
1 

                          ЖЖааззғғы ы ммееккттееп п   

                                ЛЛееттнняяяя  шшккооллаа    

  

  

              

        SSuummmmeerr  sscchhooooll 

  Семей қ. ФМБ НЗМ 

   2017 ж.  

1 

Екінші маусым 



2 

Ағылшын тілі курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мақсаты: Ағылшын тілі курсына қатысушы оқушылардың бағдарлама 

мазмұнына сай:коммуникативтік (қарым-қатынас) және тілдік дағды-

ларын дамыту; 

Оқушыларға әртүрлі елдердің мәдениеті мен салт-дәстүрі, қоршаған 

орта мәселелері туралы мағлұмат бере отырып, білімдерін дамыту; 

Оқушыларды әртүрлі елдердің мәдениетімен салт-дәстүрін құрметтеу-

ге баулу; 

Оқушылардың  бойында тәуелсіздік, өзіне деген сенімділік, ораторлық 

және лидерлік қасиеттерін қалыптастыруға ықпал ету;  

Оқушыларды сыни ойлау мен кез-келген мәселе түйінін табуға 

көмектесу; 

Оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамыту. 

Жазғы лагерь оқушылардың бір-бірімен, мектеппен танысуымен ба-

сталды. Жазғы  лагерьдің ашылу салтанатынан кейін  оқушыларға ур-

стың мақсат-міндеттерін таныстырдық. Ағылшын тілі курсында 

оқушыларға әртүрлі тақырыптарды түсіндірдік.  Мысалы : I want to be 

a star, What goes around comes around, My Kazakhstan A piece of paradise 

(tourism zones), Incredible world (Flora and fauna), Culture in mind, Pearls 

of Kazakhstan, etc.) 
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Ағылшын тілі сабақтары бірінші аптада 10.30-11.55 

аралығында өткізілді. Топ жетекшісі және пән мұғалі-

мі міндетімізді атқардық. Оқушылардың тілге деген 

қызығушылықтары  курс тапсырмаларын орындау ба-

рысында аңғарылды.  

Оқушылар тақырыпқа сай постерлер даярлап, бас-

қа топ алдында қорғады. Оқушылардың жазған 

рефлексияларынан байқағандай, оқушыларға кур-

стың әрбір тақырыбы қызықты, өзекті болды, ше-

телдік мұғалімдердің де әзірлеген тапсырмаларын 

аса белсендікпен орындады. 
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Курс барысында оқушылардың ағылшын тілі курсы 

жайлы пікірлері жағымды, оқушылар курста тек са-

бақ оқып қана қоймай ізденімпаздынықпен, 

шығармашылық қабілеттерін дамытатын іс-

шаралармен айналысқанына қуанышты болды. 

Ағылшын тілі курсына қатысу арқылы оқушылар 

ағылшын тілді ортада өз ойларын жеткізе алуға, бел-

гілі бір тақырыпта ұсынылатын сыни ойлау мен 

шығармашылықты талап ететін тапсырмаларды 

орындауға, тақырып төңірегінде ой қозғап, өз пікір-

лерін білдіруге, басқа оқушылардың ойына құр-

метпен қарауға үйренді. 
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Бағдарлама атауы: «Өз роботыңды құрастыр»  
Мақсаты:  
LEGO Mindstorms EV3 роботын қолданып, алгоритмдеу және 
бағдарламалау негіздерін үйрету 
LEGO Mindstorms EV3 бағдарламалау ортасымен таныстыру  
Курс туралы жалпы мәлімет: Аталған курс жазғы мектепте оқитын 
7 сынып оқушыларына арналған. Робототехника негіздерін оқушы-
лар LEGO Mindstorms EV3 роботының көмегімен оқып үйренеді, 
яғни әр түрлі роботтарды құрастырып, бағдарламалар құрастыра-
ды.  
Өтілген сабақтар бойынша күнделікті қысқаша есеп: 
12.06.-13.06.2017 ж. күндері аралығында «Робототехникаға 
кіріспе.  Lego Mindstorms EV3 жинағымен таныстыру» модулін 
қарастырдық. 
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 15.06-16.06.2016 ж. күндері аралығында «Роботтарды 

құрастыру және бағдарламалау» модулі қарастырылды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06-22.06.2017 ж. күндері аралығында «Роботанк», 

«Робощенок Puppy» модулдері қарастырылды. Роботтарды 

құрастырып, оларға арнайы программалар жазуды үйренді.  
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 Қорытынды: Оқушылар осы курс бағдарламасын 

жақсы меңгерді. Курс барысында оқушылардың ро-

боттар құрастыруға, бағдарламалауға деген 

қызығушылықтары өте жоғары болды. Күнделікті 

оқушылар роботтар құрастырып, осы роботтарға 

бағдарламалар құру арқылы роботтармен әр түрлі іс-

әрекеттер орындады. Оқушылар өздерінің 

шығармашылық жұмыстарының нәтижесіне қуанып, 

жаңа робот түрлерін құрастыруға деген құлшыныста-

ры артты.  

 

Курс дағдыларын қолдану: 

"Өз роботыңды құрастыр" 

элективті курсының 

мазмұны информатика, ма-

тематика және ғылымдар-

мен тығыз байланысты. 

Қазіргі кезде роботтарды 

құрастыру және бағдарлама-

лау дағдылары адамзат 

қызметінің барлық саласын-

да қажет. Осыған орай 

оқушыларды осы курс 

бағдарламасы бойынша оқып-үйрету өте маңызды бо-

лып табылады. Сонымен қатар осы курс бағдарлама-

сы физика, информатика, математика, логика пән-

дерімен тығыз байланысты болып табылады.  
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«Қызықты математика» курсы  
 Жазғы мектептегі «Қызықты математика» курсы 2017 жыл-

дың 12 маусымымен 23 маусым аралығында жүргізілді. Курстың 

қатысушылары жалпы білім беретін мектеп оқушылары болды.  

 Жазғы мектептегі «Қызықты математика» курсы математика 

пәні бойынша оқушылардың  

математикалық ой өрісін, шығармашылық қабілеттерін, математи-

каға деген қызығушылықтарын, пәнге деген қызығушылықтарын 

дамытуға; 

 Кеңістікте елестетулеріне, жас ерекшеліктеріне сәйкес гео-

метриялық сауаттылықтарын дамытуға,  жеке сұраныстарын да-

мытуға; 

 Логикалық мәдениетін қалыптастыруға; 

стандартты емес есептер шешу дағдысын қалыптастыруға; 

өз іс әрекеттеріне үнемі есеп беруді қалытастыруға;  

стандартты логикалық амалдар орындауда жылдамдыққа дағды-

ландыруға;   

 Күрделі есеп шығару барысында математикалық сөйлеу және 

жазу сауаттылығына баулуға;  

 Сапалы оқу үшін оқушыларда алға қойған мақсатқа жету, 

еңбексүйгіштік, ұқыптылық, зеректілік, шыншылдық, жауап-

кершілік танымдылық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталды. 
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 Сонымен қатар, курста математика пәні бойынша қызықты 

логикалық ойжұмбақ есептерді шешу жолдарының ерекшеліктері 

талқыланды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазғы мектептегі «Қызықты математика» курсы бағдарламасының 

мазмұны:  

Қояндар мен тиындар туралы есеп 

Пердедегі шыбындар туралы есеп 

Дүкенде қай бөшке қалды ? 

Тоғыз цифр 

Су астындағы таразы 

Төрт құдық 

Жәшіктің қырлары 

Фибоначи қатары 

Сіріңкелермен берілген 

есептер 

Математикалық заңдылықтар 
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Курстың алғашқы күні «Қояндар мен тиіндер туралы» қызықты 

логикалық есептен басталды.   

Суретте нөмірленген сегіз ағаш бұталары көрсетілген. Бірінші 

және үшінші бұтада – қояндар, ал  алтыншы және сегізінші 

бұталарда – тиіндер отыр. Қояндар да, тиіндер де өз орындарына 

ырза емес, сол себепті отырған ағаш бұталарын ауыстырғылары 

келеді: тиіндер – қояндардың орнына, ал қояндар - тиіндердің 

орнына отырғылары келеді. Жаңа орынға олар бұтадан бұтаға 

секіріп, тек келесі ереже бойынша ғана өте алады:   

1) бұтадан бұтаға  тек суретте көрсетілген сызықтар бойынша 

ғана секіруге болады; әрбіреуі қатарынан бірнеше секіріс жасай 

алады; 

2) екі жануар бір бұтаға отыра алмайды, сол себепті тек бос 

бұтаға секіріс жасауы қажет. Сондай-ақ, жануарлар ең аз секіріс 

жасайтын орынмен алмасқанды қалайды. 16 секірістен кем бол-

са, олар орын ауыстыра алмайды.  

Олар мұны қалай жасайды?  
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 Келесі күнінде Пердедегі шыбындар туралы есеп қарастырыл-

ды.  

 Терезе қоршауының ұяшықтарында тоғыз шыбын отырды. Кез 

келген екі шыбын бір қатарда болмайтындай (тігінен де, қиғашынан 

да) кездейсоқ орналасқан.  

Бірнеше минут өткеннен кейін үш шыбын бос 

көрші ұяшықтарға көшті, қалған алты шыбын 

орындарынан қозғалмады. Алайда, үш шы-

бын бос көрші ұяшықтарға көшкенімен бар-

лық тоғыз шыбынның ешбір жұбы бір қатарда 

болмайтындай (тігінен де, қиғашынан да) ор-

наласты. Қай үш шыбын қайда көшкенін айта 

аласыз ба?  

Жазғы мектептегі «Қызықты математика» курсында қызықты логика-

лық ойжұмбақ тапсырмалар орындау  оқушылардың  

ойын арқылы ойлау, есте сақтау қабілеттерінің дамуына, пәнге деген 

нақты қызығушылықтарының оянуына септігін тигізді;  

      Ал жиі қолданатын қасиеттерді талқылауы, әрбір оқушының 

«кеңесші», «баяндаушы» және «қарсылас» ролінде болып көруі 

өзінің, көршілесінің жауабын бағалауға және топта талқылай отырып 

есептер шығаруға көмектесті. 

Нәтижесінде оқушылар  

стандартты емес мәтіндік есептерді, олардың ерекше шешу жолдары 

мен тәсілдерімен;  

логикалық есептердің шешу жолдарымен танысты.  

логикалық есептерді әр түрлі әдістермен шешуді;  

логикалық тәсілдерді практикалық тәжірибеде қолдану тәжірибесін 

жинақтай алуды: салыстыру, жалпылау, нақтылау, классификациялау, 

ұқсастыруды білді. Жүргізілген жазғы мектеп оқушылары үшін 

«Қызықты математика» курсының пайдасы үлкен болды.  
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 English with fun course  

Учитель английского языка 

Каменская Ю.А. 

Наш курс в рамках летней школы был 

посвящён развитию словарного запаса и 

воображе-

ния учащих-

ся. 

Вместе с 

местным учителем работал в летней 

школе международный преподава-

тель Willem de Jager. Рабочая прог-

рамма была разработана совместно с 

данным иностранным педагогом. 

В первый день учащиеся знакомились друг с другом с помощью 

приема «Ледокол». Заполняли персональную информацию о се-

бе, а затем представляли себя. Создавали общий портрет коман-

ды. 

 

 

 

 

 

Второй день был посвящён шопингу (покупкам продуктов в ма-

газине), повторению фраз, подготовки листа покупок. Была про-

ведена игра «Продуктовое домино». 
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В среду дети готовили прогноз погоды. Повторяли описание 

погодных условий. Учились как быть диктором на телевидении.  

 

В четверг 15 июня мы повторяли названия частей тела на ан-

глийском языке. Рисовали свои контуры тела на асфальте. Прово-

дили упражнение: «Можешь ли ты?», играли в «Вody бинго». 

 

В пятницу день был посвящен животным. Повторяли различ-

ные виды животных. Рассказывали о том, где они обитают, что мо-

гут делать. 

        В понедельник новой недели учащиеся  создавали своего ге-

роя, говорили об их сверхъестественных особенностях и способ-

ностях.  

Вторник был посвящён выполнению разнообразных заданий 

на повторение всего пройденного.   

В среду было много активных заданий, когда учащиеся повто-

ряли слова по 

пройденным те-

мам, а также 

повторяли пове-

лительное накло-

нение глаголов. 

Участвовали в 

игре «Прочитай 

инструкцию, вы-

полни задание и 

сделай фотогра-

фию».  
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Четверг был посвящен путешествиям. Учащиеся спрашивали 

дорогу в неизвестном городе и давали инструкции друг другу на 

английском. Некоторое время было уделено репетиции номера для 

заключительного концерта. 

В пятницу мы будем повторять слова эмоции на английском 

языке, рисовать счастливые портреты, говорить о том, что такое 

счастье. 

Все учащиеся получат папки со своими работами и материа-

лами, а также играми на английском языке. 

Первый опыт работы с ребятами из начальной школы был 

удачным. Надеемся, что в следующем году желающих будет боль-

ше! 
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 Құрастырушы және редакторлары:  

Саруар Қабдоллла - баспасөз хатшысы  

Салтанат Ертуганова -  орыс тілі пәнінің мұғалімі  
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