он бума -  10 ондық. 10 ондық -  жүз бірлік. Жүз 
бірлік -  100 саны деген сөз деп түсіндіріледі.

10 ондық =100 бірлік =100
Жүз саны қалай жазылатыны көрсетіледі: 100.
100 санын жазу үшін үш таңба пайдаланылады: 1,0 тағы 0.
100 санының бірінші оң жақтағы 0 - жекелеген бірліктің 

жоқ екенін білдіреді, екінші оң жақтағы 0-жекелеген ондықтың 
жоқ екенін, ал 1 - жүздікті білдіреді.

Оқушыларға жүз көлеміндегі сандарды меңгертуде сандар 
мен бірге шамалар қатар оқытылып, сандар мен шамалар 
арасындағы байланыс жүзеге асырылады:

1 ондық = 10 бірлік
1 дм= 10 см
3. Оқушыларды екі таңбалы сандарды шығарып алуға, 

оларды дұрыс оқуға, айтуға, жазуға үйрету.
Екі таңбалы сандарды шығарып алуды оқушыларға 

меңгертуде көрнекілік ретінде жолақшалар мен шаршыларды 
пайдаланса болады.

□  - Бір шаршы -1 бірлікті білдіреді 
I I I I I I I I I I  I - Он шаршы " 10 бірл. -  1 онд. білдіреді.

Он шаршы -  бір жолақшаны білдіреді.

- 3 жолақша және 3 шаршы -  3 ондық 
жэне 3 бірлікті білдіреді. Яғни 33 саны 
шығады.

Осылайша екі таңбалы сандарды шығарып алу бастауыш 
сынып оқушыларына үйретіледі, Екі таңбалы сандарды 
шығарып алумен қатар олардың оқылуы, жазылуы түсіндіріледі:
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Ондықтар Бірліктер Оқылуы Жазылуы
2 4 Жиырма төрт 24
2 6 Жиырма алты 26

4. Жүз көлеміндегі сандарды салыстыруға, санды 
разрядтық қосылғыштарға жіктей алуға, ондықтар мен 
бірліктерден екі таңбалы сан қүрастыруға үйрету.

Жүз көлеміндеғі сандарды салыстыру сэйкес ондықтар 
мен сэйкес бірліктерді салыстыру арқылы жүзеге асырылады. 
Мысалы, 1) 12 және 19 екі таңбалы сандарды салыстырғанда 12 
кем 19. өткені екі санның да ондықтары бірдей, ал бірліктері 
әтүрлі: 2 бірлік кем 9 бірліктен. Яғни 12< 19

2) 41 жэне 14 екі таңбалы сандарын салыстырғанда 41 
артық 14. өткені бірінші санның ондығы 4 болса, екінші санның 
ондығы 1. 4ондық артық 1 ондықтан. Яғни 41>14.

Ондықтар мен бірліктерден екі таңбалы сан құрастыруға 
үйрету және оны разрядтық қосылғыштарға (ондықтар мен 
бірліктердің қосындысы ретінде) жіктеу бір ауқытта 
қарастырылады. Санды разрядтық қосылғышқа жіктеу деп 
ондықтар мен бірліктердің қосындысын айтамыз. Мысалы:

3 ондық 2 бірлік = 32 бірлік 
30 + 2 = 32

49 бірлік = 4 ондық 9 бірлік 
49 = 40+9
Ондықтар мен бірліктерден екі таңбалы сан қүрастыру 

үшін көрнекілік ретінде жылжымалы абақты пайдалануға 
болады. Жылжымалы абақ -  екі қатардағы сандар. Бірінші 
қатардағы сандар - ондықтарды білдірсе, екіншісі бірліктерді 
көрсетеді.

Онд.
л

Бірл.

5 3

2 1

V J
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Бастауыш сынып оқушыларының жүз көлеміндегі сандар 
нумерациясы туралы білімдерін пысықтау, тиянақтау 
мақсатында түрлі тапсырмалар орындалады.

Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Жүз көлеміндегі сандар нумерациясын оқытудың 
ерекшеліктері.

2. «Ондық. Натурал сандар», «Ондықтармен санау» 
тақырыптарына сабақ жоспарын құру.

Студенттердіц өзіидік жұмысы:
1. Жүз көлеміндегі сандар нумерациясын оқытуға қажетті 

көрнекіліктерді жасау.
2. 100 көлеміндегі сандарға байланысты математикалық 

өлеңдер, мақал-мэтелдер, санамақтар, жүмбақтар.

«Мың» көлеміндегі сандар нумерациясын оқытудың 
әдістемесі

Мақсат ы: бастауыш сынып оқушыларына мың
көлеміндегі сандар туралы ұғым қалыптастыру.

Міидеттері:
1. Мың көлемінде санауға үйрету, Бірліктермен топтап, 

ондықтармен топтап және жүздіктермен топтап санай білуге 
үйрету.

2. Жүздіктерді шығарып алуға үйрету, «толық 
жүздіктер» ұғымын енгізу жэне толық жүздіктерді санау.

3. Үш таңбалы сандарды атауға, оі^ға жэне жазуға 
төселдіру. Мың көлеміндегі үш таңбалы сандарды (жүздіктен, 
ондықтан жэне бірліктен) шығарып алу.

4. Үш таңбалы сандарды салыстыруға үйрету.
5. Үш таңбалы санды разрядтық қосылғыштарға жіктеу.
6. Ондық санау жүйесі жөніндегі түсініктер 

қалыптастыру.
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Әдістемесі:
«Мың» көлеміндегі сандар нумерациясын оқытудың 

әдістемесі теріс емес бүтін сандар концентрінің үшінші кезеңі 
болып табылады. Мың көлеміндегі сандар 2 сыныпта 
оқытылады және төмендегі мәселелерді қамтиды:

1, Оқушыларды мың көлемінде санауға үйрету. 
Бірліктермен топтап, ондықтармен топтап және жүздіктермен 
топтап санай білуге үйрету.

Бастауыш сынып оқушыларына мың көлеміндегі сандар 
туралы түсінік беру үшін көрнекілік ретінде түймелер 
пайдаланылады. Мүнда бір түйме — бірлікті (1) білдіреді. Он 
түйме (он түйме бір топтамаға тігілген) — бір ондықты (10) 
білдіреді. Ал осындай он топтама (яғни бір бума) — жүздікті 
(100) білдіреді. Он бума топтама — мыңдықты (1000) білдіреді 
деп мыңды шығарып алу үйретіледі.

Оқушыларды 1000 санының жазылуымен таныстыру, 
1000 санын жазу үшін төрт цифр пайдаланылады. Олар: 1 0 0 0. 
Әрбір жекелеген нөлдің нені білдіретіні туралы оқушыларға 
түсіндіріледі.

Оқушыларға түрлі мысалдар келтіру арқылы:
10 бірлік = 1 ондық
10 ондық = 1 жүздік
10 жүздік= 1 мыңдықдептүсіндіріледі.
2. Жүздіктерді шығарып алуға үйрету, «толық жүздіктер» 

үғымын енгізу және толық жүздіктерді санау.
Көрнекіліктің көмегімен жүздіктерді шығарып алу 

үйретіледі. Оқушыларға «толық жүздіктер» ұғымы меңгертіледі. 
Оқушылардың толық жүздіктермен санау біліктері 
қарастырылады. Толық жүздіктер қатары көрсетіледі:

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Оқушыларға толық жүздіктер қатарын қүруда қатардағы 

сандар 100-ге артып отырғандығы туралы айтылады.
Бір таңбалы сандар, толық ондықтар жэне толық 

жүздіктер сандар қатары салыстырылады, белгілі бір ой 
қорытындысы шығарылады.
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100 200 300 400 500 600 700 800 900 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Үш таңбалы сандарды атауға, оқуға және жазуға 

төселдіру. Мың көлеміндегі үш таңбалы сандарды (жүздіктен, 
ондықтан және бірліктен) шығарып алу.

Үш таңбалы сандарды оқуға, жазуға үйретуде мұғалім 
көрнекіліктің көмегімен түсіндіреді. Мысалы, үш таңбалы 
санды қүрастыруға тапсырма беруғе болады:

200+30+4 = 234 
100+20+6= 126

1 жүздік 5 ондық 6 бірліктен; 5 жүздік, 5 ондық жэне 5 
бірліктен түратын сандарды қүруға, оқуға жэне жазуға 
оқушылар төселуі керек.

Оқушылардың үш таңбалы сандар туралы білімдерін 
бекіту мақсатында разрядтар кестесін толтыруды ұсынуға 
болады:

Жүздіктер Ондықтар Бірліктер Санның
оқылуы

Санның
жазылуы

3 6 1 үш жүз 
алпыс бір

361

2 1 5 . . . .. .

• • • 4 .. . . . . 546
.. . .. . .. . төрт жүз 

елу екі
.. .

4. Үш таңбалы сандарды салыстыруға үйрету.
Үш таңбалы сандарды салыстыруда оқушылар екі 

таңбалы сандарды салыстыру барысында иғерген дағдыларына 
сүйенеді. үш таңбалы сандарды салыстыру үлкен разрядтан 
басталады. Мүнда үлкен разряд -  жүздіктер разряды болып 
табылады. Мысалы, 634 жэне 589. Екі үш таңбалы санды 
салыстыру үшін жүздіктерді салыстырамыз. Бірінші санда - 6
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жүздік бар. Екінші санда 5 жүздік бар. 6 жүздік > 5 жүздіктен. 
Яғни 634>589.

Енді 245 пен 256 сандарын салыстырайық. Мұнда екі 
санның жүздіктері бірдей. Ал ондықтарын салыстырсақ -  
эртүрлі. Бірінші санның ондығы -  4, екінші санның ондығы -  5. 
4 ондық < 5 ондықтан. Яғни 245< 256.

Осылайша бірнеше мысалдар келтіру арқылы 
оқушыларды үш таңбалы сандарды салыстыруға 
дағдыландырамыз.

5. Үш таңбалы санды разрядтық қосылғыштарға жіктеу.
Үш таңбалы санды разрядтық қосылғышқа жіктеу екі 

таңбалы санды разрядтық қосылғышқа жіктеу сияқты жүзеге 
асырылады. Тек мүнда жүздіктер разряды қосылады. Үш 
таңбалы санды разрядтық қосылғышқа жіктеу яғни жүздіктер, 
ондықтар мен бірліктердің қосындысы түрінде жазу деғенді 
білдіреді. Мысалы:

2 жүздік + 10 ондық + 5 бірлік = 215
389 бірлік = 3 жүздік + 8 омдық + 9 бірлік

Осылай бірнеше мысалдар келтіру арқылы оқушылардың 
үш таңбалы санды разрядтық қосылғыштарға жіктеу біліктері 
қалыптасады.

Білімді тиянақтау мақсатында төмендеғідей 
тапсырмаларды үсынуға болады:

9 жүздік 9 ондық 0 бірліктен;
8 жүздік 5 ондық 1 бірліктен түратын санды оқы және жаз.

6. Ондық санау жүйесі жөніндегі түсініктер 
қалыптастыру.

Бастауыш сынып оқушыларына ондық санау жүйесі 
жөніндегі түсініктер қалыптастыру деғеніміз разрядтық 
бірліктердің арасындағы қатынас 10-ға тең болатынын айтамыз.

Мысалы:
10 бірлік = 1 ондық
10 ондық = 1 жүздік
10 жүздік = 1 мыңдық
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Мұнда оқушылар бір разрядтар 10 бірлігі одан үлкен 
разрядтың 1 бірлігін қүрайтынын игереді.

Ондық санау жүйесі жөніндегі түсініктер қалыптастыру 
шаманы өлшеу бірліктері жүйесімен тығыз байланысты:

жүздіктің баламасы - 1 метр;
мыңдықтың баламасы - Ікм, 1 кг.
Сандар мен шамалар арасындағы байланысты түсіну үшін 

түрлі тапсырмалар орындалады:
37 см = ... дм ... см
37 = ... ондық ... бірлік, тх.с.

Стпудвшптердің оцышушымен бірге орындайтпын 
жүмысы:

1. «Мың» көлеміндегі сандарды оқытудың ерекшелігі.
2. «Масса. Масса бірліктері. Грамм, Центнер. Тонна» 

тақырыбына сабақ жоспарын күру.

Студенттердің өзіидік жұмысы:
1. Мың көлеміндегі сандарды оқытудың эдістемесіне 

қажетті көрнекіліктерді дайындау.

Көп таңбалы сандар нумерациясын оқыту әдістемесі

Мацсашы: бастауыш сынып оқушыларына көп таңбалы 
сандар (миллион және миллиард) туралы ^ы м  беру.

Міндеттері:
1. Көп таңбалы сандар нумерациясына дайындық ретінде 

мың көлеміндегі сандардың нумерациясын қайталау.
2. Разрядтар және кластар туралы түсінік беру. Бірінші 

класс - бірліктер класымен, екінші класс - мыңдықтар класымен 
және үшінші класс бірлІгі - миллионмен таныстыру. Миллион 
санының жазылуымен жэне санды жазудағы цифрдың мәнімен 
таныстыру. Оқушыларды миллиардпен таныстыру.

3. Көп таңбалы сандарды «Кластар пен разрядтар кестесі» 
арқылы қүрастыруға үйрету.

64

4. Көп таңбалы сандарды оқуға, жазуға жэне салыстыруға 
үйрету.

5. Сандар қатарындағы көп таңбалы сандардың орны мен 
сандардың ондық құрамын анықтау білігін қалыптастыру.

6. Көп таңбалы сандардың барлық бірліктерінің, барлық 
ондықтардың, барлық жүздіктердің, барлық мыңдықтардың 
санын табуға үйрету,

7. Бастауыш сынып оқушыларына натурал сандардың 
шексіздігі туралы түсінік беру.

Әдістемесі:
Көп таңбалы сандар нумерациясын оқыту теріс емес бүтін 

сандар концентрінің төртінші кезеңі болып табылады. Көп 
таңбалы сандарды оқыту әдістемесі 4 сыныптан оқытылады. 
Көп таңбалы сандар: миллион, миллиард көлеміндегі сандарды 
қүрайды.

1. Мың көлеміндегі сандар нумерациясын қайталау.
Көп таңбалы сандар нумерациясына дайындық ретінде 

мыңды қалай шығарып алуға болатындығын қайталау.
Көрнекіліктер жэне разрядтар кестесінің көмегімен 

оқушылар ең үлкен үш таңбалы саннан кейін ең кіші төрт 
таңбалы сан -  1000 екенін анықтайды.

Оқушыларға бір-бірден, он-оннан, жүз-жүзден санату. Бір- 
бірден санағанда - 10 бірлік; он-оннан санағанда - 10 ондық; 
жүз-жүзден санағанда- 10 жүздік шығатынын қайталау.

2. «Разряд» ұғымымен таныстыру. Бірінші класс - 
бірліктер класымен, екінші класс - мыңдықтар класымен жэне 
үшінші класс бірлігі - миллионмен таныстыру. Миллион 
санының жазылуымен жэне санды жазудағы цифрдың мәнімен 
таныстыру.

Бірліктер. Ондықтар. Жүздіктер - бұлар разрядтар деп 
аталатынын айтып разрядтар кестесімен жұмыс:

Жүздіктер Ондықтар Бірлік Санның
оқылуы3 -  разряд 

бірліктері
2 -  разряд 
бірліктері

1 -  разряд 
бірліктері

5 6 7
65



Бірліктер, ондықтар жэне жүздіктер бірінші класты 
құрайды. Оны бірліктер класы деп атайды.

Мың - екінші кластың, яғни мкңдар класының бірлігі 
болып табылады деп оқушыларға түсіндіріледі.

Көрнекілік ретінде түймелер пайдаланады. Бір түйме -  
бірлік, бір топтамадағы он түйме -  ондық, он топтамадан 
жасалған 1 бума түйме -  жүздік, бір қорапты жэшікке салынған 
он бума -  мыңдық. Мың -  екінші кластың бірлігі. Екінші класты 
мыналар қүрайды: 4-разряд -  бірлік мың; 5-разряд -  ондық мың; 
6-разряд -  жүздік мың.

Екінші класс -  мыңдар класымен таныстыру. Бірлік мың, 
ондық мың, жүздік мың -  екінші класты қүрайды. Екінші класс 
-  мыңдар класы деп аталады.

Мұғалім оқушьшарға мың-мыңнан санатады. Мың 
түймеден салынған он қорапты жэшікке салсақ, бір ондық мың, 
яғни он мың түйме шығады. Бұл бір ондық мың. Ендігі кезекте 
бір ондық мыңнан санап көру. Яғни бір ондық мың, екі ондық
мың, ....  он ондық мың сандары шығады. осындай он жэшікті
алсақ, онда оларды барлығы 10 ондық мың түйме шығады. Ал 
10 ондық мың бір жүздік мыңды қүрайды. Енді жүздік 
мыңдармен санап көрейік. Қандай сандар шықты? Бірлік 
мыңдар, ондық мыңдар, жүздік мыңдар -  екінші класты 
қүрайды.

Жүздік мыңның онын алсақ, 1 миллион шығады деп 
миллион санының жазылуымен таныстыру: 1 000 000.

Миллион санын жазудағы эрбір цифрдың мэнін 
оқушыларға түсіндіру.

Миллион - үшінші класс бірлігі болып табылады. үшінші 
класс -  миллиондар класы деп аталады.

Осылайша төртінші сыныптың соңында оқушылар 
миллиардпен танысады.

3. Көп таңбалы сандарды «Кластар мен разрядтар 
кестесі» арқылы қүрастыруға үйрету.

Көп таңбалы сандарды күру «Кластар мен разрядтар» 
кестесінің көмегімен жүзеге асырылады:
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Мыңдар класы 
(екінші класс)

Бірліктер класы 
(бірінші класс)

Жүздік
мыңдар

Ондық
мыңдар

Бірлік
мыңдар

Жүздіктер Ондықтар Бірліктер

6-разряд 5-разряд 4-разряд 3-разряд 2-разряд 1-разряд
1 0 0 0

7 0 5 0 0
5 6 7 8 9 1

4. Көп таңбалы сандарды оқуға, жазуға және салыстыруға 
үйрету.

Көп таңбалы сандарды оқу, жазу белгілі бір ережеге 
сүйенеді.

Көп тацбалы санды оцу:
Көп таңбалы санды жоғарғы кластан бастап оқиды. Ол 

үшін алдымен санды оң жақтан бастап үш-үш цифрдан топтан, 
кластарға бөледі. Сонда жоғарғы класта бір, екі немесе үш цифр 
болуы мүмкін. Содам кейіи кластың қанша бірлігі бар екенін 
анықтайды. Жоғаргы кластың бірліктеріне кластың атауын 
қосып оқиды, соған жалғастырып бірінші кластың бірліктерін 
оқиды.

Санды оң жақтан бастап үш-үш цифрдан топтап, кластарға 
бөледі. Сонда жоғарғы класта бір, екі немесе үш цифр болуы 
мүмкін, Содан кейін кластың қанша бірлігі бар екенін 
анықтайды. Жоғарғы кластың бірліктеріне кластың атауын 
қосып оқиды, соған жалғастырып бірінші кластыц бірліктерін 
оқиды.

Көп таңбалы сандарды жазу:
Көп таңбалы санды жоғарғы кластан бастап жазады. Ол 

үшін алдымен жоғары кластың аталған барлық бірліктерін 
жазып алады да, оған бірінші кластың аталған барлық 
бірліктерін тіркеп жазады. Қандай да бір разряд аталмаса, оның 
бірліктерінің жоқ болғаны, сондықтан аталмаған разрядтың 
бірлігінің орнына нөл жазады.

Көп таңбалы санды ол қандай разрядтардың бірліктерінен 
қүралса, солардың қосындысы түрінде жазып көрсетуге болады.
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Мұндай жазуды санды разрядтық қосылғыштарға жіктеу деп 
атайды.

Көп таңбалы сандарды салыстыру сәйкес разряд бойынша 
салыстырылады. Яғни екі санның жазылуындағы цифрлар саны 
тең болса, онда ең жоғарғы разряд бірліктері салыстырылады. 
Қай санның разряд бірліктері артық болса, сол сан артық 
болады. Ал егер ол тең болса, онда келесі разряд бірліктері 
салыстырылады. Мысалы:

56894>4562. өйткені 56894 санының разряды артық.
4563<4865. өйткені разрядтар саны бірдей, мындар саны 

бірдей, ал жүздіктер разряды эртүрлі: 5<8
Сандар қатарындағы орнына қарай: берілген сан оның 

натурал сандар қатарында келетін барлық саннан артық, ал 
натурал сандар қатарындағы сол саннан кейін келетін барлық 
саннан кем болады. Мысалы: 7895 < 7896

Көп таңбалы сандарды салыстыру түрлі тапсырмаларды 
орындау арқылы жүзеғе асырылады.

5, Сандар қатарындағы көп таңбалы сандардың орны мен 
сандардың ондық қүрамын анықтау білігін қалыптастыру.

Көп таңбалы сандардың сандар қатарындағы орнын табу 
үшін сол санның алдында жэне сол саннан кейін түратын санды 
атау қажет. Яғни берілген санды 1 санға арттыру және 1 санға 
кеміту керек.

Көп таңбалы сандардың ондық құрамын анықтау 
мақсатында түрлі тапсырмалар үсынылады:

Үшінші разрядтың 7 бірлігі, екінші разрядтың 5 бірлігі 
жэне бірінші разрядтың 2 бірлігі бар санды жаз жэне оны 
разрядтық қосылғыштарға жікте.

6. Көп таңбалы сандардың барлық бірліктердің, барлық 
ондықтардың, барлық жүздіктердің, барлық мыңдықтардың 
санын табуға үйрету.

Бүл оқушыларға таныс тэсіл арқылы жүзеге асырылады.
Мысалы: 89546 санында 89546 бірлік бар; 8954 ондық бар; 

895 жүздік бар; 89 мыңдық бар.
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7. Бастауыш сынып оқушыларына натурал сандардың 
шексіздігі туралы түсінік беру.

Натурал сандардың шексіздіғі туралы түсінік беруде 
оқушыларға ең үлкен санды ата, жаз деген тапсырмалар беруге 
болады. Яғни мүғалім бірден бастап санап, натурал сандар 
шексіз екенін айтады. Ең кіші натурал сан 1, ал ең үлкен натурал 
сан жоқ. О -  нөл натурал санға жатпайды. Себебі ол санауда 
қолданылмайды, ол тек саналатын заттардың жоқ екенін 
білдіреді.

Нөл және барлық натурал сандар теріс емес бүтін сандар 
деп аталады.

Студенттердгң оцытушымен бірге орындайтын 
жұмысы:

1. Көп таңбалы сандар нумерациясын оқыту эдістемесінің 
мазмүны.

2. «Кластар мен разрядтар» кестесі жэне оның тиімділіғі.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Көп таңбалы сандар нумерациясьш оқытуға қажетті 

көрнекіліктерді жасау.
2. Көп таңбалы сандарға байланысты мақал-мәтелдер, 

аңыз-әңгімелер.

Арифметикалық амалдарды оқытудың әдістемесі.
Қосу мен азайту амалдары және олардың қасиеттерімен

таныстыру

Мацсаты: бастауыш сынып оқушыларына арифметикалық 
амалдарды меңгерту. Қосу мен азайту амалдары туралы түсінік 
беру жэне олардың қасиеттерімен таныстыру.

Міндеттері;
1. Қосу мен азайту амалдарының мэнін ашу.
2. «Өрнек», «қосынды», «айырма», «қосындының мәні», 

«айырманың мэні» ұғымдарымен таныстыру.
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3. Қосу мен азайту амалдарының компоненттері жэне қосу 
мен азайту нэтижелері туралы түсінік беру.

4. Қосудың қасиеттерімен таныстыру.
5. Қосу мен азайту - өзара кері амалдар екендігі туралы 

оқушыларға түсінік беру. Қосу мен азайтуды тексеруге үйрету.
6. Шамаларға жүргізілетін арифметикалық амалдар.
Әдістемесі:
Бастауыш сыныптарда арифметикалық амалдар туралы 

материалдар теріс емес бүтін сандар концентрлері бойынша 
оқылады. Арифметикалық үғымдарды оқыту әдістемесі 
сандарды нумерациялау, сандарды қосу жэне азайту, сандарды 
көбейту жэне бөлу, бөлшек жэне үлес бойынша арифметикалық 
есептерді шығару болып табылады.

1. Қосу мен азайту амалдарының мәнін ашу.
Бастауыш мектепте қосу және азайту амалдары туралы 

алғашқы түсінік бірінші сыныпта қалыптасады. Қосу -  
заттардың екі тобын біріктіру, азайту -  топтан бір немесе 
бірнеше заттарды бөліп алу. Қосу амалының таңбасы «+» плюс. 
Азайту амалының таңбасы «-»минус.

Оқушылардың қосу жэне азайту амалдары туралы 
білімдерін бекіту үшін түрлі есептер шығарады. Нэтижесінде 
біріктіру қосу амалына, алып кету, бөліп алу, ажырату, алыстату 
-  азайту амалына сэйкес келетінін; кез-келген санға 1-ді 
қосқанда сол саннан кейінгі сан шығатынын, саннан 1-ді 
азайтқанда сол санның алдындағы сан шығатынын меңгереді,

2. «Өрнек», «қосынды», «айырма», «қосындының мәні», 
«айырманың мәні» үғымдарымен таныстыру.

Мысалдар арқылы өрнектерді түсіндіру:
Екі үшбұрышқа бір үшбүрыш қосу;
Бір шаршыға екі шаршы қосу;
үш дөңгелектен бір дөңгелекті азайту т.с.с. Яғни:
2+1
1+2
3-1 -Бұлар өрнектер
Ал өрнектің мәнін арифметикалық амалдарды орындау 

арқылы шығарып аламыз деп түсіндіріледі.
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2+1=3
1+2=3
3-1=2
Мүнда бірінші мысал бойынша 2+1=3;
2+1 -  қосынды 
3 -  қосындының мэні 
3-1=2 мысалы бойынша:
3-1 -  бұл айырма, ал
2 -  айырманың мәні, деп оқушыларға «өрнек», «қосынды», 

«айырма», «қосындының мэні», «айырманың мэні» ұғымдары 
түсіндіріледі.

3. Қосу мен азайту амалдарының компоненттері жэне қосу 
мен азайту нэтижелері туралы түсінік беру.

Оқушыларды «қосынды», «айырма», «қосындының мэні», 
«айырманың мэні» ұғымдарымен таныстырғаннан кейін олар 
«теңдік» ұғымымен танысады. Яғни:

2+ 1 = 3 - Бұл теңдік 
3-1=2“  бұл да теңдік.
Осындай бірнеше теңдіктерді мысалға келтіре отырып 

оқушыларға қосу мен азайту амалдарының компоненттерін 
меңгертеміз:

2+1=3, мүнда:
2 -  қосылғыш (осыған қосамыз)
1 -  қосылғыш, (осы қосылады) ал
3 -  қосындының мэні болып табылады. Азайту амалына 

байланысты:
3-1= 2, мүнда:
3 -  азайғыш (осы саннан азайтамыз)
1 -  азайтқыш, (азайтатын сан) ал
2 “  айырманың мәні болып табылады.
Оқушылардың көрнекіліктер мен санау материалдарының

көмегімен бірнеше эртүрлі мысалдар келтіру арқылы қосу мен 
азайту амалдарының компоненттері туралы білімдерін бекіту.

4. Қосудың қасиеттерімен таныстыру.
Оқушыларды қосудың ауыстырымдылық, терімділік 

қасиеттерімен таныстыру.
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Қосудың ауыстырымдылық қасиеті туралы оқушылар 
бірінші сыныпта түсінік алады. Мұғалім мысалдар арқылы 
қосудың ауыстырымдылық қасиетін түсіндіреді. Мысалы: 
тақтаға 1 ақ және 2 көк машина іліп қояды. Барлығы қанша 
машина екенін сұрайды.

1+2=3
Содан кейін тақтадағы машиналардың орындарын 

ауыстырады. Алдымен 2 көк машинаны содан кейін 1 ақ 
машинаны іліп қояды. Барлығы қанша машина екенін сүрайды.

2+1=3
Мұнда мүгалім оқушылардан екі теңдікді салыстыруды 

үсынады. Қосындыларды салыстыруға жэне олардың мэндері 
туралы не айтуға болады?

2+1=3, 1 +2=3 2+1=1 +2 егер қосылғыштардың
орындарын ауыстырса, он да қосындының мәні өзгермейді.

Яғни қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан 
қосындының мәнін өзғермейді деген анықтама шығарылады.

Қосудың терімділік қасиетімен оқушылар екінші 
сыныпта танысады.

Ол үшін мұғалім мысал келтіреді. Мысалы 4 қызыл шар, 2 
сары шар жэне 3 көк шар іледі.

4+(2+3)
(4+2)+3
(4+3)+2 қосындыларын салыстыру үсынылады.
4 + (2 + 3) = 9 (ш.) - алдымен сары жэне көк шардың санын 

таптық, содан соң барлық шардың санын таптық.
(4 + 2) + 3 = 9 (ш.) -  алдымен қызыл және сары шардың 

санын білдік, содан соң барлық шардың санын таптық
(4 + 3) + 2 = 9 (ш.) -  бүл жерде қызыл жэне көк шарлардың 

санын таптық, содан соң барлық шар нешеу екенін таптық.
Өрнектерді салыстыру барысында мынадай қорытындыға 

келдік қатар тұрған екі қосылғышты жақшаға алып, 
қосындымен алмастырдық, мұнда қосылғыштар да, 
қосындының мэні де өзгерген жоқ.

Қосындыларды жэне олардың мэнін салыстыру 5+(2+3), 
(5+2)+3, (5+3)+2, демек, қатар түрған екі қосылғышты жақшаға

72

алып, олардың қосындысымен алмастыруға болады -  бүл 
қосудың терімділік қасиеті.

Бірнеше мысалдар келтіру арқылы қосудың 
ауыстырымдылық жэне терімділік қасиеттерін қолдаңуға 
болады. Мысалы, 25+33+75+67= (25+75)+(33+67)=100+100=200

5. Қосу мен азайту - өзара кері амалдар екендігі туралы 
оқушыларға түсінік беру. Қосу мен азайтуды тексеруғе үйрету.

Қосу мен азайту амалдары арасындағы байланысты 
оқушылар байқауы үшін 1+1=2, 2-1=1 бір уақытта
қарастырылады. Сондай-ақ оқушылар 10 көлеміндегі эрбір жаңа 
санды шығарып алу кезінде арифметикалық амал көмегімен 
қосу мен азайту амалдарының өзара байланысын байқайды. 
Мысалы: 2+1=3 

1+ □ =3 
3 - 0  = 2 
□  - 2=1

Он көлеміндегі кестелік қосу және азайтуды оқытып 
үйретуде амалдар арасындағы өзара байланыс қолданылады, 
сондықтан бір санды қосу және азайту жағдайлары бір уақытта 
қарастырылады,

Қосу мен азайтуды тексеруге үйретуде мысалдар 
келтіруғе болады. Мысалы 5+4=9; 9-5=4 немесе 9-4=5.

Егер қосындының мәнінен бір қосылғышты азайтсақ, онда 
екінші қосылғыш шығады, демек, қосуды азайтумен тексеруге 
болады.

5+4=9
9-4=5.
5=5
Осыған үқсас азайтудың қосу амалына кері амал екендігін 

дэлелдеуге болады. Мысалы, 7-3=4
4+3=7 - айырманың мэніне азайтқышты қосқанда, азайғыш 

шығады.
7-4=3 - азайғыштан айырманың мэнін азайтқанда,

азайтқыш шығады.
Оқушылар бірнеше теңдіктерді салыстыра отырып, қосу 

мен азайту өзара кері амалдар екенін меңгереді.
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Сандарды айырмалық салыстырумен байланысты білім екі 
есепті шығару жэне салыстыру барысында қалыптасады. Яғни 
бір санның екінші саннан нешеуі артық немесе нешеуі кем 
екендігін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек.

6. Шамаларға жүргізілетін арифметикалық амалдар.
Шамаларға жүргізілетін арифметикалық амалдар сандарға 

амалдар қолдануға үқсас оқытылады.
2см+1см=3см, 1см+2см=3см 2см+1см=1см+2см.

Кесінділер ұзындықтарының қосындысы: Зсм+2см=5см
Кесінділер ұзындықтарының айырмасы: 3 см -  2 см = 1 см
Шамаларға амалдар қолдану сандарға амалдар қолдануға 

ұқсас бірнеше мысал келтіруге болады.

Студенттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Қосу мен азайту амалдарының мәнін ашу.
2. Қосу мен азайту амалдарының компоненттері жэне 

қосу мен азайту нэтижелері туралы сипаттама беру.
3. Қосудың қасиеттерімен таныстыру әдістемесі.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Қосу мен азайту - өзара кері амалдар екенін дәлелдеу.
2. Тақырып бойынша көрнекіліктерді эзірлеу.

Кестелік қосу және азайтуға үйрету

Мацсаты: оқушыларға кестелік қосу жэне азайту туралы 
түсінік беру.

Міндеттері:
1. 10 көлеміндегі сандарды қосу мен азайтудың тиімді 

есептеу тэсілдерін меңгеруді қамтамасыз ету.
2. Қосу кестесін жатқа айтуды меңгерту.
3. Қосу кестесін пайдалана отырып, азайтудың сэйкес 

жағдайларының нәтижелерін қатесіз анықтауға үйрету.
Әдістемесі:
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Кестелік қосу жэне азайту амалдарын орындау біліктері 
мен дағдыларына жаттықтыру үш кезеңде жүзеге асырылады.

1. 10 көлеміндегі сандарды қосу мен азайтудың тиімді 
есептеу тэсілдерін меңгеруді қамтамасыз ету.

Санға бірді қосу және азайту бірдің қасиеті негізінде 
енгізіледі. Яғни егер санға 1-ді қоссақ, келесі сан шығады; ал 
егер саннан 1-ді азайтсақ, оның алдындағы сан шығады. Мүнда 
көрнекілік ретінде тақтаға жазылған сандар қатары немесе 
сызғышын қолданылады.

Қосудың ауыстырымдылық қасиетіне жэне қосу мен 
азайтудың өзара байланысы жайлы білімге сүйеніп, өзара 
байланысты мысалдар төрттіғін қүрастыру.

3 + 1 = 4 -  оқытылған жағдай.
1 + 3 = 4 -  қосудың ауыстырымдылық қасиеті негізінде 

табылған жағдай.
4-1=3 және 4-3=1 -  азайтудың сәйкес жағдайлары.

Санға 2,3,4,5 сандарын қосу жэне азайту сандар қатары 
немесе сан сьгзғышы көмегімен оқытылады. Яғни сан 
сызғышынан 1,2,3,4 сан array: қосу (өсу ретімен); азайту (кему 
ретімен) негізінде түсіндіріледі.

Кестелік жағдайлардағы білім негізінде қосудың 
ауыстырымдылық қасиетін қолдана отырып ашылады.

Осы сандардың кестелік қосу жэне азайту тәсілдері бір 
сабақта оқытылады.

Қосудың ауыстырымдылық қасиеті негізінде үлкен санға 
кіші санды косқан тиімді болып келеді. 1+3=3+1.

Азайтудың сәйкес жағдайлары қосудың кестелік 
жағдайларына немесе санның күрамына сәйкес орындалады: 
яғни қосудың бір мәнінің көмегімен әлі үш нэтиже табуға 
болады (мысалдар төрттігі құрылады): 6+2=8 (немесе 8=2+6) 
пайдаланып, 2+6=8, 8-2=6, 8-6=2 табамыз. Оның себебі, қосу 
жэне азайту — өзара кері амалдар.

Сондай-ақ азайғыш азайтқыштан кем болмауы керек. 
өйткені 6-дан 7,8,9 немесе 10 азайта алмаймыз. Бұл жағдайда 6- 
6, 6-5,6-4, 6-3,6-2, 6-1,6-0.
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10 санынан азайту ерекше жагдай. Мұнда азайғышы 10 
болатын айырмаларды жаз жэне мэндерін тап деген сияқты 
тапсырма берсе болады. 10-нан кез келген бір таңбалы санды 
азайтуға болады.

Ал, 10-10=0, ЯҒНИ 0-ДІ табу үшін 10-нан екі таңбалы сан
10-ды азайту керек. Ягни екі таңбалы санды азайту амалы 
арқылы да табуга болады: 10-0=10

2. Қосу кестесін жатқа айтуды меңгерту.
Бір жэне екі санын қосу жэне азайтуды өткеннен кейін 

келесі сабақта қосу кестесі толтырылады:

□ 2 3 4 5 6 7 8

□ +2

Яғни П  орнына бірінші қосылғыш мэні қойылады да, 
қосындының мэні табылып, кестеге түсіріледі. Оқушылар 
жаттайды.

Қосылғыштың бірі 2,3,4,5 болғандағы қосудың 
жағдайларын және сэйкес сандар қүрамын есте сақтау, яғни 
кестелік қосудың 16 жағдайларын жаттату қажет:

2+2=4
3+2=5
4+2=6 3+3=6
5+2=7 4+3=7
6+2=8 5+3=8 4+4=8
7+2=9 6+3=9 5+4=9
8+2=10 7+3=10 5+5=10 5+5=10

Қосудың ауыстырымдылық қасиеті неғізінде кестелік 
қосудың басқа жағдайларын оқушылар қатесіз табады: 2+3=5, 
2+4=6, 2+8=10, яғни кіші санға сан қосылғандажэне санның
кез келген қүрамы: 8=7+1, 8=6+2, 8=5+3, 8=4+4 жэне 8=1+7

3. Қосу кестесін пайдалана отырып, азайтудың сэйкес 
жағдайларының нэтижелерін қатесіз анықтауға үйрету.
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Қосу және азайтудың өзара кері амалдар екендігі неғізінде 
оқушылар азайту амалының нэтижесін қатесіз анықтайды: 
6+2=8 8-2=6; 8-6=2.

Нэтижесінде оқушылар қосудың кестесін еркін қолдана 
жэне азайту амалдарының сэйкес нәтижелерін таба білуі керек.

Студенттердіц оцытугиымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1.10 көлеміндегі сандарды қосу мен азайтудың есептеу 
тэсілдерін түсіндіру.

2. Қосу кестесі арқылы азайтудың сэйкес
жағдайларының нэтижелерін қатесіз анықтауға үйрету.

Студенттердіц өзіндік жұмысы:
1. Кестелік қосу мен азайтуға үйретуғе байланысты 

көрнекіліктерді жасау.
2. Қызықты математикалық жаттығулар.

Қосу мен азайтудың ауызша тэсілдерін оқыту

Мацсаты: оқушыларға қосу мен азайтудың ауызша 
тәсілдерін меңгерту

Міндеттері:
1. Толық ондықтарды (жүздіктерді, мыңдықтарды, ... ) 

қосу жэне азайту тэсілдерімен таныстыру.
2. Санға бірді қосу жэне азайту түріндеғі қосу жэне азайту, 

сондай-ақ сандардың разрядтық қүрамына негізделғен қосу 
жэне азайту тэсілдерін меңғерту.

З.Ондықтан аттамайтын жағдайлардағы ауызша қосу жэне 
азайту тэсілдерімен таныстыру.

4. 20 көлеміндегі сандарды қосу жэне азайтудың кестелік 
жағдайларын оқыту.

5.100 көлеміндегі сандарды ондықтан аттайтын қосу жэне 
азайтудың ауызша жағдайларымен таныстыру.

6.1000 көлеміндегі сандарды қосу жэне азайтудың ауызша 
жағдайларын игеру.
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7. О санын қосу жэне азайтудың ерекше жағдайлары.
Әдістемесі:
Қосу мен азайтудың ауызша тэсілдері сандардың ондық 

құрамы, амалдардың қасиеттері туралы білімге және 
көрнекіліктерге сүйеніп енгізіледі, Сондай-ақ, оқушылардың 
дамуына, олардың математикалық білім, білік, дағдыларының 
қалыптасуына жэне уақытты үнемдеуге тиімді болып табылады.

1. Толық ондықтарды (жүздіктерді, мыңдықтарды, ,„) қосу 
және азайту тэсілдерімен таныстыру.

а) Толық ондықтарды (жүздіктерді, мыңдықтарды,...) қосу 
және азайту сандардан разрядтық қүрамына негізделген кестелік 
қосу және азайтуға келтіріледі:

5+2=7 6-3=3
5 онд. + 2 онд. = 7 онд. 6 онд. -  Зонд. = Зонд.
50+20=70 600-300=300

Сондай-ақ толық ондықтарды (жүздіктерді, мыңдықтарды, 
...) қосу жэне азайту шамаларды қосу жэне азайтумен қатар 
оқытылады:

8 см + ІСМ = 9см 4см -  2см = 2см
80см + ІОсм = 90см 400см -  200см = 200см
8дм + ІДМ =9дм 400м -- 200м = 200м

2. Санға бірді қосу жэне азайту түріндегі қосу және 
азайту, сондай-ақ сандардың разрядтық і^үрамына негізделген 
қосу жэне азайту тэсілдерін үйрету сандардың натурал қатарын 
қүру принципіне сүйенеді. Яғни санға бірді қосса, келесі сан 
шығады; саннан бірді азайтса, оның алдындағы сан шығады.

Ондыққа 1-ді қосу мен ондықтан бірді азайту;
3 онд. + 1 бірл. = 3 онд.ібірл.
30+1=31
2 онд. -  1 бірл, = 1 онд. 9 бірл.
20-1=19
Санның разрядтық қүрамына неғізделген қосу және азайту 

тэсілдері:
санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде 

жазу жэне санды разрядтық қосылғыштардың қосындысынан 
шығарып алу:
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90 + 5
9 онд. + 5 бірл.
Мың көлеміндегі сандарды оқып үйренуде:
3 жүзд. + 2онд. + 1 бірл. — бүл сан 321.
300+20+1=321 235-200=35,
(Көп таңбалы сандар да осыған ұқсас қарастырылады.)
3. Ондықтан аттамайтын ауызша қосу мен азайту тәсілдері 

екінші сыныпта оқытылады.
а) Бір қосылғыш бір таңбалы сан немесе толық ондық 

болған жағдайда қосу және азайту тэсілдері:
23 +2
Мұнда 23 санын разрядтық қосылғыштарға жіктейміз: 

23=20+3. Былай жазамыз 23

20' 3
Яғни 23+2= 20+(3+2) = 20+5 = 25 
Мүнда біз бірліктерді бірліктерге қостық.
Ал 25-2 = 20+(5-2) = 20+3 = 23
/  \

20 5
деп разрядтық қосындылардың қосындысы 

жазамыз. Яғни бірліктерден бірлікті азайттық.
Ал ондықтарға ондықтарды қосу былай қарастырылады 

)+30 = (20+30) + 6 = 50+6

түрінде

20 6
Ондықтардан ондықтарды азайту:

^  ү О  = (50-20)+4= 30+4=34

50 4
Осындай мысалдар келтіру арқылы оқушылар 20+30 және 

50-20 өрнектерінің мәнін түсінеді. Яғни ондықтарға ондықтарды 
қосады жэне ондықтардан ондықтарды азайтады.

4. 20 көлеміндегі сандарды кестелік қосу мен азайту 
(ондықтан аттайтын жағдайы) — қосу жэне азайту тәсілдері 
қатар оқытылады:
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1. Біртіндеп қосу тәсілімен таныстыру. Ондықтан атгап 
қосу кезінде он көлеміндегі сандарды қосу кестесі еске 
түсіріледі. Мысалы:

2+2
3+2

2+8
Ал 9+2 өрнегінің мэні ондықтан асып кететін жағдай.
Бұл жағдайда біртіндеп қосамыз, Яғни санды 10 санына 

дейін толтыру (ондықты шығарып алу арқылы біртіндеп қосу).
9 н ^ (9 + 1)+1=10+1=11, Яғни ондықты шығарып алу үшін 2

1 1
санын (екінші қосылғышты) 1+1 деп екі санның қосындысы 
түрінде жаздық.

2. Біртіндеп азайту тэсілін меңғертуде мысал келтіруге 
болады:

11-2, мұнда 2 санын (азайтқышты) 1+1 деп екі санның 
қосындысы түрінде аламыз:

іу = (1 1 -1 ) -1=10-1=9

1 1
Осындай бірнеше мысалдар келтіру арқылы төмендегідей 

қорытынды шығарылады: біртіндеп қосу жэне азайту кезінде 
ондықты шығарып алу қажет (санды 10-ға дейін толтыру); бір 
таңбалы сандардың қүрамы; санның разрядтық қүрамы жэне 
санның разрядтық қүрамына негізделіп қосу жэне азайту.

Сондай-ақ оқушылар 20 көлеміндегі қосу кестесін 
қүрастырады және жаттап алады. Тек 20 теңдік ғана 
жаттатылады:

9+2, 8+3; 7+4; 8+4; 9+4; 6+5; 7+5; 8+5; 9+5; 9+3;
6+6; 7+6; 8+6; 7+7; 8+7; 9+7; 8+8; 9+8; 9+9; 9+6

Бөлшектеп қосу тэсілін қолдана отырып, жоғарыдағы 
кесте құрастырылады (біріктірілген кесте жоқ!).

Қосудың қалған жағдайлары ауыстырымдылық қасиетін 
пайдаланып, табылады.
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Қосу мен азайту арасындағы байланысқа негізделіп, 
азайтудың сэйкес жағдайлары анықталады.

Соңында оқушылар қосудың кестелік жағдайларын жатқа 
білулері жэне қосудың ауыстырымдылық қасиетіне сүйеніп, 
қалған жағдайларды, қосу мен азайтудың өзара байланысы 
негізінде азайтудың сэйкес жағдайларын қатесіз таба білулері 
керек.

5. 100 көлеміндегі сандарды ондықтан аттайтын қосу және 
азайтудың ауызша жағдайларымен таныстыру.

100 көлеміндегі сандарды ондықтан аттайтын қосу және 
азайтудың ауызша жағдайларымен таныстыру біртіндеп қосу 
және азайту; 10 жэне 20 көлеміндегі кестелік қосу жэне азайту; 
санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазу; 
санның разрядтық құрамына негізделген қосу жэне азайту; 10 
көлеміндегі сандар құрамы; ондықтар мен бірліктерді қосу мен 
азайтудың ережелері («бірліктерді бірліктерге қосады», 
«ондықтарды ондықтарға қосады», «бірліктерден бірліктерді 
азайтады», ондықтардаи ондықтарды азайтады») туралы білімге 
сүйенеді.

100 көлеміндегі сандарды ондықтан аттайтын қосу және 
азайтудың ауызша жағдайларымен таныстыру көрнекіліктің 
көмеғімен жэне қосу мен азайту қатар қарастырылады.

Мысалы толық ондықтарды қосу жэне азайту:
23+7=(20+3)+7=20+10=30.

/ \
20 3

Мұнда бірінші қосылғышты 2 3 санын разрядтық
қосылғыштар қосындысы түрінде жаздық: 20+3

Ал, 30-7=20+(10-7) =20+3=23

20 10
Мұнда азайғышты біреуі 10 болатын ыңғайлы 

қосылғыштардың қосындысы түрінде жаздық .
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26-^^(26+20)+4=46+4-50 

20 4

50^^-(50-20)-4-30-4=26 

20 4
Яғни мұнда ыңғайлы қосылғыштар қосындысы түрінде 

жазылады, оның біреуі толық ондыққа дейін толықтырады.
6. 1000 көлеміндегі сандарды қосу жэне азайтудың ауызша 

жағдайларын игеру.
Мысалдар келтіру арқылы 1000 көлеміндегі қосу жэне 

азайтудың ауызша жағдайларын түсіндіріледі.
Мысалы,

1) 500+300
5 жүзд. + 3 жүзд. -  8жүзд.
500+300=800
Немесе:
400-200
4 жүзд. -  2 жүзд. = 2жүзд.
400-200=200

2) 350+30
35 онд.+З онд-38 онд.
350+30=380
Немесе:
380-30
38 онд.-З онд.

380-350 
38 онд. - 35онд.

7. 0 санын қосу және азайтудың ерекше жағдайлары. 
Мысалдар келтіру арқылы санға 0-ді қосса, сол санның өзі

шығады (нөлғе санды қосса, сол санның өзі шығады );
саннан 0-ді азайтса, сол санның өзі шығады деген 

қорытындыға келу.
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Студенттердің оңытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Толық ондықтарды (жүздіктерді, мыңдықтарды, ... ) 
қосу және азайту тәсілдеріне мысалдар келтіру.

2. Сандардың разрядтық құрамына негізделген қосу жэне 
азайту тэсілдерін түсіндіру.

3. 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайтудың кестелік 
жағдайларын оқытудың ерекшеліктері?

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. 0 санын қосу жэне азайтудың ерекше жағдайларын 

дэлелдеу.
2. Логикалықжаттығулар.

Жазбаша қосу мен азайтудың тәсілдерін оқыту 
әдістемесі

Мацсаты: оқушыларға жазбаша қосу мен азайтудың 
тэсілдерін меңгерту.

Міндеттврі:
1. «Баған» түрінде қосу мен азайтудың жазбаша 

тэсілдерін үйрету. Сандарды «баған» түрінде қосу мен 
азайтудың алгоритмін меңғерту.

2. Бірнеше қосылғыштың мэнін табуға үйрету.
3. Қосу мен азайтудың ауызша жэне жазбаша тэсілдерінің 

айырмашылығын меңгерту.
4. Шамаларды қосу мен азайту амалдарымен таныстыру.
Әдістемесі:
Екі таңбалы сандарды қосу мен азайтуға байланысты 

түрлі мысалдар келтіріледі. Мұнда оқушылар екі таңбалы 
сандарды қосқанда бірліктерді бірліктерге, ондықтарды 
ондықтарға қосады. Сондай-ақ азайту амалына байланысты: 
ондықтардан ондықтарды, бірліктерден бірліктерді азайтады.
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1. «Баған» түрінде қосу мен азайтудың жазбаша 
тэсілдерін үйрету. Сандарды «баған» түрінде қосу мен 
азайтудың алгоритмін меңгерту

Екі таңбалы сандарды қосу мен азайтудың жазбаша 
тәсілдерін түсіндіруде алдымен қосудың, сонан соң азайтудың 
жазбаша эдістері оқып үйретіледі. Көрнекілік ретінде кесте 
пайдаланылады.

Ондықтар Бірліктер
4 5
2 3
Мұнда мүғалім кестедегі бірінші және екінші баған 

сандарын салыстырады:
45 = 4 онд. және 5 бірл.;
23 = 2 онд. жэне 3 бірл.
Екі таңбалы сандарды кесте түрінде жазып қосқан 

ыңғайлы. Бұл «баған» түрінде қосу немесе жазбаша қосу. Оны 
былайша түсіндіреді:

Ондықтардың астына ондықтарды, бірліктердің астына 
бірліктерді жазамыз;

- бірліктерді қосамыз: 5+3, Бірліктердің астына 8 жазады;
- ондықтарды қосамыз: 4+2. Ондықтардың астына 6 

жазады;
- Жауабын оқиды: қосындының мэні 68-ге тең.
Осындай бірнеше мысал келтіру.
Кестенің көмеғімен осыған «баған» түрінде азайту. Яғни 

жазбаша азайтудың тэсілін түсіндіру.

Ондықтар Бірліктер
6 8
2 3

Кестедегі сандарды салыстырады. Ондықтарды білдіретін 
жэне бірліктерді білдіретін сандарды оқу. Кестедегі жазу туралы 
не айтуға болады? -  деп оқушылардан сұрауға болады.
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Яғни екі таңбалы сандарды кестедегідей азайту қолайлы 
болып табылады. Бұл -  баған түрінде азайту немесе жазбаша 
азайту. Оны былай түсіндіреді:

- ондықтардың астына ондықтарды, бірліктердің астына 
бірліктерді жазады;

- бірліктерден бірліктерді азайтады: 8-3 = 5. Бірліктердің 
астына 5 деп жазады;

- ондықтардан ондықтарды азайтады; 6-2 = 4.
Ондықтардың астына 4-ті жазады;

- жауабын оқиды: айырманың мәні 45 ~ ке тең.
Бірнеше мысал келтіру.
Үш таңбалы сандарды қосу жэне азайту тәсілдері екі 

таңбалы сандарды қосу және азайтуға ұқсас салыстыру негізінде 
жүзеге асырылады. Оқушылар үш таңбалы сандарды қосу 
және азайтуды баған түрінде жазып, ондықтан аттамайтын қосу 
мен азайтудың алгоритмін шығарады. Мүнда үш таңбалы 
сандарды қосу мен азайтуда жүздікке арналған үшінші баған 
қосылады, ал оларды қосу мен азайту алгоритм! екі таңбалы 
сандарды қосу мен азайту алгоритміне ұқсас.

Осылайша көп таңбалы сандарды қосу жэне азайту 
түсіндіріледі. Тек тағы жаңа баған қосылады: мыңдықтар, ондық 
мыңдар, жүздік мывдар. Мысалдар арқылы оқушылар баған 
түрінде (разряд бойынша) жазуға үйренеді; «баған» түрінде қосу 
мен азайтудың алгоритмін жазады.

2. Бірнеше қосылғыштың мәнін табуға үйрету.
Бірнеше қосылғыштың мэнін табу:
478+5825+18775 екі тэсілмен қарастырлады:
1) эр амалды жеке-жеке орындау: 5825+478 (баған 

түрінде жазып, шығарамыз), содан кейін 18775+6303 (баған 
түрінде жазып, шығарамыз).

2) бір уақытта барлық сандарды қосу сияқты. Бірден 
18775+6303+478 (баған түрінде жазып, қосамыз).

Мүнда ауыстырымдылық тәсіл қолданылады, Яғни үлкен 
санға кіші санды қосамыз.

Қосу мен азайтудың ауызша және жазбаша тәсілдерінің 
айырмашылығын меңгерту:
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- ауызша қосу мен азайту бір жолға жазылады жэне 
оларды ойша ауызша орындау жеңіл;

- жазбаша қосу мен азайту бағанға жазылады жэне ойша 
ауызша орындау қиын;

- жазбаша қосу мен азайту разряд бойынша бірліктерден 
бастап орындалады.

3. Шамаларды қосу мен азайту амалдарымен таныстыру.
Шамаларды қосу мен азайту алгоритм! сандарды қосу 

мен азайту алгоритмімен қатар енгізіледі жэне ұқсас болады. 
қатар енгізіледі.

Сшуденттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. «Баған» түрінде қосу мен азайтудың жазбаша 
тәсілдерін түсіндіру.

2. Сандарды «баған» түрінде қосу мен азайтудың 
алгоритміне байланысты мысалдар келтіру.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Қосу мен азайтудың ауызша және жазбаша тәсілдерінің 

айырмашылығын сызбаға түсіру.
2. Шамаларды қосу мен азайту алгоритміне мысалдар 

келтіру.
3. Бастауыш сынып математика сабағы бойынша 2010 

жылы жарияланған мақалалар.

Көбейту мен бөлу амалдарымен жэне олардың 
қасиеттерімен таныстыру

Маңсаты: Оқушыларды көбейту мен бөлу амалдарымен 
таныстыру. Көбейту мен бөлудың қасиеттерін меңгерту. 

Міндеттері:
1. Көбейту мен бөлу амалдарының мэн-мағынасымен 

таныстыру.

86

2. Көбейту және қосу, бөлу және азайту амалдары 
арасында байланыс тағайындау. Көбейту мен бөлу - өзара кері 
амалдар екенін меңгерту.

3. Көбейту мен бөлудің компоненттерімен жэне 
нэтижелерімен, сондай-ақ көбейту мен бөлудің амал атаулары 
жэне нэтижелері арасындағы өзара байланыспен таныстыру,

4. Көбейтудің қасиеттерімен таныстыру.
5. Көбейту мен бөлудің өзара байланысы негіз болатын 

өзара кері есептерді шығару барысында амалдардың мэнін ашу.
6. Сандарды еселік салыстырумен таныстыру.
Әдістемесі:
Көбейту мен бөлу амалдарымен таныстыру үшінші 

сыныпта жүзеге асырылады,
Мұғалім бірдей қосылғыштарды қосуға 2+2+2 немесе 6-2-

2-2 бірдей сандарды азайтуға байланысты бірнеше мысалдар 
келтіреді.

І.Көбейту мен бөлу амалдарының мән-мағынасымен 
таныстыру.

Көрнекіліктердің көмегімен көбейту жэне бөлу амалдары 
түсіндіріледі. Мысал ретінде суретте көрсетілген үш өзара кері 
есептерді шығаруға болады. Бірінші суретте эр тарелкада екі 
алмадан салынған үш тарелка бейнеленген. Екінші суретте бір 
ыдысқа 6 алма және бос үш тарелка салынған. Мұнда ыдыстағы 
алмаларды үш тарелкаға бірдей етіп бөлу қажет, үшінші суретте 
бір ыдысқа 6 алма жэне екі бос тарелка салынған. Ыдыстағы 
алмаларды екі тарелкаға бірдей етіп бөлу қажет:

2+ 2+ 2=6 6- 2- 2 - 2=0 6- 2- 2- 2=0
Мүнда 2+2+2 бірдей қосылғыштардың қосындысын 

көбейтумен алмастырамыз. Екіні өз өзіне 3 рет қосуды біз 2*3 
деп аламыз, Яғни 2*3=6

«•» -көбейту таңбасы деп оқушыларға түсіндіріледі. Ал,
2*3 -көбейтінді
6- көбейтіндінің мэні болып табылады.
Оқушыларға 2*3 дегенде эрбір санның нені білдіретінін 

түсіндіру қажет. Яғни 2 саны цосылгыш ретпінде алынған, ал 3 
саны 2 саны неше рет цосылгыш ретінде алынғанын білдіреді.
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Осыдан шығатын қорытынды: көбейту -  бұл бірдей 
қосылғыштардың қосындысы.

Ендігі кезекте осылай бөлу амалы да түсіндіріледі:
Бірдей сандарды азайтуды бөлумен алмастыру.
6-2-2-2=0 6:2 =3
«:» -бөлу таңбасымен таныстырады. Мүнда:
6:2 -бөлінді, ал
3 -бөліндінің мәні болып табылады.
6:2 дегенде эрбір санның нені білдіретіні түсіндіріледі. 
Осылайша бөлу амалына байланысты бірнеше мысалдар 

келтіру арқылы оқушылар мынадай қорытындыға келеді:
Санды басца сапга бөлу үгиін бөлінетін санның ішінде сол 

сан неше рет бар екенін білу керек.
2. Көбейту және қосу, бөлу жэне азайту амалдары 

арасында байланыс тағайындау. Көбейту мен бөлу - өзара кері 
амалдар екенін меңгерту.

Көбейту мен бірдей қосылғыштарды қосу, сондай-ақ бөлу 
мен бірдей сандарды азайту арасындағы өзара байланысты 
оқушылар тапсырмаларды орындау нәтижесінде тағайындайды: 

2+2+2+2 15+15+15+15
6-2-2-2 60-20-20-20
4+4+4+4 25+25+25+25
12-4-4-4 90-30-30-30
Бүл тапсырмаларды орындау барысында оқушылар 

қосындыны көбейтіндімен, айырманы бөлумен алмастырады.
Көбейту мен бөлу - өзара кері амалдар екенін меңгертуде 

шаршыларды пайдалануға болады:

Бір қатарда неше шаршы бар? Барлығы неше қатар бар? 
Барлығы неше шаршы бар екенін қалай табуға болады? Төрт- 
төрттен 3 рет алғанда, 12 шығады, яғни 4-3 =12, ендеше 12 
шаршы бар деген дүрыс па?

12 шаршыны әрқайсысында төрт шаршыдан болатындай 
етіп, неше қатарға бөлуге болатынын қалай табар едің? 12
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санында 4 үш рет болады, яғни 12:4=3, ендеше үш қатарға 
бөлінеді деген дүрыс па? , j

Бір бағанда неше шаршы бар? Барлығы неше баған бар? 
Барлық бағанда неше шаршы бар екенін қалай табуғй болады? 
үш-үштен 4 рет алғанда, 12 шығады, яғни 3-4=12шы бар деген 
дұрыс па?

12 шаршыны эрқайсысында үш шаршыдан болатындай 
етіп, неше бағанға белуге боатынны қалай табар едің? 12 
санында 3 төрт рет болады, яғни 12:3=4, ендеше 4 бағанға 
бөлінеді деген дұрыс па?

Егер 4*3=12 жэне 3*4=12 болса, онда 12:4=3 және 12:3=4. 
Демек, көбейту және бөлу - өзара кері амалдар.
3. Көбейту мен бөлудің компоненттерімен және 

нэтижелерімен, сондай-ақ көбейту мен бөлудің амал атаулары 
жэне нэтижелері арасындағы өзара байланыспен таныстыру

Көбейту мен бөлудің компоненттерімен бір сабақта бір 
уақытта таныстырады:

3*2=6 6:2=3
3-2-көбейтінді 6:2 - бөлінді
6-көбейтіндінің мэні 3 - бөліндінің мәні
3-көбейткіш 6 - бөлінгіш (бөлінетін сан)
2-көбейткіш 2 - бөлгіш (бөлінетін сан)

Көбейту мен бөлудің амал атаулары және нәтижелері 
арасындағы өзара байланыспен таныстыру былайша 
түсіндіріледі:

3*2=6 теңдігіндегі сандар қалай аталады?
Көбейтіндінің мэні 6-ны бірінші көбейткіш 3-ке бел. 

Нэтижені тап. Не байқадың? Көбейтіндінің мэні 6-ны екінші 
кебейткіш - 2-ге бел. Нэтижені тап. Не байқадың?

Осындай бірнеше мысалдар нэтижесінде оқушылар 
мынадай қорытындыға келулері керек: Кебейтіндінің мэнін 
кебейткіштердің біріне белее, екінші кебейткіш шығады.

6:2=3 теңдігіндегі сандар қалай аталады?
Бөлінгіш 6-ны бөліндінің мәні -  3-ке бел. Нәтижені тап. 

Не байқадың? Яғни:
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Егер бөлінгішті бөліндінің мэніне бөлсе, онда бөлгіш 
шығады.

Бөлгіш 2-ні бөліндінің мэні -  3-ке көбейт. Нэтижені тап. 
Не байқадың? Яғни:

Егер бөлгішті бөліндінің мэніне көбейтсе, онда бөлінгіш 
шығады,

Көбейту мен бөлу арасындағы байланыс негізінде 
амалдарды тексерумен таныстырылады. Яғни көбейтуді 
бөлумен, ал бөлуді көбетумен тексереді.

4. Көбейтудің қасиеттерімен таныстыру.
Оқушыларды көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік, 

үлестірімділік қасиеттерімен таныстыру,
Көбейтудің ауыстырмдылыц цасиетімен таныстыруда 

шаршыдан құрастырылған тік төртбұрышты пайдалануға 
болады:

Тік төртбұрыштың неше шаршыдан құрастырылғанын эр 
түрлі тэсілмен есептеп шығар.

Бірінші тәсіл. Әр бағандағы шаршы санын қатардағы 
шаршы санына көбейт. Көбейтінді жаз жэне мәнін тап. 4*3=12.

Екінші тэсіл. Әр қатардағы шаршы санын бағандағы 
шаршы санына көбейт, Көбейтінді жаз және мәнін тап. 3*4=12.

4*3=12 жэне 3*4=12 теңдіктерді салыстыр
үқсастығы неде? Айырмашылығы неде?
Яғни ұқсастығы: көбейткіштері -  бірдей, көбейтіндінің 

мэні -  бірдей. Ал айырмашылығы: көбейткіштердің орындары 
ауысқан.

Осында қандай қорытынды жасауға болады?
Қорытынды: көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан 

көбейтіндінің мәні өзгермейді.
Көбейтудің терімділік қасиетімен таныстыруды былай 

түсіндіруғе болады:

90

С Ш П

СШ  СШ
ппп пшп
Әр қатарда неше тік төртбүрыш бар? (2)
Әр тік төртбүрыш неше шаршыдан қүрастырылған? (3)
Суреттегі барлық тік төртбұрыштардың неше шаршыдан 

қүрастырылғанын әр түрлі тэсілмен есептеп табайық.
(3-2)-4 = 6*4=24 (шаршы). Жазуды түсіндір.
3*(2*4)=3*8=24 (шаршы). Жазуды түсіндір.
Салыстыр? үқсастығы неде? Айырмашылығы неде? 

Көбейткіштер нешеу? Олардың көбейтіндісінің мәні туралы не 
айтуға болады? Көбейткіштердің топтастырылуы туралы ше? 
Қорытынды жаса.

Салыстыру нэтижесінде: көбейткіштер бірдей,
көбейтіндінің мәні бірдей, бірақ көбейткіштер әр түрлі 
топтастырылған.

Көршілес көбейткіштерді oлapдыt^ көбейтінділермен 
алмастыруға болады. Бұл -көбейтудің терімділік қасиеті деген 
қорытынды шығарылады.

Көбейтудің үлестірімділік қасиетімен таныстыру:
а) 2+4+2+4 өрнегіндегі екінші және үшінші

қосылғыштардың орнын ауыстыр. Қандай жазу шықты?
ә) 2+2+4+4 өрнегіндегі бірдей қосылғыштарды анықта. 

Олардың қосындысын көбейту амалымен алмастыр. Қандай 
жазу шықты?

б) 2+4+2+4 өрнегіндегі бірінші мен екінші жэне үшінші 
мен төртінші қосылғыштарды топта. Қандай жазу шықты?

в) (2+4)+(2+4) өрнегіндегі бірдей қосылғыштарды анықта. 
Олардың қосындысын көбейту амалымен алмастыр. Қандай 
жазу шықты?

ғ) (2+4)-2 жэне 2-2+4-2 өрнектерін салыстыр. үқсастығы 
неде? Айырмашылығы неде? Қосылғыштарды ата. Көбейткішті 
ата. өрнектердің мәндері туралы не айтуға болады? Қорытынды 
шығар.
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Қосындыны санға көбейту үшін әр қосылғышты сол санға 
көбейтіп, сонда шыққан көбейтінділерді қосуға болады. Бұл- 
көбейтудің үлестірімділік қасиеті деген қорытынды 
шығарылады..

5. Көбейту мен бөлудің өзара байланысы негіз болатын 
өзара кері есептерді шығару барысында амалдардың мэнін ашу.

Оқушыларға өзара кері есептерді шығару барысында 
көбейту мен бөлудің өзара байланысы негізінде олардың мәнін 
ашып көрсету:

Әр дорбада 2 
килограмнан қант 
бар. 4 дорбада неше 
килограмм қант бар?

8 килограмм қантты 
эр дорбаға 2 
килограмнан бөліп 
салды. Қанша дорба 
керек болды?

8 килограмм қантты 4 
дорбаға тең бөліп 
салды. Әр дорбаға 
неше килограмм қант 
салынды?

Есептердің сызбасын беруге болады.
Бүл есептер өзара кері есептер бола ма? Неліктен?

б.Сандарды еселік салыстырумен таныстыру.
Айырмалық жэне еселік салыстыруға берілғен есептерді 

қүру жэне салыстыру:
А .- 3  б, А 
Е. - 5 б. Т ?
5-3=2 (б.)
Жауабы: 2 балмұздақ артық.

o.t
3 . - 8 о.

Б. -  16 о. Г'' есе артықартық
16:8=2 (есе)

Жауабы: 2 есе артық 
ойыншығы бар 

Мүнда бірінші есептің сұрағында нешеуі артық, ал екінші 
есепте неше есе артық деген сүрақ түрды

С .-12Ж  ?есеүлкен Қ. -14 қ ? есе артық
М. -  6 ж I ? есе кіші Л. -  7 қ | ? есе кем

12:6=2 (есе) 
Жауабы: 2 есе

14:7=2 (есе) 
Жауабы: 2 есе
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Қорытынды: бір санның екінші саннан неше ёсё артық 
немесе неше есе кем екенідігін білу үшін үлкен санды кіші санға 
бөледі.

Студенттердіц оцытушымен бірге орыпдайтыи 
жүмысы:

1. Көбейту мен бөлу амалдарының мэн-мағынасымен 
таныстырудың эдістемесі.

2. Көбейту мен бөлу - өзара кері амалдар екенін дәлелдеу.
3. Көбейту мен бөлудің амал атаулары жэне нэтижелері 

арасындағы өзара байланыспен таныстырудың эдістемесі 
қандай?

Студенттердің өзіндік жұмысы:
1. Көбейтудің қасиеттеріне мысалдар келтіру жэне 

таныстыру.
2. Көбейту мен бөлу тақырыбына байланысты 

көрнекіліктерді жасау.

Кестелік көбейту және бөлуді оқыту

Маңсаты: оқушыларға кестелік көбейту жэне бөлуді
үйрету.

Міндеттері:
1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарына көбейтудің кестесін қүру 

жэне жаттату. Көбейту кестесімен таныстыру.
2. Көбейту мен бөлудің өзара байланысы негізінде бөлудің 

сәйкес жағдайларының нәтижелерін есептей алу.
3. Шаманы санға көбейту және бөлумен таныстыру.
Әдістемесі:
Кестелік көбейту жэне бөлу есептеу эрекетінде негізгі 

білім болып табылады. Оның себебі, ауызша және жазбаша 
есептеулер кестелік көбейту мен бөлуге келтіріледі.

1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарына көбейтудің кестесін қүру 
жэне жаттату. Көбейту кестесімен таныстыру.
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Кестелік көбейту мен бөлуді түсіндіруде палетканың (әр түрлі 
100 кішкентай шаршыға бөлінген үлкен шаршы) көмегімен 
көбейту мен бөлудің мән-мағынасын қайталайды.

3+3=6
2+2+2=6
6-3-3=0
6- 2- 2 - 2=0

3-2=6
2-3=6
6:3=2
6:2=3

Суреттерді пайдаланып, нэтижелердің қалай 
табылғандығы түсіндіру.

Көбейту - бірнеше бірдей қосылғыштарды қосу.
Бөлу - көбейтуге кері амал.
Жоғарыда келтірілген шаршыларды пайдаланып, 

оқушылар өз беттерімен кестелік көбейтудің барлық 
жағдайларын есептеп шығарады.

2-2
3-2 3-3
4-2 4-3 4-4
5-2 5-3 5-4 5-5
6-2 6-3 6-4 6-5 6 6
7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7
8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8
9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8

Әр санды көбейту кестесі

9-9

жекелеген сабақтарда
оқытылады.

Мұнда эрбір келесі кестеде жаттауға берілетін жағдайлар 
азаяды, өйткені эр кесте бірдей көбейткіштердің көбейтіндісін 
табумен басталады.

Осыған орай көбейтудің 36 жағдайы ғана жатталады. 
(көбейткіштер бірдей жэне үлкен сан кіші санға көбейтілген 
жағдайда).
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Көбейтудің қалған жағдайлары (кіші сан үлкен санға 
көбейтілетін) ауыстырымдылық қасиеті негізінде 
қарастырылады:

2-3=3-2,5-7=7-5
Көбейтудің кестесімен таныстыру көрнекіліктің көмегімен 

жүзеге асады.
2-ге көбейту кестесі бірдей қосылғыштарды қосу негізінде 

көрнекілікке сүйеніп, екі сабақта құрылады және бірнепіе сабақ 
бойы жатталады:

Есіңе сақта!

2-2=2+2 2-2=4
3-2=3+3 3-2=6
4-2=4+4 4-2=8
5-2=5+5 5-2=10
6,7,8,9 сандарын

қарастырылады:
2“Ге кебейту екінші сабақта

3-ке көбейту кестесі 2-ге көбейту кестесіне сүйеніп, екі 
сабақта қүрылады жэне бірнеше сабақтар бойында жатталады. 

Бірінші сабақта:
Есіңе сақта!

3- 3=3-2+3
4- 3=4-2+4
5- 3=5-2+5
6- 3=6-2+6

3- 3=9
4- 3=12
5- 3=15
6- 3=18

7,8,9 сандарын 3-ке көбейту кестесі екінші сабақта 
қарастырылады:
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2. Көбейту мен бөлудің өзара байланысы негізінде бөлудің 
сэйкес жағдайларының нәтижелерін есептей алу.

Бұл көбейту кестесімен қатар қарастырылады:
6-2=12 2-6=12 12:2=6 жэне 12:6=2 
Көбейту мен бөлудің өзара байланысы.
3. Шаманы санға көбейту жэне бөлумен таныстыру. 
Шаманы санға көбейту мен бөлу есептеудің ұқсас

тэсілдері ретінде білімнің дидактикалық бірлігін ірілендіруді 
жүзеге асыру негізінде қарастырылады.

6 см • 2 12 см : 2
60 см • 2 120 см : 2

Стнудентншердің оцышушымвн бірзв орындайшын 
жүмысы:)

1. Кестелік көбейту және бөлуді оқыту эдістемесі.
2. Кестелік көбейту жэне бөлу тақырыбына сабақ 

жоспарын құру.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Шаманы санға көбейту мен бөлуге байланысты

мысалдар келтіру.
2. Сандарға байланысты ертегілер.

Ауызша көбейту мен бөлудің тәсілдерін оқыту

Мацсаты: Оқушыларға ауызша көбейту мен бөлудің
тәсілдерін үйрету.

Міндеттері:
1.0, 1, 10, 100 сандарын көбейту мен бөлудің ерекше 

жағдайларымен таныстыру.
2. Толық ондықтарды (жүздіктерді, мыңдықтарды, ...) 

көбейту мен бөлудің тэсілдерімен таныстыру.
3. Сандардың дәрежелері: бірдей көбейткіштердің

көбейтіндісі ретіндегі санның квадраты мен санның кубы 
туралы түсінік беру.
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4. Көбейту мен бөлудің есептеу тэсілдерінің негізі 
ретіндегі қосындыны санға көбейту жэне бөлу ережелерін 
оқыту.

5. Ауызша көбейту мен бөлудің тәсілдерімен таныстыру.
Әдістемесі:

Ауызша көбейту мен бөлудің тэсілдері амалдарды 
орындаудың кестелік жағдайларына, нөл мен бірдің 
қасиеттеріне жэне қосындыны санға көбейту мен бөлу 
ережелеріне сэйкес жүргізіледі.

1. 0, 1, 10, 100 сандарын көбейту мен бөлудің ерекше 
жағдайларымен таныстыру.

0, 1, 10, 100, сандарын көбейту мен бөлудің ерекше 
жағдайларын түрлі мысалдар келтіру арқылы түсіндіруге 
болады. Мысалы, 1) теңдіктерді оқы, салыстыр:

3-1=3, 5-1=5, 10-1=10, 100-1=100, 999-1=999
ұқсастығы неде? Айырмашылығы неде? Не байқадың? 

Қандай қорытынды шығаруға болады?
Яғни: кез-келгем санды 1-ге көбейткенде сол санның өзі 

шығады деген қорытынды жасалады.
Сондай-ақ:
3-0=0, 5-0=0, 10-0=0, 100-0=0, 999-0=0 теңдіктерін оқу, 

салыстыру нэтижесінде: кез - келген санды 0-ге көбейткенде нөл 
шығады деген қорытындыға келеді.

2) Бірдей қосылғыштарды қосу ретіндегі көбейтудің 
анықтамасы білімнің негізінде:

1-3=3; 1-2=2; 1-4=4; 1-9=9; 1-99=99; 1-999=999.
Салыстыр. үқсастығы мен айырмашылығы неде? Не 

байқадың?
1-3 көбейтіндісі нені білдіреді? Бүл -  1-ді қосылғыш 

ретінде 3 рет алу керек дегенді білдіреді. Ал 1-2 көбейтіндісі 
ше? 1-4 көбейтіндісі ше?

Көбейтіндіні қосындымен алмастырып, нэтижені табу 
керек:

1-3=И-1+1=3; 1-2=... 1-4=...
1-9=1+1+1+1+1+1+1-И-ні=9
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Осылардың нэтижесінде 1-ді кез келген санға 
көбейткенде, сол санның өзі шығады деген қорытынды жасауға 
болады.

0-3=0; 0-2=0; 0-4=0; 0-9=0; 0-99=0; 0-999=0.
0-3 көбейтіндісі нені білдіреді? 0-2 көбейтіндісі ше?
Көбейтіндіні қосындымен алмастырып, нэтижені табу 

ұсынылады:
0-3 = 0+0+0 =0;
0-9=0+0+0+0+0+0+0+0+0 =0
Қорытынды: 0-ді кез келген санға көбейткенде нөл 

шығады.
3) Көбейту мен бөлудің байланысы негізінде тәсілдер 

көрсетіледі:
3:3=1; 9:9=1; 99:99=1; 999:999=1
Салыстыр. ұқсастығы неде? Айырмашылығы неде?
3:3 бөліндісі нені білдіреді? Бұл -  3-ті қандай санға 

көбейткенде 3 шығады, сол санды тап деген сөз. Ендеше, 3:3=1, 
өйткені 3 -1=3

Қорытынды: кез келғен санды өзіне бөлғенде 1
шығады.

3:1=3; 9:1=9; 99:1=99; 999:1=999
3:1 бөліндісі нені білдіреді? Бұл -  1-ді қандай санға 

көбейткенде 3 шығады, сол санды тап деген сөз. Ендеше 3:1=3, 
өткені 1-3=3.

Бұдан шығатын қорытынды: кез келген санды 1-ге 
бөлгенде сол санның өзі шығады.

0:3=0; 0:9=0; 0:99=0; 0:999=0
0:3 бөліндісі нені білдіреді? Бұл -  3-ті қандай санға 

көбейткенде 0 шығады, сол санды тап деген сөз. Ендеше 0:3 = 0, 
өйткені 3 0=0.

Бұдан шығатын қорытынды: 0-ді кез келген санға 
бөлгенде 0 шығады.

Есіңе сақта! 0-ге бөлуге болмайды.
4) 10-ға, 100-ге,... көбейту мен бөлу тэсілдері: көбейту мен 

бөлудің байланысы негізінде 10 санына кобейту тэсілдері 
түсіндіріледі:
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10*3 дегеніміз не?
10+ 10+10
Көбейтіндіні қосындымен неге алмастырдық?
1 онд. -3 = 3 онд. теңдігін қалай шығарып алдық?
Ендеше, 10-3=30, өйткені, он-оннан 3 рет алсақ, 30 

шығады:
3-10=30
Осылай бөлу амалы түсіндіріледі:
30:3 дегеніміз не?
3 онд. :3 = 1 онд.
Бөліндіні 3 онд.: 3 жазуымен неге алмастырдық?
3 онд. :3 = 1 онд. тендігін қалай шығарып алдық?
Ендеше, 30:3=10, өйткені 3-10=30, ал үш-үштен 10 рет 

алсақ, 30 шығады.
30:10=3, өйткені 10-3=30.
2. Толық ондықтарды (жүздіктерді, мындықтарды, ...) 

көбейту мен бөлудің тәсілдерімен таныстыру.
Сандар қатарыиың кеңеюіне орай кестелік көбейту мен 

бөлу туралы білімді тасымалдау негізінде көбейту мен бөлудің 
кестесін оқыту кезіиде еі-ігізіледі жэне білімнің дидактикалық 
бірлігіи ірілеидіру идеясы жүзеге асырылады:

2-2 3-2 6:2 8:2
20-2 30-2 60:2 80:2
200-2 300-2 600:2 800:2
Нәтижесінде көбейту мен бөлудің кестесін қолдана 

отырып кез келген толық (разрядтық) санды көбейтуге жэне 
бөлуге болады деген қорытынды шығады.

3. Сандардың дэрежелері: бірдей көбейткіштердің
көбейтіндісі ретіндегі санның квадраты мен санның кубы 
туралы түсінік беру.

Санның дәрежелерімен таныстыру: 
а) 3+3 жэне 3-3. Эр өрнектің мәнін табу жэне оларды 

салыстыру.
э) 3+3+3 жэне 3-3-3. Эр өрнектің мэнін табу жэне 

оларды салыстыру.
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а) 3+3 қосындысында 3 саны қосылғыш ретінде неше рет 
алынған?

Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейтіндімен 
алмастыруға болады. Ендеше, 3+3=3 2 жэне 3+3=6, 3-2=6.

ә) 3-3 көбейтіндісінде 3 саны көбейткіш ретінде неше 
рет алынған?

Бірдей екі көбейткіштің көбейтіндісін көбейткіштің 
квадратымен алмастыруға болады. Ендеше, 3 -3=3^және 3 -3=9, 
3^=9.

Ендіғі кезекте:
а) 3+3+3 қосындысында 3 саны қосылғыш ретінде неше 

рет алынған?
Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейтіндімен 

алмастыруға болады. Олай болса, 3+3+3=3-3 жэне 3+3+3+=9,
3-3=9.

ә) 3-3-3 көбейтіндісінде 3 саны көбейткіш ретінде неше 
рет алынған?

Ал бірдей үш көбейткіштің көбейтіндісін, көбейткіштің 
кубымен алмастыруға болады. Олай болса, 3 -3 -3=3  ̂ жэне 
3-3-3=27, 3^=27.

4. Көбейту мен бөлудің есептеу тәсілдерінің негізі 
ретіндеғі қосындыны санға көбейту жэне бөлу ережелерін 
оқыту.

Қосындыны санға бөлу эр тік төртбұрыштағы шаршылар 
санын эр түрлі тәсілмен анықтау арқылы көрсетіледі:

Тік төртбұрыш неше шаршыдан құрастырылған? Осы тік 
төртбұрышты тең екі бөлікке бөлу керек.

Бірінші тәсіл. Неше боялмаған шаршы бар? Боялған 
шаршы ше? Барлығы неше шаршы бар? Оны қалай жазып 
көрсетуге болады? Барлық шаршыны тең екі бөлікке бөлейік. 
Оны қалай жазып көрсетуге болады?

(6+4):2 жазылуы қандай өрнектерден құрастырылған? 
Солардың эрқайсысын оқы. Неше амал бар? Олардың орындалу 
ретін анықта. өрнектің мэнін тап. Қорытынды жаса. Қосу 
амалын орындағанда не табылды.? Бөлу амалын орындағанда 
ше?

Қорытынды: әуелі қосындының мэнін есептеп, содан 
кейін оны санға бөліп, бөліндінің мэнін таптық.

Екінші тәсіл. Неше боялмаған шаршы бар? Оларды екіғе 
бөлейік. Оны қалай жазып көрсетуге болады? Неше боялған 
шаршы бар? Оларды екіге бөлейік. Соны қалай жазып көрсетуге 
болады? Эр бөлікте барлығы қанша шаршы бар? Оны қалай 
жазып көрсетуге болады?

6:2+4:2 жазуы қандай өрнектерден құрастырылған? 
Солардың әрқайсысын оқы. Неше амал бар? Олардың орындалу 
ретін анықта. өрнектің мәнін тап. Қорытынды жаса. Бірінші 
бөліндіні орындағанда не табылды? Екінші бөліндіні 
орындағанда ше? Қосуды орындағанда ше?

Қорытынды: эуелі қосылғыштардың әрқайсысын санға 
бөліп, бөлінділердің мәндерін есептеп, содан кейін оларды 
қосып, қосындының мәнін таптық. Ендеше,

(6+4):2=6:2+4:2
Осындай бірнеше мысалдар келтіре отырып ереже 

шығарылады: қосындыны санға бөлу үшін эр қосылғышты санға 
бөліп, нәтижелерін қосуға болады.

5. Ауызша көбейту мен бөлудің тәсілдерімен таныстыру.
Ауызша көбейту мен бөлудің тәсілдері көбейту мен 

бөлудің кестелік жағдайларына, көбейту мен бөлудің қасиеттері 
мен ережелері біліміне негізделеді.

1) Екі таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу 
жағдайлары сабақта төмендегідей білім негізінде 
қарастырылады:

санды ондықтар мен бірліктердің (разрядтық 
қосылғыштардың) немесе қолайлы қосылғыштардың 
қосындысы түрінде жазу;

- көбейтудің үлестірімділік қасиетін және қосындыны 
санға бөлу ережелерін білу;
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санды ондықтар мен бірліктердің (разрядтық 
қосылғыштардың) қосындысынан құрастыра алу,

2) Көбейту мен бөлудің жағдайлары біртіндеп күрделену 
барысында енгізіледі.

Әр жағдай былай қарастырылады.
34-2 жэне 68:2
Осы жазуларды пайдаланып, көбейту мен бөлудің қалай 

орындалатынын түсіндіру. 
өрнекті оқы: 34-2 
30+4 нені білдіреді?
30 ше? 4 ше? 
өрнекті оқы: (30+4)-2 
30 • 2 + 4 -2 нені білдіреді?
60+8 нені білдіреді?
68 -  қай өрнектің мэні?
Қорытынды: 34*2 = (30 + 4)-2 = 30-2 + 4 2 = 60 + 8 = 68 
68:2
өрнекті оқы: 68:2 
60+8 нені білдіреді?
60 ше? 8 ше? 
өрнекті оқы: (60+8):2 
60:2+8:2 нені білдіреді?
30+4 нені білдіреді?
34 қандай өрнектің мәні?
Қорытынды: 68:2=(60+8):2=60:2+8:2=30+4=34 
Осылай бірнеше өрнектердің мәні табылады.
3) 234-2 жэне 468:2 осылай орындалады:
234-2 = (200+30+4)-2 = 200-2+30-2+4-2 = 400+60+8=468 
468:2= (400+60+8):2 = 400:2+60:2+8:2 =200+30+4 = 234
4) 78:26 және 88:44
Мүнда екі таңбалы санды екі таңбалы санға бөлу -  сынап 

көру арқылы мәнін табу үсынылады. 
өрнекті оқы: 78:26
Бөліндіні таңдап алу тәсілімен іздеп тап, яғни қандай да 

бір санды бөлінді ретінде алып тексер.
Бөлінді ретінде 0-ді жэне 1-ді тексеру керек пе? Неліктен?
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2-ні алып тексеріп көрелік:
26-2=52, ал 52<78.
2 саны тура келмейді.
Енді 3-ті алып тексеріп көрелік:
26-3=78, 78=78.
Демек, 78:26=3 
88:44
өрнектің мәнін оқы: 88:44.
Бөлгішті қандай санға көбейткенде бөлінғіштің соңғы 

цифрымен аяқталатын сан шығуы тиісті екендігін басшылыққа 
аламыз. Оны 2-ге жэне 7-ге көбейткенде 8-бен аяқталатын сан 
шығады.

Кіші саннан бастап тексеріп көрелік:
44-2=88
2 саны тура келді.
Демек, 88:44=2.
5) Ken таңбалы сандарды ауызша көбейту мен бөлудің 

тэсілдері:
23-4 230-4 2300-4 23000-4 230000-4
92:2 920:2 9200:2 92000:2 920000:2
өрнектер жол бойынша салыстырылады: екі таңбалы 

сандарды көбейту және бөлу тәсілдерін білу арқасында кез 
келғен толық сандармен өрнектің мэнін есептеп табуға болады.

Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Ауызша көбейту мен бөлудің тэсілдері туралы түсінік
беру.

2. Санның квадраты мен санның кубы туралы түсінік беру.
3. Қосындыны санға көбейту және бөлу ережелері.

Студенттердің өзіндік жұмысы:
1. Тақырып бойынша көрнекіліктерді әзірлеу.
2. Бастауыш мектепте математика сабақтарында 

пайдаланылатын оқытудың жаңа технолоғиялары.
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Қалдықпен бөлуді оқытудың әдістемесі

Мщсаты: оқушыларға қалдықпен бөлуді меңгерту.
Міндеттері:
1. Қалдықпен бөлу ерекшеліктерімен таныстыру: екі сан 

арқылы; бөлінгіш және бөлгіш екі сан табу; толымсыз 
бөліндінің мәні және қалдық.

2. Қалдықпен бөлудің анықтамасын игеру.
3. Қалдықпен бөлу тәсілдерімен таныстыру.
4. Қалдықпен бөлудің жазбаша тэсілдеріне дайындау.
Әдістемесі:
Қалдықпен бөлу - бөлудің негізі болып табылады. Оның 

себебі кез келген бөлу - қалдықпен бөлу, бір жағдайда қалдық 
нөлге тең, ал басқа жағдайларда нөлден басқа сан болады. 
Қалдықпен белуге жаттықтыру бөлудің ауызша және жазбаша 
тәсілдерін енгізудің негізін қалайды.

1. Қалдықпен бөлудің мэн-мағынасымен жэне оның 
ерекшеліктерімен таныстыру.

1) Көрнекілік арқылы, екі сұрақтан тұратын практикалық 
есептерді шығару. «Әсем 13 алманы 2-ден тарелкаларға салды. 
13 алма 2-ден неше кесеге жетеді? Неше алма қалады?»

Бірінші сұраққа жауап бергенде бөліндінің мәні табылады.
Екінші сұраққа жауап бергенде, қалдық табылады.
Сызба түрінде көрсетсе болады.
13 санында 2 алты рет жэне бір қалады.
Әр амал компонент! нәтижесін түсіндіре отырып, 

қалдықпен бөлу тәсілін оқушыларды дүрыс жазуға үйрету:
13: 2=6(қалдық-1)
13-бөлінгіш; 2-бөлгіш
6-толымсыз бөліндінің мэні (тарелкалар саны)
1-қалдық(қалған алма саны)
Түрлі есептерді шығару барысында оқушылар мынадай 

қорытындыларға жетеді:
- қалдық 0-ге тең болса, онда қалдықсыз бөлу
- қалдық бөлгіштен кем болуы тиіс.
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- қалдықпен бөлуді тексеру үшін бөлгішті фліндінің 
мэніне көбейту (немесе бөліндінің мэнін бөлгішке) жэне 
қалдықты қосу керек. Егер нәтижесінде бөлінгіш шықса, 
қалдықпен бөлу дүрыс орындалған.

2. Кіші санды үлкен санға қалдықпен бөлумен 
таныстыру.

7:3
7-нің ішінде 3 неше рет бар екенін тап.

7-де 3 саны 2 рет бар. Демек,бөлінді 2-ге тең і^эне Іқалдық 
қалады, яғни 7: 3=2 (қалд. 1)

Тексеру: 2* 3+1=7
2: 3
2-нің ішінде 3 неше рет бар екенін тап.
□□
2-де 3 саны бір рет те бола алмайды. Демек, бөлінді 0-ғе 

тең жэне 2 қалдық қалады, яғни 2: 3=0(қалд. 2).
Тексеру: 0-3+2=2.
3. Қалдықпен бөлу тәсілдерімен таныстыру.
Қалдықпен бөлу тэсілдері.
1)43:8 П :8

□ : 8 мысалында эйнекшенің орнында 8-ге бөлінетін

немесе бөлінбейтін сандардың бірі болуы мүмкін, □ орнында 43 
саны болса, онда 43: 8 мысалы шығады. 43-тен кем және 8-ге 
бөлінетін сандарды тауып көрелік. Олар: 0,8,16,24,32,40. Ал 43 
саны 8-ге қалдықсыз бөлінбейді. Сондықтан 43-тің ішінде 
бөлгіш 8 неше рет бола алатынын анықтайық. 43-ке дейінгі 
сандардың ішінде 8-ғе бөлінетін ең үлкен сан 40. Олай болса,

40: 8=5. Демек, 43-тің ішінде 8 саны 5 рет бола алады. 
Қалдықты табамыз 43-40=3.

Қалдықты бөлгішпен салыстырамыз: 3<8.
Тексеру: 5-8+3=43. Ендеше 43 : 8=5 (қалд.З).
4. Қалдықпен бөлудің жазбаша тэсілдеріне дайындау.
Қалдықпен бөлудің тэсілдері.
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а) 76: 6 - екі таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу.
өрнекті оқы: 76:6
76 санының ондығын және бірлігін ата. Бірінші толымсыз 

бөлінгішті ата. Оны 6-ға бөліп, бөліндінің мэнін жэне қалдықты 
тап.

Екінші толымсыз бөлінгішті ата. Оны 6-ға бөліп, 
бөліндінің мәнін жэне қалдықты тап.

Жауабы: 76: 6=12 (қалд. 4).
Бұл орындалуы қиын жэне қолайсыз ауызша бөлу тэсілі.
Шешуді бұрыштап жазған қолайлы.
Тексеру: Бөлінгіш - 76, бөлгіш - 6, бөліндінің мэні - 12, 

қалдық -  4.
4<6, 12-6=72,72+4=76,76=12-6+4.
э) 247: 2 үш таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу,
өрнекті оқы: 247:2
247 санының жүздіктерін, ондықтарын және бірліктерін 

ата. Неше толымсыз бөліндіні шығарып алуға болады? Олардың 
эрқайсысын 2-ге бөліп, бөлінділердің мәндерін тап. Бөліндінің 
мәні неше таңбалы сан болуы мүмкін, Неліктен?

Сүрақтарға жауап ала отырып бұл қалдықпен бөлудің 
ауызша тэсілі қолайсыз екені анықталады, Бұрыштап жазған 
қолайлы.

Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Қалдықпен бөлу ерекшеліктеріне сипаттама беру.
2. Қалдықпен бөлудің тәсілдері.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Қалдықпен бөлу не үшін қажет? Реферат.
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Жазбаша көбейту мен бөлу біліктерін қалыптастыру

Мацсаты: оқушылардың жазбаша көбейту мен бөлу 
біліктерін қалыптастыру.

Міндеттері:
1. «Баған» түрінде жазбаша көбейту мен «бұрыштап» 

бөлу тэсілдерін меңгеру.
2. Көбейту мен бөлудің алгоритмін енгізу, яғни көп 

таңбалы сандармен бір, екі жэне үш таңбалы сандарға амалдар 
қолданудың реті.

3. Есептеу тэсілдерін алгоритмдеу.
4. «Баған» түрінде көбейту жэне бөлу алгоритм!
Әдістемесі:
Көбейту мен бөлудің алгоритм! кезеңдер бойынша 

енг!з!лед!: ек! жэне үш таңбалы сандарды б!р таңбалы санға 
көбейту жэне бөлу; көп таңбалы сандарды алдымен б!р, содан 
кей!н екі жэне үш таңбальт санға көбейту жэне бөлу.

1. Жазбаша көбейту мен бөлудің тэсшдер! қатар 
оқытылады.

2. Әр тэс!лді енгізу мынадай жоспар бойынша жүзеге 
асырылады:

- оқушыларға тапсырма беру арқылы көбейту мен бөлуд!ң 
ауызша тәс!лдер!н қайталау;

- баған түр!нде жазбаша тэсшін толық ашып жазу;
- осы тэс!лд! қысқаша жазу формасы;
- осы тэс!лд!ң алгоритм! (ауызша түрде);
- амал нэтижес!н тексеру (қалдықпен бөлу кез!нде).

Мысалы: 43 • 2
өрнект! оқы: 43 *2
43 санының б!рл!г!н ата.
43 санының ондығын ата.
Б!р!нш! толымсыз көбейт!ндіні жаз.
Ек!нш! толымсыз көбейтінд!н! жаз.
Толымсыз көбейт!нд!лер қосындысын жаз.
40 • 2 + 3 • 2 өрнег!н!ң мэнін есептеп тап, Әуел! не !стед!ң? 

Сонан кей!н ше? Не байқадың? Нен! таптың? Жауабы: 86
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86:2
Өрнекті оқы: 86:2
86 санының ондықтарын ата.
86 санының бірліктерін ата.
Бірінші толымсыз бөлінгіштің 2-ге бөліндісін жаз.
Екініші толымсыз бөлінгіштің 2-ге бөліндісін жаз. 

Бөлінділердің қосындысын жаз.
80:2+6:2 -  өрнегінің мэнін есептеп тап. Әуелі не істедің? 

Сонан кейін ше? Не байқадың? Нені таптың? Жауабы: 43
Үш таңбалы сандарды көбейту барысында «үшінші 

толымсыз көбейтінді» ұғымы қосылады.
Үш таңбалы санды бөлуде «үшінші толымсыз бөлінді» 

үғымы қосылады.
Қысқаша жазуда толымсыз бөлінгіштер ретіне қарай 

жазылады.
Қорытынды: жазбаша көбейту (бөлу де) тәсілін

қолданғанда, бірліктерді санға, ондықтарды санға, жүздіктерді 
санға жеке көбейтеміз (бөлеміз).

Баған түрінде көбейтуді кіші разряд -  бірліктен 
бастаймыз.

Бөлуді үлкен разрядтан бастаймыз (бүрыштап).
Ортасында және соңында нөлдері бар үш таңбалы 

сандарды көбейту және бөлу:
103-2
өрнектіоқы: 103-2.
103 санының бірліктерін, ондықтарын жэне жүздіктерін 

ата. Олардың эрқайсысын 2- ге көбейтіп, толымсыз 
көбейтінділердің мәндерін тап.

200+0+6=206 теңдігі қалай шыққанын түсіндір.
Жауабы: 206
206:2
өрнекті оқы: 206:2.
206 санының жүздіктерін, ондықтарын жэне бірліктерін 

ата. Неше толымсыз бөлінғіш шығарып алуға болады?Олардың 
эрқайсысын 2-ғе бөліп, бөлінділердің мэндерін тап. Бөлінді 
неше таңбалы сан болуы мүмкін. Неліктен?
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100+0+3=103 теңдігі қалай шыққанын түсіндір. ;
Жауабы: 103.
3. Көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға бөлу.
Оқушыларға мысалдар арқылы нөлмен аяқталатын санға 

көбейту және бөлу түсіндіріледі. Сондай-ақ, ортасында жэне 
соңында нөл болатын сандарды көбейту мен бөлу түсіндіріледі. 
Қорытынды шығарылады: нөлмен аяқталатын сандарды көбейту 
мен бөлу көп таңбалы сандарды алдымен екі, сосын үш таңбалы 
сандарға көбейту мен бөлу тэсілдерін оқытуға дайындық болып 
табылады.

Баған түрінде екі таңбалы санды көбейту барысында 
бірінші толымсыз көбейтіндінің мэнін бірліктің астына оңнан 
солға қарай жазады. Екінші толымсыз көбейтіндінің мәнін 
ондықтың астына оңнан солға қарай жазады! Толымсыз 
көбейтінділердің мэндерін қосады (жазу ережесі).

«Баған» түрінде көбейту жэне бөлуге мысал келтіре 
отырып, жазу тәртібін түсіндіру.

Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Жазбаша көбейту мен бөлу тәсілдеріне сипаттама беру.
2. Нөлмен аяқталатын сандарды көбейту мен белуге 

мысал келтіру.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Есептеу тәсілдерін алгоритмдеу. Реферат.

Есепті шығаруға үйрету

Мацсаты: оқушыларды есеппен таныстыру және оны 
шығаруға үйрету.

Міндеттері:
І.Оқушыларды «есеп» үғымымен және оның қүрамымен 

таныстыру.
2. Жай есептер және олардың жіктелуі.
3. Жай есептерді шығаруға үйрету.
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Әдістемесі:
І.Оқушыларды «есеп» ұғымымен жэне оның құрамымен 

таныстыру.
Есепті шығаруға үйрету әдістемесі, біріншіден, 

математикалық жаттығудың ерекше түрі ретіндегі есеп жөнінде 
түсінік қалыптастыру, екіншіден, бір жане екі амалды есептерді 
шығару біліктерін қалыптастыруды көздейді.

Арифметикалық есептер жүйесі математикалық 
ұғымдардың мәнін, мағынасын және мазмүнын ашуға септігін 
тигізеді.

Бізді қоршаған ортада сандармен байланысты көптеген 
нақты өмірдегі жағдаяттар туындайды және олармен
арифметикалық амалдар қолдану талап етіледі - бұл есеп.

Есеп бір жағдаяттың қандай да бір құрамдас бөлігінің 
сандық сипаттамасын беруді қарапайым тілде сипаттау, оның 
бөліктері арасында кейбір байланыстардың немесе осы қатынас 
түрлерінің болуын немесе болмауын тағайындау бүл арнайы 
ерекше математикалық жаттығу.

Кез келген есеп екі бөліктен шарты мен қорытындыдан 
түрады,

Шарты - есептің бір бөлігі, мұнда объект пен оны 
сипаттайтын кейбір шамалар, шамалардың белгілі жэне белгісіз 
мәндері, шамалар арасындағы қатынастар туралы мәліметтер 
беріледі.

Ал сүрақ - есептің талабы. Бүл ізделінді не болатынын 
көрсету.

Есепті шығару дегеніміз есептің шартында берілген 
деректер мен ізделінді шама арасындағы байланысты ашу, 
сәйкес арифметикалық амалдар орындау және есептің сұрағына 
жауап беру.

«Есеп» үғьщымен оқушылар бірінші сыныпта танысады. 
Мүнда оқушылар жай есептерді шешуге үйренеді. Есептің 
қүрамымен танысады: шарты (мазмұны); сүрағы; есептің
шешуін іздеу; есепті шешу; есептің шешуін тексеру; есептің 
жауабы.
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Есепті шешуде алдымен есепті мүгалім немесіе оқушы 
дауыстап мэнерлеп оқиды. Есептің мазмүны талданады. Не 
белгілі? Не белгісіз екенін айқындалады. Белгісізді табу үшін не 
істеу керектігі анықталады. Есептің шещу жолдары 
іздестіріледі. Есептің шешуі айтылады, дэлелденеді. Есеп 
мазмүнын талдап болған соң есептің қысқаша шарты жазылады. 
Есептің қысқаша шарты есептің жалпы мазмүнын толық 
бейнелеуі керек. Есептің қысқаша шартынан кейін есеп 
шығарылады. Есептің шешуін тексереді. Есептің' жауабы 
жазылады.

Есепті саралау амал сандарына қарай:
1. Жай-бір амалмен шығарылатын есеп;
2. Қүрама - өзара байланысты екі немесе одан да көп 

амалмен шығарылатын есеп деп бөлінеді.
2. Жай есептер және олардың жіктелуі.
Оқушыларға жай есептер туралы түсінік беріледі. Жай 

есеп -  бір амалмен шығарылатын есеп. Жай есептерді шығару 
барысында оқушыларда арифметикалық амалдар, олардың 
қасиеттері мен өзара байланысы туралы ұғым қалыптасады. Жай 
есептер қүрама есептерді шешуге дайындық басқышы болып 
табылады.

Жай есептерді шешу барысында қалыптасатын ұғымдарға 
байланысты бірнеше топтарға бөлуге болады,

I ТОП: Әр арифметикалық амалдың мән-мағынасын ашуға 
арналған есептер:

1. Қосындыны табуға арналған есеп.
Мысалы: аулада 4 балапан жүр еді оған тағы 3 балапан 

қосылды. Аулада неше балапан бар? 4+3=7
2. Қалдықты табуға арналған есеп.
Мысалы: Асхатта 5 алмүрт бар еді. Оның 2 -  еуін жеді. 

Асхатта неше алмүрт қалды? 5-2=3
3. Бірдей қосылғыштардың қосындысын табуға арналған

есеп.
Мысалы: 15 оқушыға 5-тен қарындаш берілді. Балаларға 

барлығы неше қарындаш берілді? 15 * 5= 75
4. Бөлуғе арналған есеп.
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а) Теңцей бөлу: 75 қарындаш 15 балаға тең бөлінді. Әр 
бала неше қарындаш алды? 75:15=5;

э) Тиісінше бөлу: 75 қарындаш балалардың әр-қайсысына 
бес-бестен бөлінді. Неше бала қарындаш алды. 75:5=15

II ТОП. Амал компоненттері мен нэтижелері арасындағы 
байланысты тағайындайтын жай есептер -  белгісіз компонентті 
табуға арналған есептер.

1. Белгісіз қосылғышты табу.
Мысалы: Айнұр 2 сары жэне бірнеше қызыл шар сатып 

алды. Ол барлығы 5 шар сатып алды. Айнұр неше қызыл шар 
сатып алды?

5-2=3
2. Белгісіз азайғышты табу.
Айжанда бірнеше дәптер бар еді. Оның 2-уін Айдосқа 

бергенде, 6 дэптер қалды. Айжанда барлығы неше дэптер бар 
еді?

2+6
3. Белгісіз азайтқышты табу.
Арсенде 7 ойыншық бар еді. Оның бірнешеуін алғанда, 5 

кітап қалды.
7-5=2
III ТОП. Қатынастың мэн-мағынасын ашуға арналған жай 

есептер.
1 .Санды бірнеше бірлікке арттыру (тура түрі).
Алмас бірінші күні 5 қайық, ал екніші күні одан 2 қайық 

артық жасады. Алмас екінші күні неше қайық жасады?
5+2=7
2. Санды бірнеше бірлікке кеміту (тура түрі).
Бірінші қабатта 7 тұрғын, ал екінші қабатта одан 3-еуі кем 

тұрғын бар. Екінші қабатта неше тұрғн бар?
7-3=4
3. Санды айырмалық салыстыру.
а) Нешеуі артық?
Бірінші сөреде 9 кітап, ал екінші сөреде 6 кітап тұр. 

Бірінші сөреде екіншіге қарағанда неше кітап артық?
9-6=3
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э) Нешеуі кем?
Бір кітапты 8 апта, ал екінші кітапты 6 аптада оқыды. 

Екінші кітапты оқуға неше апта кем жүмсалды.
8- 6=2
4. Санды бірнеше бірлікке арттыру (жанама түрі)
Бір қатарда 7 сэбіз, екіншісіне қарағанда оның 2-еуі кем.
7+2=9.
5. Санды бірнеше бірлікке кеміту (жанама түрі).
Бір қорапта 9 қоян бар, оның екіншідегіден 3-еуі артық. 

Екінші қорапта неше қоян бар? 9-3=6
6. Санды бірнеше есе арттыру (тура түрі).
Айбардың 6 орамалы бар, ал Айтуғанның орамалы одан 2 

есе артық. Айтуғанның орамалы нешеу?
6 - 2=12
7. Санды бірнеше есе кеміту (тура түрі).
Әкесі бірінші күні 18 машина, ал екінші күні 2 есе кем 

машина жөндеді. Әкесі екінші күні неше машина жөндеді?
18:2=9
8. Саидарды еселік салыстыру.
а) Неше есе артық? Дүкенге 25 қап қант және 5 қап күріш 

экелінді. Дүкенғе неше есе қап қант артық экелінді?
25:5=5
э) Неше есе кем. Әжесі базардан 30 м қызыл мата жэне 15 

м ғүлді мата сатып алды. Әжесі неше есе кем ғүлді мата сатып 
алды.

30:15=2
9. Санды бірнеше есе арттыру (жанама түрі).
Бір килограмм алма 100 теңге түрады, ол бір килограмм 

жүзімнен 2 есе арзан. Бір килограмм жүзім неше теңге тұрады?
100- 2=200
10. Санды бірнеше есе кеміту (жанама түрі).
Қызылша 90 теңге түрады, ол пияздан 2 есе артық. Пияз 

неше теңге тұрады?
90:2=45
IV ТОП. Санның үлесі ұғымымен байланысты есептер.
1. Санның үлесін табу:
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Кітапта барлығы 60 бет бар. Азамат оның оның үштен 
бірін оқыды. Азамат неше бет оқыды?

60:3=20
2. үлесі бойынша санды табу:
Матаның төрттен бір бөлігі 8 метр. Матаның барлық 

үзындығы неше метр.
8-4=32
V ТОП. Пропорционал шамалармен байланысты есептер.
а) Баға, сан, құн (Б., С.̂  Қ.)
1. Қүнын табу:
Бір килограмм алма 100 теңге түрады. 4 алма неше теңге 

түрады.
Б. с. Қ-

100 тг 4 кг ? тг

Қ=БС 
100-4=400 
2.Бағасын табу:
4 килограмм алма 400 теңге тұрады.бір килограмм алма 

қанша түрады?

Б. с . қ.

? тг 4 кг 400 тг

Б=Қ:С 
400:4=100
3. Санынтабу:
Бір килограмм алма 100 теңге түрады, 400 теңгеге қанша 

килограмм алма сатып алуға болады?

Б. с. Қ-

100 тг ? КГ 400 кг
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С=Қ:Б
400:100=4

VI ТОП, Қозғалысқа берілген есептер: жылдамдық, уақыт, 
қашықтық (Ж., У., Қ.)

І.Қашықтықты табу:
Велосипедші 8 км/сағ жылдамдықпен жүреді. 4 сағатта ол

неше километ ) жол жүреді.
ж . У. Қ-

8 км/сағ 4 сағ. ? км.

Қ=Ж-У
8-4=32
2.Жылдамдықты табу:
Велосипедші 4 сағатта 32 км. жол жүрді. Ол қандай 

жылдамдықпен жүрген?
ж . У. Қ-

? км/спг 4 car. 32 км.

қанша уақыт жүрген?
ж . У.

& 8 км/с^ ? с^.

1 У=Қ:Ж
32:8=4

Студенттердің

Ж-Қ:У
32:4
З.Уақытты табу:
Велосипедші 8 км/сағ жылдамдықпен 32 км жол жүрді. Ол

Қ.

32 км.

оцытушымен бірге орындайтын
жұмысы:

І.Оқушыларды «есеп» үғымымен және оның қүрамымен 
таныстырудың эдістемесі.
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2. Жай есептер дегеніміз не?
3. Жай есептердің жіктелуі.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1, Жай есептердің жіктелуі бойынша есептер құрастыру.
2. Жай есептер топтарын сызбаға түсіру.

Бастауыш математика курсындағы кері және өзара 
кері есептер

Мацсаты: оқушыларға кері жэне өзара кері есептер 
туралы түсінік беру.

Міндеттері:
1. Кері есептермен таныстыру.
2. өзара кері есептермен таныстыру,
3. өзара кері есептер жүйесін игеру.
4. Қүрама кері жэне өзара кері есептермен таныстыру,
5. Математикалық ұғымдарды иллюстрациялау үшін 

өзара кері есептерді қолдану.
Әдістемесі:
Бірінші сыныпта оқушылар жай есептердің бірнеше 

түрлерімен танысады. Есепті шығару барысында оқушылар 
олардың ұқсастығын жэне айырмашылығын анықтайды, 
есептердің бір-бірімен байланысын байқайды. Бұл есептің 
арифметикалық амалдармен шығарылатынына байланысты 
туындайды, Осыған орай, «кері жэне өзара кері есептер» 
үғымдары пайда болады.

І.Кері есептермен таныстыру,
«Kepi есептер» үғымдармен оқушылар бірінші сыныпта 

танысады.
Тапсырма: Салыстыр. Есептердің үқсастығы неде?

Айырмашылығы неде?
«Ыдыста 6 қияр және одан 4-еуі артық қызанақ бар.
Ыдыста неше қызанақ бар?»
6+4=10 (қ.)
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Жауабы: 10 қызанақ (санды бірнеше бірлікке арттыруға 
арналған есеп).

«Ыдыста 10 қызанақ жэне одан 4-еуі кем қияр бар. Ыдыста 
неше қияр бар?»

10-4=6 (қ.)
Жауабы: 6 қияр
Бұлар ~ кері есептер.
үцсастыгы: мазмұны (ыдыс, қияр мен қызанақ туралы 

сандары: 6,4,10.
Айырмашылыгы: шарты, сүрағы, шешуі және жауабы.
Бащадыц: бірінші есепте белгісіз болған дерек екіншіде 

белгілі, ал екіншіде белгісіз болған дерек біріншіде белғілі 
болды.

Қорытынды: кері есептер -  мазмұны мен сандары ұқсас. 
Бірақ біріншіде белғілі болған дерек екіншіде белгісіз, бірінші 
есепте белғісіз болған дерек екіншіде белғілі болатын екі есеп.

2,өзара кері есептермен таныстыру бірінші сыныпта 
жүзеге асырьтады.

Оқушыларга үш есепті салыстыруға тапсырма беріледі:
«Қаиыш 5 ертегі, ал Олжас одан 3 ертеғі артық оқыды. 

Олжас иеше ертегі оқыды?»
Яғни санды бірнеше бірлікке арттыруға берілғен есеп.
5+3=8 (е.)
Жауабы: 8 ертеғі
«Қаныш 5 ертегі, ал Олжас 8 ертегі оқыды, Олжас неше 

ертеғі артық оқыды?»
Яғни айырмалық салыстыруға берілген есеп.
8-5=3 (е.)
Жауабы : 3 ертеғі артық
«Олжас 8 ертегі, ал Қаныш одан 3 ертеғі кем оқыды. 

Қаныш неше ертегі оқыды?»
Яғни санды бірнеше бірлікке кемітуге берілғен есеп.
8-3=5 (е.)
Жауабы: 5 ертеғі
Бұлар өзара кері есептер.
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Үцсастыгы: мазмұны (Қаныш пен Олжас, ертегі туралы); 
сандары: (5,3,8)

Айырмашылыгы: шарты, сұрағы, шешуі мен жауабы.
Бащадъщ: есептер бір -біріне кері болатын үш есептер.
Қорытынды: өзара кері есептер -  мэтіні мен сандары 

ұқсас, өзара бір -біріне кері болатын есеп,
З.Өзара кері есептер жүйесін игеру.
а) Өзара кері есептердің бірінші түрі: санды бірнеше 

бірлікке арттыру айырмалық салыстыру, санды бірнеше бірлікке 
кемітуге берілген есептер.

Қанат 7 жем салғыш, Болат одан 3-еуі кем жем салғыш 
жасады. Болат неше жем салғыш жасады?

7-3=4 (ж.)
Жауабы: 4 жем салғыш
«Қанат 7, ал Болат 4 жем салғыш жасады. Болат неше жем 

салғыш кем жасады?»
7-4=3(ж.)
Жауабы: 3 жем салғыш кем.
«Болат 4 жем салғыш, ал Қанат одан 3-еуі артық жем 

салғыш жасады. Қанат неше жем салғыш жасады?»
4+3=7 (ж.)
Жауабы: 7 жем салғыш
э) Өзара кері есептердің жаңа түрлері: қосындыны табу, 

белгісіз бірінші қосылғышты және белгісіз екінші қосылғышты 
табуға арналған.

«Саяжайдан 30 кг қүлпынай және 20 кг қарақат жиналды. 
Барлығы неше кг жидек жиналды?

30+20=50 (кг.)
Жауабы: барлығы 50 кг жидек.
Саяжайдан 30 кг қүлпынай және бірнеше килограмм 

қарақат жиналды. Барлығы 50 кг жидек жиналды. Неше 
килограмм қарақат жиналды?»

50-30=20(кг.)
Жауабы: 20 кг қарақат.
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«Саяжайдан 20 кг қарақат жэне бірнеше кг күлпынай 
жиналды. Барлыгы 50 кг жидек жиналды. Неше кг құлпынай 
жиналды?

50-20=30(кг.)
Жауабы: 30 кг қүлпынай.
б) Өзара кері есептердің жаңа түрлері: қалдықты, белгісіз 

азайғышты және белгісіз азайтқышты табуға берілген.
«Саяжайдан 30 кг қияр жиналды. Оның 20 кг-ы түздалды. 

Неше кг қияр болды?»
30-20=10 (кг.)
Жауабы: 10 кг қияр қалды.
«Саяжайдан бірнеше килограмм қияр жиналды. Олардың 

20 кг-ы түздалғанда, тагы 10 кг қияр қалды. Саяжайдан неше 
килограмм қияр жиналды?»

20+10=30 (кг.)
Жауабы: 30 кг қияр жиналды.
«Саяжайдан 30 кг қияр жиналды. Бірнеше килограмм қияр 

түздалғаннан кейін тагы 10 кг қияр қалды. Неше килограмм 
қияр түздалды?»

30-10=20 (кг.)
Жауабы: 20 кг қияр тұздалды.
в) Өзара кері есептердің жаңа түрлері: көбейтіндіні табуға, 

теңдей және тиісінше бөлуге берілген. («М-3», 12-бет)
«Әр дорбада 2 кг-нан қант бар. 4 дорбада неше кг қант

бар?»
2-4=8 (кг.)
Жауабы: 8кг қант бар.
«8 кг қант әр дорбаға 2 кг-нан болып салынды. Неше дорба 

керек болды?»
8:2=4 (д.)
Жаубы: 4 дорба.
«8 кг қант 4 дорбаға тең бөлінді. Әр дорбада неше 

килограмм қант бар?»
8:4=2 (кг.)
Жауабы: 2 кг қант.
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г) Өзара кері есептердің жаңа түрі: санды бірнеше есе 
арттыру еселік салыстыру, санды бірнеше есе кемітуге берілген.

«Жылқыларға 16 кг шөп одан 2 есе артық сұлы берілді. 
Жылқыға неше килограмм сұлы берілді?»

16-2=32 (кг.)
Жауабы: 32 кг сұлы.
«Жылқыларға 16 кг шөп және 32 кг сұлы берілді. Шөпке 

қарағанда неше есе артық сұлы берілді?»
32:16=2 (есе)
Жауабы: 2 есе артық.
«Жылқыларға 32 кг сұлы жэне одан 2 есе кем шөп берілді. 

Неше кг шөп берілді?»
32:2=16 (кг,)
Жауабы: 16 кг шөп.
ғ) Тура пропорционал және кері пропорционал 

шамалармен байланысты өзаракері есептер: бағасы, саны, құны 
(Б,С,Қ,); жылдамдық, уақыт, қашықтық (Ж,ұ,Қ); бір заттың 
массасы, заттардың саны, жалпы массасы; ұзындығы, ені, 
ауданы; бір затқа жұмсалған шығын, заттардың саны, жалпы 
шығын; бір ыдыстың сыйымдылығы, ыдыс саны, жалпы 
сыйымдылық жэне т.б.

4. Күрама кері жэне өзара кері есептермен таныстыру.
«Бірінші шебер 23 қамшы, ал екіншісі 2 қамшы артық 

өрді. Екі шебер қанша қамшы өрді?»

23

«Екі шебер 48 қамшы өрді. Оның біреуі 23 қамшы өрді. 
Екінші шебер біріншіғе қарағанда неше қамшы артық өрді?»

23 48

Салыстыр. ұқсастығы неде? Айырмашылығы неде? Кері 
есептер болып табыла ма? Неліктен?

23+(23+2)=48 (қ.) (48-23)-23=2 (қ.)
25 25
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Барлық талаптар орындалады: мазмұны ұқсас (қамшы өретін 
шеберлер): сандары ұқсас (23,25,2,48): бір есептің шарты белгілі 
екіншісінің сұрағы белгісіз болады және керісінше, ендеше бұл 
есептер кері есептер. Есептің шарты мен сұрағын өзгертудің 
мүмкін нүсқаларына қарай, яғни берілғен деректер мен ізделінді 
қанша болса, сонша бірнеше өзара керек есептер қүрастыруға 
болады: жоғарыдағы есепте екі дерек (23 жэне 2) және екі 
ізделінді яғни барлығы 4, демек, 4 өзара кері есептер 
құрастыруға болады, мүнда біз екеу құрастырдық, енді екеу 
күрастырамыз.

«Бір шебер 25 қамшы, ал екіншісі одан 2 қамшы кем өрді. 
Екі шебер неше қамшы өрді?»

25

«Екі шебер 48 қамшы өрді. Оның біреуі 25 қамшы өрді. 
Бірінші шебер екіншіге қарағанда неше қамшы кем өрді?»

25 48

5. Математикалық үғымдарды иллюстративті кері өзара 
есептерді қолдану:

а) көбейту мен бөлу амалдарының мән-мағынасымен 
таныстыру.

э) пропорционал жэне кері пропорционал шамалармен 
таныстыру: бағасы, саны, і ^ ы ;  жылдамдық, уақыт, қашықтық; 
қарама-қарсы қозғалысқа берілген есептер .

Студенттердіц оцытушымен бгрге орындайтын 
жұмысы:

1. Кері есептермен таныстырудың эдістемесі.
2. Өзара кері есептермен таныстыру.
3. Қүрама кері және өзара кері есептерге мысалдар 

келтіру.
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Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Өзара кері есептердің түрлеріне сипаттама беру.
2. Тақырып мазмұнын сызбаға түсіру.

Мәтінді есептерді шығаруды үйретуді модельдеу

Мацсаты: оқушыларға мәтінді есептерді шығаруды
үйрету.

Міндеттері:
1. Мәтінді есептер туралы түсінік беру.
2. Есепті график түрінде иллюстрациялау.
3. Есепті сызба түрінде иллюстрациялау.
4. Есепті схема түрінде иллюстрациялау.
Әдістемесі:
1. Математиканың басқа ғылымдардан айырмашылығы, 

ол материалдық табиғаттың тікелей бақыланатын обьектілерін 
емес, практикамен, сыртқы ортамен байланысты абстрактілі 
ұғымдарды сипаттайды, Сондықтан тікелей практикадан қандай 
да бір процестің немесе жағдаяттың математикалық 
сипаттамасына, мысалы: есептің шартынан оның шешуіне көіпу 
қиын.

Есеп - қандай да бір жағдайатты қарапайым тілде 
сипаттау, ал есепті шешу -  берілген дерек пен ізделенді 
арасындағы байланысты ашу, соның негізінде арифметикалық 
амалды таңдау, одан соң оны шешу және есептің сұрағына 
жауап беру, яғни «шарты-модель» схемасы бойынша 
жағдайатты қарапайым тілмен сипаттаудан оны математикалық 
цифрлар мен белгілер тіліне көшіру.

Осындай көшуді жүзеге асыру үшін қажетсіздің бәрін 
алып тастап, барлық бірдей жағдайларда өзгеріссіз қалатын 
қарастырылатын жағдаяттардағы мэнді белгілерді бөліп көрсете 
алу және бөлінген байланыстарды математика тіліне аудару 
қажет.

Бастауыш сынып оқушыларының абстрактілі ойлау 
қабілеттерінен гөрі конкретті көру қабілеті басым болғандықтан 
оларға есептерді шешуді жеңілдету үшін заттық эрекеттен
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математикалық сипаттауға немесе математикалық модельге 
көшуді жеңілдетуге графиктік және схемалық' модельдерді 
қолдануға болады. Оның себебі,

- графиктік жэне схемалық хабарлама қабьілдауға жеңіл, 
ал модельдер белгілі бір мөлшерде математикалық ұғымдардың 
абстратілік сипатын түсінуге мүмкіндік береді;

- модельдер есептегі дерек пен ізделінді арасындағы 
байланысты тағайындауға көмектеседі;

- есепті шығаруда амалды дұрыс таңдап алуға және 
олардың ретін анықтауға септігін тигізеді;

- есепте сипатталған нақты жағдаятқа байланыссыз оның 
кез-келген түрін шешу білігін қалыптастыруға көмектёседі;

- сабақтың уақытын үнемдейді, яғни оқушылардың берік 
жэне жеңіл түсүнуіне себепші болады;

логикалық және шығармашылық белсенділікгі 
дамытады.

Модельдерге қойылатын негізгі талаптар: ол көрнекі, 
математикалық дәл және логикалық қатаң болуы тиіс.

Есепті графиктік, сызбаның, схеманың көмегімен 
иллюстрациялауға болады.

2. График түрінде иллюстрациялау .
Графиктер -  бүл «кесінді» түріндегі иллюстрация 

сондықтан шамалар үзындық бірліктерімен немесе шамалар 
арасындағы қатынастар берілген есептерді графикпен 
иллюстрациялаған жеңіл.

Графиктік модель жағдаяттарды нақты түсінуге, 
деректер мен ізделінді арасындағы байланыстың қүрылымын 
анықтайды, эр түрлі тэсілмен есептің шешуін өрнек арқылы 
жазуға оқушыларды үйретеді.

3. Сызба түрінде иллюстрациялау.
Қозғалысқа берілген есепті сызба түрінде иллюстрациялау 

өте қолайлы, оның үстінде сызба қозғалмалы болуы мүмкін, оны 
өз кезегінде өзара кері есептерді қүрастыру мен шығаруда 
қолдануға жақсы.

Сызбаларды оқушылардың көзінше тіпті өздерін 
қатыстыра отырып, есепті талдаумен ңатар құрастырған жөн.
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4,Схема түрінде иллюстрациялау.
Схема - граф тэрізді сурет түріндегі модель. Мұндай сурет 

әлдеқайда қарапайым және есепті шығару барысында қажет 
болатын амалдың мэнін нақты бейнелейді, жағдаяттың сандық 
қатынасын, амал таңдауға мүмкіндік беретін деректер мен 
ізделінді арасындағы байланысты анық түрде көрсетеді.

Қүрама есептерді схемалар арқылы иллюстрациялау 
оқушыларға амалды тез және қатесіз таңдап алуға және есеп 
шешудің жоспарын қүруға көмектеседі:

Схемалар, сызбалар, графиктерді есептің шешуін тексеру 
жэне қатемен жүмыс кезІнде де қолданған тиімді.

ГрафиктІк және схемалық модельдерді пайдалану мэтіндік 
есептерді шығаруға үйретуде логикалық ойлауды дамытады 
және оқушылардың шығармашылық мүмкіндігін арттырады.

Есептің шарты бойынша амалды саналы жэне дұрыс 
таңдап алу көрнекілікті тиімді қолдануға септігін тигізеді. 
Мүндай эрбір нақты жағдайда қолданылатын көрнекі қүралдың 
түрін оқушылардың дайындық деңгейін ескере отырып, сондай- 
ақ есептің берілген түрін қарастырудың рөлін, орнын және 
уақытын мұғалім анықтайды. Есепті шешуге үйрету барысында 
көрнекіліктің барлық түрі бірдей. Біршама абстрактілі 
көрнекілікке біртіндеп көшу қарастырылатын есептің мақсатына 
сай анықталады.

Сонымен, схемалар оқушыларға есепті шешудегі амалды 
дүрыс таңдап алуға негіз болатын дерек пен ізделінді 
арасындағы байланысты қатесіз тағайындауға көмек береді.

Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Мэтінді есептер туралы түсінік беру.
2. Есепті график жэне сызба түрінде иллюстрациялаудың

маңызы.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Мәтінді есептерге байланысты есептер құрастыру.
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Қүрама есеппен таныстыру эдістемесі

Мащсаты: оқушыларды қүрама есеппен таныстыру,
Міндеттері:
1. Оқушыларды қүрама есеппен таныстыру.
2. Қүрама есептерді басқа есептерден ажырата білуге 

үйрету.
3. Жай есептерді қүрама есептерге және керісінше 

айналдыра алу білігін қалыптастыру.
4. Қүрама есептерді салыстыра алу білігін дамыту.
5. Қүрама есептерді шешу білігін бекіту.
6. Қүрама есептерді эр түрлі тэсілмен шығаруға үйрету.
7. Кері жэне өзара кері есептер қүрастыру мен піешуге 

үйрету.
Әдістемесі:
1. Оқушыларды қүрама есеппен таныстыру.
Оқушыларды қүрама есеппен таныстыру үшін:
- жай есептерді шығару және оларды салыстыру;
- күрделі өрнектермен және өрнектердегі амалдарды 

орындау ретімен таныстыру;
- біршама өзгерген (сүрағы жоқ) есептерді шығару.
Осындай жұмыстардан кейін «қүрама есеп» үғымын енгізу

үшін:
а) шарты мен сұрағы тығыз байланысты екі есепті шығару. 

Мысалы:
«Айманда 7 алмүрт, ал Берікте 9 алмүрт бар. Барлығы 

неше алмүрт бар?».
7+9=16 (а.)
«Айман мен Берікте барлығы 16 алмүрт бар еді. Олар 5 

алмүртты Ержанға берді. Қанша алмүрт қалды?».
16-5=9 (а.)
Оқушылар екі есепті шығарып салысытрады, байланысын 

табады.
э) біреуінің деректері жетпейтін, оны бірініші есепті 

шығару арқылы табуға болатын екі есепті шығару. Мысалы:
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«Әкесі 13 кг алма жэне 5 кг алмұрт сатып алды. Әкесі 
барлығы неше килограмм жеміс сатып алды?»

13+5=18 (кг)
«Әкесі сатып алынған D кг жемістің 10 кг-ын атасына 

жіберді. Неше килограмм жеміс қалды?»
б) Үш өзара кері есептерді шығару, оның екеуінің 

деректері толық емес, яғни есеп емес және бірінші есепті
шығарып есепке айналдыруға болады.

в) Тікелей құрама есепті енгізу алдында екі есепті шығару, 
олардың шарты мен сұрағы тығыз байланысты: бірінің шешуі 
екіншісінің шарты болады, яғни екінші есеп біріншінің жалғасы 
болып табылады.

г) Қурама есеппен таныстыру сабағьшда оның екі жай 
есептен құралатынын оқушыларға көрсету қажет: оның біреуі 
екіншісінің жалғасы болатын екі есепті шығару, оларды 
салыстыру жэне екі жай есептен бір құрама есеп құрастыру:

ғ) өрнектер құру арқылы құрама есепті шығарумен
таныстыру. . .

3. Жай есептерді құрама есептерге және керісшше
айналдыра алу білігін қалыптастыру

Құрлма есептердІ шеше алу білігін қалыптастыру. 
а) Құрама есепті шығару:
«Астауда 6 шелек су бар еді, оған тағы 4 шелек су 

құйылды. Оның 7 шелек суын қойлар ішті. Астауда неше шелек
су қалды?» ^ ^ о

Бір амал орындау арқылы сұраққа жауап беруге оола ма/
(Жоқ). Неліктен?

Оқушылар құрама есептің құрамына енетін жай есептерді 
бөліп көрсете алулары жэне оларды шығара алулары тиіс.

6 + 4 = 10 (ш.) 1 0 -7  = 3 (ш.)
Нэтижесінде құрама есепті шығару үшін екі амал 

орындалатыны жөнінде түсінік қалыптасады.
(6 + 4)-7 =3 (ш .)
Жауабы: 3 шелек су,
ә) салыстыру негізінде қүрама есепті жай есептен және 

басқа тапсырмалардан ажырата алу.
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б) есептерді айналдыра алу:
- жай есепті қүрама есепке;
" қүрама есепті жай есепке;
- деректерді қосу (жай есепті құрама есепке) нем:есе азайту 

(қүрама есепті жай есепке) арқылы есептерді түрлендіруге 
болады.

в) «Есеп еместі» есепке айналдыру.
Осындай бірнеше есептерді шығару арқылы оқупіыларда 

құрама есептер туралы түсінік қальштасады.

Студенттердщ оқытушымен бірге орындайтын 
жұмысы:

1. Қүрама есептер дегеніміз не?
2. Жай есептерден қүрама есеп қүрастыр.
3. Қүрама есептерді шығарудың әдістемесі.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Қүрама есептер қүрастыру.
2. Тақырып мазмұнын сызбаға түсіру.

Белгілі бір есеп түрін шығара алу білігін қалыптастыру

Мацсаты: оқушылардың белгілі бір есеп түрін шығара 
алу білігін қалыптастыру

Міндеттері:
1. Есептерді іріктеу жэне орналастыру жүйесімен 

таныстыру.
2. Жекелеген есептермен жүмыс істеу эдістемесі.
3. Есеппен жүргізілетін өзіндік жүмыстардың түрлері.
Әдістемесі:
Негізгі мақсаты -  белгілі бір есеп түрін шығару тэсілдерін 

жалпылау және қарастырылатын есептің кез-келген түрін нақты 
мазмұнына қатыссыз шығара алу.

Жалпылауға себепші тәсілдер:
1. Есептерді іріктеу жэне орналастыру жүйесі:
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- есепті біртіндеп күрделендіру; айырмалық салыстыру, 
санды бірнеше бірлікке арттыру (кеміту); айырмалық 
салыстыру; амалдардың белгісіз компоненттерін табу, 
пропорционал шамаларға арналған жай есептер, осы 
шамалармен құрама есептер;

- белгілі бір есеп түрін шығару тэсілін есте сақтау үшін 
жеткілікті түрде, қатарынан емес, аздан бІртіндеп шығару,

- есепті шығару тэсілін шатастырмау мақсатымен 
қарастырылатын есеп түрінің шешуін бүрынғы өтілген
материалмен салыстыру.

2 Жекелеген есептермен жұмыс істеу әдістемесі.
Сабақта көп есеп шығаруға ұмтылмау қажет. өйткені 

мұнда есеппен жұмыс үстірт жүргізіледі, оқушылар шешу 
тэсілін түсінбей қалулары мүмкін немесе тек үлгі бойынша ғана 
шығарады, соның салдарынан кейінірек есепті өз бетгерімен 
шығара алмайды.

Есепті барлық жағынан қарауға, есепті шешу тәсілін терең 
білуге және оны шығармашылықпен шығаруға үйрету қажет.

Есепті шығару барысында оқушылардың өз беттерімен 
жүмыс істеу деңгейлерін көтеру қажет.

а) есепті мүғалімнің басшылығымен шығару. Бір оқушы 
тақтада, қалғандары орындарында орындайды;

э) жартылай мүғалімнің басшылығымен шығару, ал 
қалғандарын оқушылардың өз беттерімен орындауы. Мұғалім 
есептің шартын талдауға қатысады, ал шешу жолдарын 
оқушылар жазады;

б) есепті өз бетімен шығару.
в) мұғалімнің тапсырмасы бойынша есепті өз бетімен 

қүрастыру және оны шығару.
3. Есеппен жүргізілетін өзіндік жұмыстың түрлері 

төмендегідей:
- есеп басқа амалмен шығатындай етіп, шартын өзгерт;
- берілген есепке кері есеп құрастыру;
- есепті басқа тәсілмен шығару;
- есепті графиктік тәсілмен шығару;
- басқа тәсілдермен шықпайтындай етіп, есептің сандың
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деректерш өзгерт;
- жаңа тәсіл пайда болатындай етіп, есептің шартындағы 

сандық деректерді өзгерт;
- есептің шешуіндеғі қатені тап;
- есептегі артық деректі тап;
- есепті жетіспейтін деректермен толықтыр;
- схемамен (сызба, график, сурет) жүмыс.
" берілген есеп шартына сүраң қой;
- иллюстрациялар (қысқаша жазу, сурет, сызба, схема, 

график, кесте) бойынша есеп қүрастыр;
- берілген есепке кері есеп қүрастыр;
- өрнек бойынша есеп қүрастыр және оны басқа тэсілмен 

шығар;
- амалдар мынандай (: + :) ретпен шығарылатын есеп 

қүрастыр.
Осындай жүмыстардың нэтижесінде оқушылар есепті әр 

ңырынан қарайды, өздерінің шығармашылық қабілеттері мен 
логикалық ойлау қабілеттерін дамытады.

Студенттердіц ои^ытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Есептерді іріктеу жэне орналастыру жүйесіне сипаттама
беру.

2. Жекелеген есептермен жұмыс істеу эдістемесі.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
1. Есеппен жүргізілетін өзіндік жүмыстардың түрлеріне 

мысал келтіру.
2. Бастауыш мектепте математика сабақтарында 

үйымдастырылатын өзіндік жүмыстар. Реферат.

Алгебра элеіиенттерін оқыту әдістемесі

Мацсаты: оқушыларға алгебра элементтерін оқыту 
үйрету.

Міядеттері:
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1. Сандар мен өрнектерді салыстыру негізінде санды 
теңдік жэне теңсіздік ^ымдарымен таныстыру.

2. Өрнектерді оқуға, жазуға, өрнектердің мэнін табуға, 
салыстыруға үйрету.

3. Қарапайым өрнектермен (сандардың қосындысы, 
айырмасы, көбейтіндісі, бөліндісі) және олардың мәндерімен, 
сондай-ақ амалдардың компоненттерімен таныстыру.

4. Санды және әріпті өрнектер жэне олардың мэндерін 
табуға үйрету.

5. Теңдеумен таныстыру. Теңдеуді эртүрлі тэсілмен 
шығару.

6. Тевдеудің көмегімен алгебралық тэсіл арқылы 
есептерді шығартып үйрету.

Әдістемесі:
1. Сандар мен өрнектерді салыстыру негізінде санды 

теңдік жэне теңсіздік үгымдарымен таныстыру.
Көрнекіліктің, санау материалдарының көмеғімен 

заттарды санау ұсынылады:
-Жалау нешеу?
-Екеу.
-Жүлдыз нешеу?
-Біреу
-Қайсысы артық?
-Қайсысы кем?
1<2 -  бүл теңсіздік.
Теңсіздік белгілері: «<» және «»>.
1=1 -  бұл теңдік.
Тендіктің белгісі - «=».
Осылайша бірнеше мысалдар келтіріледі.
2. Өрнектерді оқуға, жазуға, өрнектердің мэнін табуға, 

салыстыруға үйрету.
өрнек үғымымен оқушы бірінші сыныпта танысады.
2+1
1+2
3-1
3-2 -  бүлар өрнектер
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Өрнектер -  бүл цифрлар мен таңбалардың көмегімен 
орындалған жазу екендігі түсіндіріледі.

Өрнекте көрсетілген амалдарды орындау арқылы өрнектің 
мәнін табуға болады.

2+1=3
3 -  өрнектің мэні
Өрнектің мәні амалдарды орындауда табылатын нәтиже.
3. Қарапайым өрнектермен (сандардың қосындысы, 

айырмасы, көбейтіндісі, бөліндісі) және олардың мэндерімен, 
соидай-ақ амалдардың компоненттерімен таныстыру.

Оқушылар қосынды - «+», айырма — «-» таңбасы 
қолданылатын қарапайым өрнектің атауларымен танысады. 
Сондай-ақ амалдар компоненттерімен танысады: бірінші
қосылғыш, екінші қосылғыш, азайғыш, азайтқыш. Қосындының 
мэнін жэне айрыманың мәнін таба бІлуді үйренеді.

Қосу мен азайтудың өзара байланысын тағайындайды.
Көбейтінді «•», бөлінді «:» таңбасы қолданылатын 

қарапайым өрнектер атауларымен танысады. Көбейтудың мәні, 
бөлудің мәні, осы амалдар компонентері енгізіледі. Көбейту мен 
бөлудің өзара байланысы белгіненеді.

4. Санды және әріпті өрнектер жэне олардың мәндерін 
табуға үйрету.

6+4
10-7 -  бүлар санды өрнектер.
Әріпті өрнекті енгізу үшін белгісіз сан енгізіледі. Мысалы. 

Мен бір санды ойладым. Ойлаған сан мен 6 қосындысын жазуға 
болады ма? 6 мен ойлаған санның қосындысын ше? Ойлаған сан 
мен 6-ның бөліндісін ше? 6 мен ойлаған санның айырмасын ше?

Белгісіз сан ретінде ойлаған санды белгілейміз. Сонда:
а+6, 6+а, а:6, 6-а
Математикада белгісіз санның орнына әріп, латын 

алфавит! жазылады. Яғни:
а+6, 6+а, а:6, 6-а-бүлар әріпті өрнектер.
Санды және эріпті өрнектерді салыстыру. Санды өрнек 

сандар мен таңбалардан түрады, ал әріпті өрнектің қүрамына 
айнымалыны білдіретін әріп енеді.

131



Санды өрнектің мәнін амалды орындау арқылы табуға 
болады, әріпті өрнектің мәнін оның құрамына енетін эріптің 
мэнін білмей таба алмаймыз.

Яғни белгісіз әріптің орнына оның мэнін қоямыз, сөйтіп 
санды өрнек аламыз.

Сондай-ақ, қосу мен азайтудың 0-ге және 1-ге қатысты 
ерекше жағдайларын бейнелейтІн ережелерді енғізу. Сондай-ақ, 
өрнектердөғі амалдар ретімен таныстыру. Жақшалар таңбасын 
енгізу. өрнектерді дұрыс оқуға үйрету.

«Жақшаның ішіндегі амал алдымен орындалады»
ережесін енғізу.

5. Теңдеумен таныстыру. Теңдеуді әртүрлі тэсілмен 
шығару.

Теңдеу ұғымы құрамында әріпті өрнегі (немесе эрпі) бар 
теңдік ретінде 1-ші сыныпта енгізіледі

а+2=8 8-а=6 а-2=4 -  бүлар теңдеулер.
Оқушыларға теңдеу болу үшін, эріпті өрнек пен өрнектің 

мэні арасында теңдік таңбасы болу керектігі туралы 
түсіндірІледі. Теңдеудің сол жақ және оң жақ бөлігі болады.

Теңдеумен танысқаннан кейін оқушыларда оларды шешу 
білігі қалыптасады. Теңдеуді шешу — ол теңдеуді тура теңдікке 
айналдыратындай, а әрпінің мәндерін табу деген сөз. Теңдеуді 
шешу -  оның мэнін табу деген сөз.

Оқушыларды теңдеудің эртүрлі тәсілдерімен таныстыру
қажет.

Тендеулерді түсіндіруде мынадай анықтама беріледі. 
«Теңдеу -  оның қүрамына енетін өрнектің мэнін табуды қажет 
ететін тевдік»,

6. Теңдеудің көмегімен алгебралық тэсіл арқылы 
есептерді шығартып үйрету.

Есепті алгебралық тэсілмен, яғни теңдеу арқылы шығару. 
Есепті арифметикалық тәсілмен шығару үсынылады. Содан 
кейін теңдеу құрып, алгебралық тәсілмен шығарады. Мүнда екі 
тәсілді салыстыру қажет.
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Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Теңдік және теңсіздік ^ымдарына сипаттама беру.
2. Өрнектерді оқуға, жазуға, өрнектердің мәнін табуға, 

салыстыруға мысалдар келтіру.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Санды және әріпті өрнектердің айырмашылығы неде?
2. Теңдеу дегеніміз не?

Геометрия элементерін оқыту әдістемесі

Мақсаты: оқушыларға геометрия элементтері туралы 
түсінік беру.

Міпдеттері:
1. Геометриялық фигуралар: сызықтар, нүкте, сэуле, 

бүрыш, кесінді, көпбұрыіи, олардың элементтері (төбелері, 
бүрыштары, қабырғалары), сопақша, дөңгелек, шеңбер жэне 
олардың элементтері туралы түсінік қалыптастыру,

2. Қарапайым кеңістік денелерімен: текше, тік бүрышты 
параллелепипед; олардың элементтерімен таныстыру.

3. Геометриялық фигураларды өлшеу.
4. Кесіндінің қосындысы мен айырмасын, көпбүрыштың 

периметрі мен ауданын, текшенің жэне тік бүрышты 
параллелепипедтің көмегімен табуға үйрету.

5. Геометриялық фигураларды түрлендіруге үйрету.
Әдістемесі:
Геометриялық фигуралар: сызықтар, нүкте, сәуле, бүрыш, 

кесінді, көпбүрыш, олардың элементтері (төбелері, бұрыштары, 
қабырғалары), сопақша, дөңгелек, шеңбер және олардың 
элементтері туралы түсінік қалыптастыру.

Сызықтармен оқушы бірінші сыныпта танысады. Нүкте, 
сэуле, бүрышты түсіндіру үшін қарындаш, қалам, бор жэне 
жіпті көрнекілік ретінде пайдалануға болады.

Сэуле -  бір жағы нүктемен шектелген түзу. Сэуленің басы 
бар, аяғы жоқ.
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Бұрыш -  бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған 
фигура.

Кесіндімен оқушылар бірінші сыныпта танысады.
Кесінді - екі жағы нүктемен шектелген түзудің бөлігі. 

Кесіндінің басы мен аяғы болады.
Сынық сызық -  буындардан түратын сызық. Мүнда эр 

буын кесінді.
Көпбүрыш, олардың элементтері (төбелері, бүрыштары, 

қабырғалары), сопақша, дөңгелек, шеңбер жэне олардың 
элементтері туралы түсінікті көрнекіліктің көмегімен 
қалыптастырады.

Көпбүрыш -  түйықталған сынық сызықтан қүралған 
фигура.

Үшбұрыш “ бүрыштары үшеу болатын көпбүрыш.
Шаршы - барлық қабырғалары тең тік төртбүрыш.
Көпбұрыштың периметрі ұғымын қалыптастыра білу: 

көпбүрыштың қабырғалары -  кесінділер және кесінділер 
ұзындықтарының қосындысын табу алгоритмін қайталау;

Көпбұрыштардың қабырғаларының үзындықтарын өлшеу;
Периметр үғымын: үшбүрыштың, төртбұрыштың барлық 

қабырғаларын өлшеу жэне үшбүрыштың (төртбұрыштың) 
барлық қабырғаларының қосындысын табу арқылы енгізу; 
аныцтама: көпбүрыштың пергшетрі деп оның барльщ
цабыргаларының цосындысын айтады.

2. Қарапайым кеңістік денелерімен: текше, тік бүрышты 
параллелепипед; олардың элементтерімен таныстыру.

Геометриялық фигуралардан, яғни жазық объектілерінен 
басқа, бастауыш сынып оқушылары кеңістік денелерімен, яғни 
көлемді объектілермен: текше және тік бүрышты
параллелепипедпен танысады.

Текшемен таныстырады. Оның үш өлшемі бар: үзындығы 
-  1 см, ені -  1 см және биіктігі -  1 см.

Бұл текшенің көлемі — 1 см̂  (Бір куб сантиметр)
Текшенің элементтерімен таныстыру:8 төбесі; 12 қыры 

(қыры -  екі көрші төбелерін қосатын кесінді) бар. Текшенің 
барлық қырлары — тең; 6 жағы: алдыңғы, артқы, жоғарғы,
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төменгі, оң және сол (бүйір) -  шаршы тәріздес, аудандары 
бірдей.

Тік бұрышты параллелепипедпен таныстыру. Тік 
бүрышты параллелепипедтің жақтары тік төртбүрыш тэріздес.

Оқушылар тік төртбүрыш пен шарпіының аудандарын 
табу ережелерімен танысады.

Тік төртбүрыштың ауданын табу үшін бірдей 
өлшемдермен берілген ұзындығы мен енін көбейту керек.

Шаршының ауданын табу үшін қабырғаларының 
ұзындықтарын өз-өзіне көбейту керек. Яғни шаршының 
үзындығының квадратын табу қажет.

Текшенің жэне тік бүрышты параллелепипедтің көлемін 
өлшеу.

Геометриялық денені текшелерден ңүрастырып, оның 
неше текшеден қүралғанын анықтау (санау арқылы).

Көлем -  кеңістіктің бөлігін алатын заттың қасиеті.
Текшенің көлемін табу түсіндіріледі.
Тік бүрышты параллелепипедтің көлемін табу үшін оның 

үзындығын еніне көбейту керек. Сонда шыққан көбейтіндіні 
биіктігіне көбейту керек.

Студенттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Сызықтар, нүкте, сэуле, бұрыш, кесінді, көпбүрыш, 
сопақша, дөңгелек, шеңберге сипаттама беру.

2. Тік бүрышты параллелепипедпен таныстыру.

Студенттердіц өзіндік жұмысы:
1. Кесіндінің қосындысы мен айырмасын, көпбұрыштың 

периметр! мен ауданын, текшенің жэне тік бүрышты 
параллелепипедтің көмегімен табуға мысал келтіру.

2. Тақырып мазмүнын сызбаға түсіру.
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Шамалар және оларды өлшеуді оқыту әдістемесі

Маңсаты: оқушыларға шамалар және олардың өлшем 
бірліктері туралы түсінік беру.

Міндеттері:
1. Шама және оларды өлшеу туралы тусінік. ұзындық 

және заттардың ұзындығын өлшеудің, мэн-мағынасы туралы 
түсінік беру.

2. үзындықтың бірліктері және олардың арақатынасын 
меңгерту.

3. Масса және оның өлшем бірліктері туралы түсінік беру.
4. Фигураның ауданы жэне оны өлшеуді үйрету.
5. Уақыт жэне оны өлшеу бірліктері туралы түсінік 

қалыптастыру.
Әдістемесі:
Сандар мен шамалар бастауыш мектептегі математика 

курсының негізгі үғымдарына жатады. Олардың мазмұны нақты 
мысалдармен ашылады. Мүнда ондық санау жүйесі мен 
шаманың метрлік жүйесі арасында өзара байланыс жүзеге 
асырылады. Сондықтан сандармен және шамалармен (яғни 
шамалар мәндерімен) амалдар ұқсас жэне бір мезгілде 
оқытылады.

І.ұзындықты оқыту эдістемесі және оны өлшеу біліктерін 
қалыптастыру.

Үзындықтың бірліктерін оқыту теріс емес бүтін сандар 
арифметикасын оқытумен тығыз байланысты: сантиметр - 
бірліктің баламасы; дециметр - ондық тың баламасы; километр - 
мыңдықтың баламасы. Бүл үзындықты өлшеу санды шығарып 
алудың бір тэсілі екендіғін көрсетеді, демек, сан-үзындықты 
сантиметрмен / дм, м, км, мм/ өлшеудің нәтежесі.

Осыған сәйкес шамаларды құру, оқу және жазу сандар 
нумерациясымен қатар жүреді:

5 жүз. 3 онд. 7 бірл. = 537 бірл.
5 м 3 дм 7 см = 537 см

Сонымен бірғе шамалармен арифметикалық амалдар 
жекелеген сандармен амалдарға үқсас орындалады:
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5 + 3 - 8
5 см + 3 см -  8 см
Ұзындық жэне заттардың ұзындығын өлшеудің мэн- 

мағынасын ашу:
«Үзындық» үғымын енгізуге дайындық мектепке дейінгі 

жаста басталады да, бірінші сыныпта «Қарапайым түсініктер» 
тақырыбында жалғасады.

Үзындық ретінде сызықпен (түзу жэне қисықжэне 
кесіндімен таныстыру;

э) сантиметрдің (см) көмегімен кесіндінің ұзындығын 
өлшеу:

әр түрлі шартты өлшеуіштермен (шартты бірліктермен) 
өлшеу арқылы кесінділердің үзындықтарын өлшеу.

Қорытынды: ортақ шартты өлшеуіш қажет - сантиметр; 
CM модельді - кішкене заттарды өлшеу үшін бірінші үзындық 
бірлігін және сантиметр моделін кесінді бойына салып, оның 
кесіндіге неше рет салынатынын санап, сантиметр моделінің 
көмеғімен кесіндінің үзындығын өлшеу тәсілін көрсету;

әр оқушы сантиметр моделінің көмегімен кесінділердің 
үзындықтарын өлшейді;

1 см жазуын көрсету, содан соң оқушылар өлшеу 
нэтежелерін жазады. 5 см 3 см, 7 см- бүл алғашқы шамалар, 
яғни үзындықтың (қарапайым) мәндері;

практикалық жұмыс: сантиметр моделін дайындау;
үзындығы ІСМ болатын кесінді сызу; кішкене саусақтың ені 1 
см болатынын анықтау.

Осындай жұмыстардың нәтежесінде шама өлшеудің 
нәтежесі екендігі игеріледі жэне берілген кесіндіде көрсетілетін 
сантиметрлердің саны ретіндегі ұзындық үғымы қалыптасады.

2. Үзындықтың бірліктерімен және олардың 
арақатынасымен таныстыру.

а) Дециметрмен таныстыру:
Мысал келтіру арқылы түсіндіру: парта, тақта, шкаф жэне 

т.б. бетінің үзындықтарын сантиметрдің көмегімен қалай өлшеу 
керек -  бүл қолайсыз, көп уақыт кетеді, демек, үзындықтың
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ірірек өлшем бірлігі -  дециметр /дм/ енгізілуі қажет -  
ұзындықтың екінші бірлігі.

Дециметр туралы қарапайым түсінік 10 санын енгізумен 
байланысты беріледі: бұл санды арифметикалық амалды
орындау 9 + 1 = 10 арқылы шығарып алуға болады -  9 -дан 
кейінгі келесі сан, оны жазу үшін жаңа цифр қажет емес, өйткені 
санды белгілі цифрлар 1 және 0-дің көмегімен жазуға болады

1дм*1см 1см*1дм
1см*10см 10см*1дм
Метрмен таныстыру (100 көлеміндегі сандарды оқыту 

барысында):
алғаш рет 1 м 1-сыныпта үзындық бірліктерінің 

арақатынасын көрсететін кестеде кездеседі:
100 см = 1 м;
Километрмен таныстыру (1000 көлеміндеғі сандарды 

оқыту барысында):
үзындықтың белгілі бірліктері мен олардың 

арақатынасын қайталау: 10 см =1 дм ; 100 см = 1 м; 10 дм = 1 м.
Ауыл, қала арасын метрмен өлшеген қолайсыз, оған көп 

уақыт кетеді, демек, ұзындықтың ірі бірлігі -  километр (км) 
қажет:

¥зындық бірліктерінің арақатынасы беріледі: 1 км = 
1000 м жэне 1000 м = 1 км;

ұзындық бірліктерінің арақатынасы кестесі жатталады:
10см=1дм; 100см=1дм; ЮОсм = 1м; 10дм= 1м; ЮООм =1 

км;
г) Миллиметрмен таныстыру 4-ші сыныпта жүзеғе 

асырылады.
Көрнекіліктің көмегімен түсіндіріледі: жолақшаның

үзындығын өлшеумен байланысты практикалық жүмысты 
жүргізу барысында мынадай нәтеже: 8 см жэне тағы қандай 
да бір жарты, яғни жолақшаның ұзындығын нақты 
сантиметрмен өлшеуге болмайды, демек, әлдеқайда ұсақ 
бірлік -  миллиметр (мм) қажет;
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сызғышты көрсету және миллиметрлік бөліктермен 
таныстыру: оқушылардың өздері 1 см -  де 10 мм бар екенін 
санайды және арақатынас тағайындайды: 1 см = 10 мм

3. Масса және оның өлшем бірліктері туралы түсінік.
Заттың массасы -  осы затқа эсер ететін күш пен оның зат

жылдамдығын хабарлауы арасындағы арақатынасты 
анықтайтын физикалық қасиет. Массаны өлшеуге болады жэне 
оны өлшеу нэтижесі сан болып табылады.

Заттың массасы -  бүл оның қасиеті екендігі туралы 
түсінік, оқушылар эртүрлі заттарды қолдарына ұстау арқылы, 
олардың эсер етуін сезінеді -  мүны заттарды массасы бойынша 
салыстыру дейді.

Масса бірліктерімен таныстыру. Заттың нақты массасын 
білу үшін массаның ортақ өлшеуіші — массаның бірлігі -  
мысалы, килоғрамм (кг) қолданылатыны туралы түсінік.

Заттың массасын килограммен ғана өлшеу нақты еместігін 
оқушыларға түсіндіру. Массаның тағы бір бірлігі -  ғрамм 
туралы түсінік беру. Сонымен қоса, мысалдарды келтіру 
арқылы центнер, тоннамен таныстыру.

Массаның барлық бірліктерін қолдана отырып, есептерді 
шығару.

4. Фиғураның ауданы жэне оны өлшеу.
Аудан үғымы геометриялық ұғымға жатады. Осы 

ұғымның практикалық негізі фигура құрастыру жэне оны 
бөліктерге бөлу болып табылады.

Оқушыларды фигураның ауданымен таныстыру. 
Фигураның аудандарын көз мөлшерімен, беттестіру арқылы 
салыстыру.

Фигураның аудандарын өлшеу арқылы салыстырудың 
жаңа тэсілін енгізу қажеттігі туындайды.

Оқушыларды квадрат сантиметрмен таныстыру.
Мысалдар арқылы анықтамаға келу: Кабыргаларының 

үзындыгы 1 см-ге тец шаршы квадрат сантиметр den 
аталады.

1 см  ̂жазуды көрсету -  бүл аудан бірлігі.
Ауданды өлшеу бірліктерін қалыптастыру.
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Тік төртбүрыштың ауданын табу үгиін оныц бірдей 
өлшеммеи берілген үзындыгын еніне көбейту керек деген 
ережеге келеді.

Ауданның жаңа бірлігінің анықтамасы: «Квадрат
дециметр -  қабырғалары 1 дм шаршының ауданы» (дм^).

Ар -  қабырғалары 10 м шаршының ауданы.
Гектар -  қабырғалары 100 м шаршының ауданы.
Оқушыларға ауданды табуға арналған есептерді шығарту 

және оған кері есептер құрастыру,
З.Уақыт және оны өлшеу бірліктері туралы түсінік 

қалыптастыру.
Уақыт туралы алғашқы түсінік мектепке дейінгі кезеңде 

қалыптасады. Ал бірінші сынып оқушыларында уақыт жайлы 
түсінік практикалық оқу әрекеті барысында қалыптасады: күн 
тэртібін сақтау, табиғат күнделігін жүргізу, т.б.

Қарапайым түсініктер тақырыбында оқушыларда бүрын, 
кейін, алдымен, сонан соң, таңертең, түсте, кешке, күндіз, т.б. 
уақыт жайлы түсінік қалыптасады.

Уақыт бірліктері және олардың арақатынасымен 
таныстыру. Сағатпен, минутпен таныстыру.

Тәуілікпен таныстыру. Уақыт аралығы ретіндегі тәуілік 
туралы нақты түсінік сағат моделі бойынша қалыптастырылады.

Басқа да уақыт бірліктерімен таныстыру: апта, ай, жыл.
Уақыттың қосымша бірлігі -  мүшел -  шығыс 

жұлдызнамасы бойынша 12 жылдық цикл болып табылады.
Ғасыр -  уақыттың ең үлкен бірлігі -  ол 100 жылға тең.
Секундпен таныстыру. Мүнда сағат моделінің 3-ші тілі 

(секундтық) негізінде түсіндіріледі.
Уақыт бірліктерін салыстыруға, түрлендіруғе амалдар 

қолдану.

І.Студеиттердіц оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

І.Шама жэне оларды өлшем бірліктеріне жалпы сипаттама
беру.
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2. Узындықтың бірліктері және олардың арақатынасын 
түсіндіру.

Студенттердің өзіндік жүмысы:
1. Масса және оның өлшем бірліктеріне мысал келтіру.
2. Уақыт жэне оны өлшем бірліктеріне сипаттама беру.

«Үлес» үғымын қалыптастыру әдістемесі

Мацсаты: оқушыларға үлес ұғымы туралы түсінік беру.
Міндеттері:
1. Санның немесе шамалардың үлесі туралы түсінік беру.
2. Үлестермен жэне олардың жазылуымен таныстыру. 

үлестерді салыстыру.
3. Санның (шаманың) үлесін жэне үлесі бойынша санды 

(шаманы) табуға арналған есептерді шығаруға үйрету.
Әдістемесі:
Үлес үғымы бөлшек ^ымын енгізуге тірек білім болып 

табылады.
1. Санның немесе шамалардың үлесі туралы түсінік беру,
Практикалық жұмыс арқылы санның немесе шаманың

бөлігі туралы нақты түсінік беру. Бүктеу және кесу арқылы үлес 
туралы ұғым беру.

Санның немесе шаманың үлесін табу үшін санды немесе 
шаманы тең бөліктерге бөліп, оның бір бөлігін алу керек.

2. үлестердің жазылуымен таныстыру. Оқушылар 
жазудағы эрбір санның нені білдіретіні білулері керек:

1

« -» сызығы бөлуді білдіреді. Сызықтың астындағы сан 2 
неше тең бөлікке бөлінгенін білдіреді, сызықтың үстіндегі сан 1 
бөлінген бөліктердің неше бөлігі алынғанын білдіреді.

Үлестерді салыстыру көрнекіліктің көмерімен жүзеге 
асырылады.
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3. Санның (шаманың) үлесін жэне үлесі бойынша санды 
(шаманы) табуға арналған есептерді шығаруға үйрету.

Санның (шаманың) бөлігін табуға арналған есептер 
шығарылады. Нэтижесінде санның (шаманың) үлесін табу үшін 
осы санды (шаманы) сызъщтың астында түрган санга 
(шамага) бөлу керек деген қорытындыға келеді.

Үлесі бойынша санды (шаманы) табуға арналған есептер 
шығарылады. Нэтижесінде үлесі бойынша санды (шаманы) 
табу үшін осы санды (шаманы) сызъщтыц астындагы санга 
кобейту керек деген нэтижеге келеді.

Студенттердің оцытушымен бірге орындайтын 
жүмысы:

1. Санның немесе шамалардың үлесі хуралы сипаттама
беру.

2. Үлестер және олардың жазылуы. үлестерді салыстыру.

Студенттердіц өзіндік жүмысы:
3. Санның (шаманың) үлесін және үлесі бойынша санды 

(шаманы) табуға арналған есептерді құрастыру.
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Бақылау сүрақтары

1. Математиканы оқыту эдістемесі пәні пэн ретінде
2. 1-4 сыныптарға арналған математика пэні бойынша 

қүжаттар, оқулықтар мен оқу қүралдары
3. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың ғылыми 

зерттеу әдістері
4. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың

дидактикалық принциптері
5. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың эдістері
6. Бастауыш мектепте математиканы оқытуда 

пайдаланылатын көрнекі құралдар
7. Сабақ - бастауыш мектепте математиканы оқытуды 

үйымдастырудың негізгі формасы
8. Математиканы оқытуды ұйымдастырудың басқа 

формалары
9. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар жэне олардың 

эдістемесі
10. Математиканың бастауыш курсының мазмүны жэне 

оны оқытуды ұйымдастыру
11. Математикалық ойын жэне оның маңызы
8. Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру
9. Сандардың нумерациясын оқыту әдістемесі
10. Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру
11. «Он» көлеміндегі сандар нумерациясы
12. «Жүз» көлеміндегі сандар нумерациясын оқыту
13. «Мың» көлеміндегі сандар нумерациясын оқыту
14. Көп таңбалы сандар нумерациясын оқыту
15. Арифметикалық амалдарды оқыту
16. Есепті шығаруға үйрету
17. Алгебра және геометрия элементтерін оқыту 

эдістемесі
18. Шамалар және оларды өлшеуді оқыту эдістемесі
19. «Үлес» ұғымын қалыптастыру әдістемесі
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Курстық жұмыстарының тақырыптары;

1. Бастауыш сынып математика сабақтарында оқытудың 
жаңа технологияларын пайдалану

2. Бастауыш сыныптарда математика сабағында 
деңгейлік саралап оқыту технологиясын пайдалану

3. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы бастауыш сынып 
оқушыларына патриоттық тәрбие беру

4. Оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруда ұлттық 
ойындардың маңызы

5. Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау 
қабілеттерін дамытуда есептердің ролі

6. Жай есептер арқылы бастауыш сынып оқушыларының 
шығармашылық қабілеттерін арттыру

7. өлкетану негізінде бастауыш сынып оқушыларына 
экологиялық тәрбие беру (математика сабақтары арқылы)

8. Этнопедагогика материалдарын математика 
сабақатарында пайдаланудың ерекшеліктері

9. Халық ауыз әдебиеті негізінде бастауыш сынып 
оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру (математика 
сабақтары арқылы)

10. Оқу-тэрбие үрдісінде бастауыш сынып оқушыларына 
эстетикалық тэрбие беру

11. Қүрама есептерді шығару арқылы бастауыш сынып 
оқушыларының математикалық білімдерін арттыру

12. Арифметикалық амалдарды оқыту арқылы бастауыш 
сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамыту

13. Бастауыш сынып оқушыларының дамуын жүзеге 
асыруда математика сабақтарының маңызы

14. Қазақ балалар эдебиетін математика сабақтарында 
пайдалану арқылы бастауыш сынып оқушыларының тілін 
дамыту

15. Бастауыш сынып математика сабақтарында 
оқушыларды адамгершілікке тэрбиелеу
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«Математиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша тестік
бақылау

$$$1. 1 сынып математикасы бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
A. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат
B. Аптасына 5 сағат, оқу жылында 136 сағат
C. Аптасына 5 сағат, оқу жылында 170 сағат
D. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 170 сағат
E. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 132 сағат

$$$2. 2 сынып математикасы бойынша оқу жүктемесінің көлемі;
A. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 138 сағат
B. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат
C. Аптасына 5 сағат, оқу жылында 170 сағат
D. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 170 сағат
E. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 132 сағат

$$$3. 3 сыиып математикасы бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
A. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 138 сағат
B. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат
C. Аптасына 5 сағат, оқу жылында 170 сағат
D. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 170 сағат
E. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 132 сағат

$$$4. 4 сынып математикасы бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
A. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 138 сағат
B. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағат
C. Аптасына 5 сағат, оқу жылында 172 сағат
D. Аптасына 5 сағат, оқу жылында 170 сағат
E. Аптасына 4 сағат, оқу жылында 132 сағат

$$$5. 1 сынып математика оқулығының мазмұны:
A. Қарапайым түсініктер, он көлеміндегі сандар, толық 
ондықтар, жүз.
B. Жүз көлеміндегі сандар, мың көлеміндеғі сандар.
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с. Мың көлеміндегі сандарды көбейту жэне бөлу.
D. Натурал сандар жэне нөл, көп таңбалы сандар.
E. Қарапайым түсініктер, жүз көлеміндегі сандар, 
сандар жэне нөл.

натурал

$$$6. 2 сынып математика оқулығының мазмүны:
A. Қарапайым түсініктер, он көлеміндегі сандар, толық 
ондықтар, жүз.
B. Жүз көлеміндегі сандар, мың көлеміндегі сандар.
C. Мың көлеміндегі сандарды көбейту жэне бөлу.
D. Натурал сандар жэне нөл, көп таңбалы сандар.
E. Қарапайым түсініктер, жүз көлеміндегі сандар, натурал 
сандар жэне нөл.

$$$7. 3 сынып математика оқулығының мазмұны:
A. Қарапайым түсініктер, он көлеміндегі сандар, толық
ондықтар, жүз.
B. Жүз көлеміндегі сандар, мың көлеміндегі сандар.
C. Мың көлеміндегі сандарды көбейту жэне бөлу.
D. Натурал сандар жэне нөл, көп таңбалы сандар.
E. Қарапайым түсініктер, жүз көлеміндегі сандар, натурал 
сандар жэне нөл.

$$$8. 4 сынып математика оқулығының мазмүны:
A. Қарапайым түсініктер, он көлеміндегі сандар, толық
ондықтар, жүз.
B. Жүз көлеміндегі сандар, мың көлеміндегі сандар.
C. Мың көлеміндегі сандарды көбейту жэне бөлу.
D. Натурал сандар жэне нөл, көп таңбалы сандар.
E. Қарапайым түсініктер, жүз көлеміндегі сандар, натурал 
сандар жэне нөл,

$$$9. Қарапайым түсініктерге бағдарлама бойынша неше сағат 
бөлінген:
А. 12 сағат.
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B. 4 сағат.
C. 136 сағат,
D. 170 сағат.
E. 16 сағат.

$$$10.Қарапайым түсініктер қандай тақырьштарды қамтиды?
A. 10 көлеміндегі сандар, 10 көлемінде қосу жэне азайту.
B. Заттарды санау, заттарды салыстыру, кеңістік, уаңыт аралығы 
туралы түсінік, сызықтар
C. Жүз көлеміндегі сандар.
D. Жүз көлеміндегі сандарды қосу жэне азайту.
E. Мың көлеміндеғі сандар нумерациясы.

$$$11. Он көлеміндегі сандар нумерациясы нешінші сыныпта 
оқытылады?
A. 1 сыныпта.
B. 2 сыныпта.
C. 3 сыныпта.
D. 4 сыныпта.
E. Барлық жауаптар дұрыс.

$$$12. Шаршы дегеніміз не?
A. Түйықталған сынық сызықты айтамыз
B. Барлық қабырғалары тең геометриялық фигураны айтамыз
C. Көпбүрышты айтамыз
D. Қарама-қарсы қабырғалары тең геометриялық фигураны 
айтамыз
E. Тұйықталмаған сынық сызықты айтамыз 

$$$13. Тік төртбұрыш дегеніміз не?
A. Қарама-қарсы қабырғалары тең геометриялық фигураны 
айтамыз
B. Барлық қабырғалары тең геометриялық фигураны айтамыз
C. Көпбұрышты айтамыз
D. Түйықталған сыньщ сызықты айтамыз
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Е. Тұйықталмаған сынық сызықты айтамыз

$$$14. Шағын комплектілі мектептің басты ерекшелігі
A. Оқушылардың білімі үнемі тексеріліп отырылады
B. Оқу-тәрбие үрдісінде оқушылардың жас ерекшеліктеріне 
көңіл аударылады
C. Мұғалім бір мезғілде сабақты қатарынан екі немесе үш 
сыныпта жүрғізеді.
D. Сыныптан тыс жүмыстарға баса көңіл аударылады
E. үй тапсырмасы берілмейді

$$$15. Оқытудың эдістерін белгіле:
A. Ынталандыру, жазалау әдістері
B. Мадақтау эдістері
C. Педагогикалық тест
D. Сөздік, практикалық, көрнекілік эдістері
E. Сауалнама әдісі

$$$16. Сөздік әдісіне жатады:
A. Лекция, түсіндіру, эңгіме, сүрақ-жауап, баяндау
B. Сүхбаттасу, сауалнама
C. Жаттығу, лабораториялық сабақтар
D. Бақылау, экскурсия
E. Көрнекіліктер

$$$17. Практикалық эдіске жатады:
A. Ынталандыру, жазалау эдістері
B. Лабораториялық, практикалық сабақтар, жаттығу
C. Мадақтау
D. Лекция, эңгіме, баяндау, түсіндіру, сүрақ-жауап
E. Педагогикалық тест

$$$18. Көрнекілік эдісіне жатады:
A. Мадақтау, жазалау
B. Ынталандыру эдісі
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C. Лекция, әңгіме, баяндау, түсіндіру, сүрақ-жауап
D. Иллюстрация, демонстрация
E. Эксперимент, тест

$$$19. Оқытудың негізгі формасы:
A. Эксперимент
B. Әдіс
C. Көрнекілік
D. Экскурсия
E. Сабақ

$$$20. Оқытудың түрлері
A. Сабақ
B. Дамыта оқыту, проблемалық, бағдарламалық оқыту
C. Әдіс-тэсілдер
D. Көрнекі-құралдар
E. үй тапсырмасы

$$$21. Оқытудың формасыиа жатады:
A. Сабақ, экскурсия, үй тапсырмасы, факультативті сабақтар
B. Проблемалықоқыту
C. Компьютерлік оқыту
D. Дамыта оқыту
E. Бағдарламалық оқыту

$$$22.Проблемалық оқыту дегеніміз:
A. Сыныптық-сабақтық жүйе
B. үй тапсырмасын сүрау
C. Оқу-тэрбие үрдісінде оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай 
проблемалық жағдаят туғызу
D. Қашықтықта оқыту
E. Дамыта оқыту

$$$23. Бастауыш сынып математика оқулықтарының авторын 
белгіле:
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A. Я.А.Коменский
B. А.С.Макаренко
C. Т, Оспанов
D. А.Байтұрсынов
E. Ы.Алтынсарин

$$$25. Көрнекі-құралдардың түрлері:
A. Табиғи және суретті
B. Сөздік
C. Бағдарламалық
D. Практикалық
E. Заттық

$$$26. Табиғи көрнекіліктерге жататындар:
A. Дэптерлер, қарындаштар
B. Картинкалар
C. Фигуралар
D. Цифрлар
E. Амалдар таңбалары

$$$27. Суретті көрнекі құралдарды ата:
A. Шыбықтар
B. Диафильмдер, диапозитивтер;
C. Кубиктер
D. Дәптер
E. Оқулық

$$$2 8. Көрнекіл іктер 
бөлінеді?
A. Суретті
B. Табиғи
C. Экрандық
D. Символдық
E. Жалпы және жеке

пайдалану тұрғысынан қараи қалаи
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$$$29. Математиканы оқыту жұмысын ұйымдастырудың негізгі 
формасы:
A. Теориялық мәселелер
B. Практикалық мэселелер
C. Сабақ
D. үй тапсырмасы
E. Топсаяхат

$$$30.Математиканы оқу жүмысын үйымдастырудың басқа 
формалары.
A. Математикадан сыныптан тыс жұмыстар
B. Сабақ
C. Проблемалық оқыту
D. Компьютерлік оқыту
E. Қашықтықта оқыту

$$$31. Оқушылардың математикадан білім, білік, дағдыларын 
тексеру түрлері:
A. Алдын ала тексеру, күнделікті тексеру, қорытынды тексеру
B. Аралық бақылау
C. Тоқсандық бақылау
D. Жылдық бақылау
E. Салыстырмалы бақылау

$$$32. Оқу жылының басында немесе жаңа тақырыпты оқып 
үйренудің алдында жүргізілетін тексеру түрі?
A. Алдын-ала тексеру
B. Аралық бақылау
C. Күнделікті бақылау
D. Жылдық бақылау
E. Тоқсандық бақылау

$$$33. Оқу жұмысының барысында үйымдастырылатын тексеру 
түрі?
А. Тоқсандық бақылау
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в. Күнделікті тексеру і
C. Аралық бақылау
D. Жылдық бақылау
E. Қорытынды бақылау

$$$34. Тақырыпты, бөлімді оқып үйрену соңында, немесе 
тоқсанның, оқу жылының аяғында жүргізілетін тексеру?
A. Аралық тексеру
B. Қорытынды тексеру
C. Ағымды тексеру
D. Күнделікті тексеру
E. Алдын-ала тексеру

$$$35. Бастауыш мектепте математиканы оқытуды реттейтін 
ресми қүжат:
A. Оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық
B. Дидактикалық материалдар
C. Әдістемелік қүрал
D. Математика дэптерлері болып табылады
E. Барлық жауаптар дүрыс

$$$36. Математика бастауыш курсы құрылысының 
ерекшеліктері:
A. Курстың негізгі мазмүны арифметикалық амалдар
B. Бастауыш курс материалы шоғырланған түрде беріледі
C. Теория мәселелері мен практикалық мэселелер табиғи 
байланыста болады
D. Математикалық ұғымдар, қасиеттер, заңдылықтар өзара 
байланыстырыла айқындалады
E. Барлық жауап дүрыс

$$$37. Математиканы оқыту эдістемесі қандай пәндермен 
байланысты?
A. Математикамен
B. Педагогика жэне психологиямен
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C. Тарихпен
D. Бастауыш сынып оқушыларына білім және тәрбие беру 
міндеттерін шешуде басқа әдістемелермен
E. Барлық жауап дүрыс

$$$38. 1-4 сыныптарда математиканы оқыту қандай міндеттерді 
шешеді?
A. Эстетикалық міндеттерді
B. Экологиялық міндеттерді
C. Білім беру, тэрбиелік, дамытушылық және практикалық
D. Арифметикалық амалдар
E. Дұрыс жауап жоқ

$$$39. Сабақтың типін белгіле:
A. Дэстүрлі оқыту
B. Аралас
C. Проблемалық
D. Дамыта оқыту
E. Компьютерлік оқыту

$$$40. Математикадан сыныптан тыс жүмыстарды көрсет:
A. Сабақ
B. үй тапсырмасы
C. Дэстүрлі оқыту
D. Жаттығу
E. Математикалық кештер

$$$41. Сабақтың типін белгіле:
A. Жаңа сабақ
B. Дөңгелек үстел
C. Пікір-талас
D. Арақашықтықта оқыту
E. Барлық жауап дұрыс

$$$42. Есептерді шығару әдістемесінің кезеңдері
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A. 1 кезең -  есептің мазмұнымен таныстыру
2 кезең -  есептің шешеуін іздеу
3 кезең -  есепті шешу
4 кезең -  есептің шешуін іздеу

B. Бірден есеп шығарылады
C. Есепті оқушы оқвды, қысқаша шартын жазады
D. Есепті мұғалім оқиды, оқушы қысқаша шартын жазады
E. Дұрыс жауап жоқ

$$$43. Сабақтың типін белгіле:
A. КВН сабағы
B. Олимпиада
C. Оқытудың техникалық құралдарын пайдалану
D. Қайталау сабағы
E. Дұрыс жауап жоқ

$$$44. Жай есептер дегеніміз не?
A. Бірнеше амалмен шығарылатын есеп
B. Күрделі есеп
C. Бір амалмен шығарылатын есеп
D. Математикалық жаттығудың бір түрі
E. Барлық жауаптар дұрыс

$$$45. Математикадан сыныптан тыс жұмыстарды белгіле:
A. Математикалық есеп
B. Ойын
C. Проблемалық оқыту
D. Олимпиада
E. Барлық жауаптар дұрыс

$$$46. Бастауыш математика курсында ретпен оқытылады:
A. «Ондық», «Жүздік», «Мыңдық», «Көп таңбалы сандар»
B. «Жүздік», «Ондық», «Мыңдық», «Көп таңбалы сандар»
C. «Ондық», «Мыңдық», «Жүздік», «Көп таңбалы сандар»
D. «Жүздік», «Мыңдық», «Көп таңбалы сандар»
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Е. «Ондық», «Жүздік», «Мыңдық», «Көп таңбалы сандар», 
«Ондық»

$$$47. Бастауыш математикалық білім мазмүнын қүрастыруда 
қандай ғалымдардың идеялары ескерілген?
A. И.Ф.Харламов, И.П.Подласый
B. Т.Оспанов, М.И.Моро, М.А.Бантова, Л.В.Занков, 
П.М.Эрдниев т.б.
C. Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаев
D. Қ.А.Аймағамбетова
E. Барлық жауаптар дұрыс

$$$48. Математикадан сыныптан тыс жүмыстарды белгіле:
A. Сөздік эдістер
B. Викторина, математикалық үйірме
C. Дәстүрлі оқыту
D. Дамыта оқыту
Е .Барлық жауаптар дұрыс

$$$49. Сөздік эдістеріне жататындар
A. Практикалық эдістер
B. Көрнекілік әдістер
C. Әңгіме, әңгімелесу, сүрақ-жауап эдістері
D. өзіндік жүмыс әдісі
E. Барлық жауап жұрыс

$$$50. «Атамүра» баспасы бойынша математика оқулығындағы 
қызыл түспен белгіленген жаттығулар нені білдіреді?
A. Жаңа ұғым және онымен байланысты материалдарды игеруге 
арналған жаттығулар;
B. Қайталауға арналған жаттығулар
C. Дамыту сипатындағы жаттығулар
D. Шығармашылық сипатындағы жаттығулар
E. Барлық жауапта дұрыс
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$$$51. «Атамұра» баспасы бойынша математика оқылығындағы 
қара түспен белгіленген жаттығулар нені білдіреді?
A. Жаңа ұым және онымен байланысты материалдарды игеруге 
арналған жаттығулар;
B. Қайталауға арналған жаттығулар
C. Дамыту сипатындағы жаттығулар
D. Шығармашылық сипатындағы жаттығулар
E. Барлық жауаптар дұрыс

$$$52. «Атамұра» баспасы бойынша математика оқулығындағы 
көк түспен белгіленген жаттығулар нені білдіреді?
A. Жаңа үғым және онымен байланысты материалдарды игеруге 
арналған жаттығулар;
B. Қайталауға арналған жаттығулар
C. Дамыту сипатындағы жаттығулар
D. Шығармашылық сипатындағы жаттығулар
E. Барлық жауаптар дүрыс

$$$53. «Атамұра» баспасы бойынша математика оқулығындағы 
жасыл түспен белгіленген жаттығулар нені білдіреді?
A. Жаңа үғым және онымен байланысты материалдарды игеруге 
арналған жаттығулар;
B. Қайталауға арналған жаттығулар
C. Дамыту сипатындағы жаттығулар
D. Шығармашылық сипатындағы жаттығулар
E. Барлық жауаптар дұрыс

$$$54. Оқулық дегеніміз не?
A. Математикалық дидактикалық ойындар жэне қызықты 
жаттығулар берілген;
B. Математикалық білІм мазмүны, математика курсының 
материалдарын оқу жылының тоқсандары мен жеке сабақтарға 
шамамен бөлу, сабақтарға нұсқаулар, сабақтың үлгі мазмұны 
келтірілген.

156

C. Тек қана практикалық жаттығулар берілген;
D. Математикалық білім мазмұнының сыныпаралық бөлінуі;
E. Математикалық білім беру мазмұнын айқындайтын жэне 
нақтылайтын негізгі оқу қүралы.

$$$55. Қарапайым түсініктердің негізгі мақсаты:
A. 10 көлеміндегі сандармен таныстыру;
B. Бірінші сынып оқушыларын математиканы 
дайындау;
C. 100 көлеміндегі сандармен таныстыру;
D. 1000 көлеміндегі сандармен таныстыру;
E. Барлық жауаптар дүрыс

оқытуға

$$$56. Теріс емес бүтін сандар нумерациясьш оқытудың бірінші 
кезеңін көрсет:
A. 10 көлеміндегі сандармен таныстыру;
B. 100 көлеміндегі сандармен таныстыру;
C. 1000 көлеміндегі сандармен таныстыру;
D. Қарапайым математикалық түсініктер;
E. Көп таңбалы сандар

$$$57. Теріс емес бүтін сандар нумерациясын оқытудың екінші 
кезеңін көрсет:
A. 10 көлеміндегі сандармен таныстыру;
B. 100 көлеміндегі сандармен таныстыру;
C. 1000 көлеміндегі сандармен таныстыру;
D. Қарапайым математикалық түсініктер;
E. Көп таңбалы сандар

$$$58. Теріс емес бүтін сандар нумерациясын оқытудың үшінші 
кезеңін көрсет:
A. 10 көлеміндегі сандармен таныстыру;
B. 100 көлеміндегі сандармен таныстыру;
C. 1000 көлеміндеғі сандармен таныстыру;
D. Қарапайым математикалық түсініктер;
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Е. Көп таңбалы сандар

$$$59. Теріс емес бүтін сандар нумерациясын оқытудың 
төртінші кезеңін көрсет:
A. 10 көлеміндегі сандармен таныстыру;
B. 100 көлеміндегі сандармен таныстыру;
C. 1000 көлеміндегі сандармен таныстыру;
D. Қарапайым математикалық түсініктер;
E. Көп таңбалы сандар

$$$60. Төртінші сыныпта көп таңбалы сандар қандай екі 
тәсілмен жүзеге асырылады?
A. 10 көлеміндегі сандар
B. 1000 көлеміндегі сандар
C. Миллион жэне миллиард көлеміндегі сандар
D. 100 көлеміндегі сандар
E. 1-ден10-га дейін, 10-нан 1-ге дейінгі сандар

$$$61. Бірінші сыныпта санды шығарып алудың қанша тэсілі 
бар?
A. 1
B. 2
C. 3
D . 4
E. 7

$62, О (нөл) санымен таныстыру қандай сандарды оқытқаннан 
кейін іске асырылады?
A. Сандарды өтпестен бұрын, 1 санының алдында оқытылады
B. 1 жэне 2 сандарынан кейін
C. О санымен оқушылар өз бетімен танысады
D. 1-10 дейін сандар оқытылып кеткеннен кейін
E. Дұрыс жауап жоқ
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$$$63, «<», «=», «>» таңбаларымен таныстыру нешінші сыныпта 
жүзеге асырылады?
A. 1
B. 2
C. З
D . 4
E. Дүрыс жауап жоқ

$$$64. Толық ондықтар. Жүз ұғымдары неілінші сыныпта 
таныстырылады?
A . 2
B. 3
C. 1
D . 4
E. Қарапайым түсініктермен танысқан кезде

$$$65. Екі таңбалы санды көрсет:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 10

$$$66. Дұрыс жауапты көрсет:
A. 10 ондық -  бүл 100 бірлік- бүл 100 саны
B. 10 ондық -  бүл 1 бірлік- бұл 10 саны
C. 10 ондық -  бұл 10 бірлік- бұл 100 саны
D. 10 ондық -  бұл 1 жүздік- бүл 10 саны
E. Дұрыс жауап жоқ

$$$67. Ең үлкен бір таңбалы санды белгіле:
A. 99
B . 9
C. 1
D. 11
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Е. Дұрыс жауап жоқ

$$$68. Ең үлкен 2 таңбалы санды белгіле:
A. 99
B. 9
C. 11
D. 100
E. 1000

$$$69. «Толық жүздіктер» үғымымен оқушылар қандай 
тақырыпты өткенде танысады?
A. Қарапайым математикалық түсініктерді оқытқан кезде
B. 100 көлеміндегі сандар
C. 10 көлеміндегі сандар
D. 1000 көлеміндегі сандар
E. Дұрыс жауап жоқ

$$$70. 1-класс -бірліктер класын көрсетіңіз?
A. Бірліктер, ондықтар, жүздіктер
B. Бірлік мыңдар
C. Ондық мыңдар
D. Жүздік мыңдар
E. Барлық жауаптар дұрыс

$$$71. Бірліктер, ондықтар, жүздіктер неге бірінші класты, яғни 
бірліктер класын құрайды?
A. өйткені санау бірлігі мыңдар болып табылады
B. өйткені мұнда санау бірлігі бірлік болып табылады
C. өйткені санау бірлігі миллион болып табылады
D. Бірліктер, ондықтар, жүздіктер бірінші класқа жатпайды
E. Барлық жауаптар дұрыс

$$$72. Екінші класс -  мыңдар класының санау бірліктері:
A. Мың
B. Жүз
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C. Он
D. Миллион
E. Дұрыс жауап жоқ
$$$73. үшінші класс-миллион класының санау бірлігі?
A. 10
B. 100000
C. 1000000
D. 100
E. Дұрыс жауап жоқ
$$$74. Көп таңбалы сандарды оқу қандай разрядтан басталады?
A. Жоғары разрядтан басталады
B. Төменгі разрядтан басталады
C. Бірліктер класынан
D. Ондықтардан
E. Барлық жауап дұрыс
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Пайдаланған әдебйеттер

Негізгі әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің 
мемлекетгік жалпыға міндетті стандарттары. Алматы, 2002.

2. Математикадан жалпы білім беретін мектептің оқу 
бағдарламалары (1-IV сыныптар). Алматы, 2003,

3. Т.Қ.Оспанов, О.В .Кочеткова, Ж.Қ.Астамбаева. Жаңа
буын оқулықтары бойынша бастауыш сыныптарда
математиканы оқыту эдістемесі. Алматы, 2005

4. Т.Қ.Оспанов, Бастауыш мектепте математиканы
оқытудың теориясы мен технологиясы. Алматы, 1994.

5. Т.Қ.Оспанов. Бастауыш кластарда математиканы
оқыту. Алматы, 1987.

6. П.М.Эрдниев, Б.П.Эрдниев, Теория и методика 
обучения математике в начальной школе. Москва, 1988.

7. Н.Б .Истомина. Методика обучения математике в
начальных классах. Москва, 2000.

8. Н.Б.Истомина. Практикум по методике преподавания
математики в начальных классах. Москва, 1986.

9. Методика начального обучения математике / по 
редакцией А.А.Столера, В.Л.Дрозда. Минск, 1988.

10. Методика начального обучения математике / Под 
редакцией Л.Н. Скаткина. Москва, 197

Қосымша эдебиеттер:

1. Қосанов Б.М. Қазақстандағы әдістемелік- 
математикалық ой-пІкірдің қалыптасу тарихы. А., 1999,

2. Қайыңбаев Ж.Т. Білім стандарты және бастауыш 
сыныптарда математиканы оқыту. А., 2003

3. Қосанов Б.М. Математика курсындағы шығармашылық
жұмыстар. 1-4 сыныптар,А., 2005.

4. Қосанов Б.М. Нестандартные и занимательные 
упражнения начального курса математики. Тараз, 2008.
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5. Математикаға арналған дидактикалық материалдар. 1- 
сынып. А., 1998.

6. Внекласснаяработа по математике в начальной школе. 
Учебное пособие. А., 2000.

7. Құрманалина С.Қ., Бастауыш сыныптарда
математикадан жүргізілетін үйірме жұмысының үлгі жоспары 
мен мазмұны. А., 2000.

8. Математикадан дидактикалық ойындар жэне қызықты 
жаттығулар. 1-сынып. / Ш.Қ.Қүрманалина, С.Ш.Сарсенбаева, 
Р.К.өміртаева. -  Алматы, 1997.

9. Пути повышения качества усвоения знаний в 
начальных классах. Под ред. Богоявленского Д.Н., Менчинской 
Н.А. М., 1962,

10. Оспанов Т.Қ. Математика. Педагогикалың оқу 
орындарының студенттеріне арналған оқу қүралы. А., 2000.
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