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Ақсу қаласының дарынды балаларға арналған
мамандандырылған гимназиясының физика пәнінің мұғалімдері



КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ
Оқушылар:

• Физикалық терминдерді, құрал-жабдықтардың 
атауларын ағылшын тілінде біледі

• Ағылшын тілінде тақырыпты түсіндіре алады

• Ағылшын тілінде өз ойын жеткізе алады

• Ағылшын тілінде сұрақтарға жауап бере алады 
және сұрақ қоя алады

• Зертханалық және практикалық жұмыстарын 
ағылшын тілінде орындайды және 
қорытындылай біледі

• Есептерді ағылшын тілінде түсінеді, шығара 
алады



АЛДЫМЫЗДА ТҰРҒАН МІНДЕТТЕРДІ 
ҚАЛАЙ ІСКЕ АСЫРА АЛАМЫЗ?



ФИЗИКАДАН ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР

физиканы ағылшын тілінде оқып жатқан жалпы орта мектептерге, физика 

оқулығының бағдарламасы негізіндегі терминологиялық ұғымдардың

аудармасын дұрыс қолдану барысына көмектеседі









ТОҚСАНДЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ТЕСТТЕР

- физиканы 

ағылшын тілінде 

оқыту үрдісінде 

оқушылардың әр 

тоқсандағы алған 

білімінің 

нәтижесін 

қадағалауға 

көмектесу;

- оқушылардың 

терминдерді 

меңгеру 

мүмкіндігін 

тексеру





- физиканы ағылшын тілінде 

оқып жатқан оқушылардың 

физика көлемінде ағылшын 

тілін жетілдіруге, физикадан 

алған теориялық білімді 

практикада қолдануға 

көмектеседі





Онлайн оқыту барысында білім сапасын мектептегі деңгейде ұстап 
тұру басты мәселе болғаны шындық.

Осы ретте оқу үдерісін жаңа өзгерістерге оңтайлы бағыттау және 
мәселені шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
көмегіне сүйендік.



Түрлі платформалардың мүмкіндіктерін зерттеп, физика сабағында ғылыми

терминдер мен шамаларды ағылшын тілінде меңгеруге оңтайлы,тақырып

бойынша терминдер мен тапсырмалар және бейнересурстар жинақталған

Padlet.com –да электрондық-дидактикалық құрал жасадық

https://ru.padlet.com/bibigul/bdb0o0i5dxldugca
https://ru.padlet.com/bibigul/bdb0o0i5dxldugca


Электрондық-дидактикалық құрал қашықтықтан оқыту барысында

қолдануға ыңғайлы, сол арқылы оқушылардың негізгі ұғымдар мен 

түсініктері ағылшын тілінде,терминдердің айтылуы мен жазылуын дұрыс

қабылдап, берілген видео және тапсырмалар арқылы үш тілде білімдерін

кеңейтеді.



Технологиялық және

инженерлік сауаттылық

стандарттары: STEM-білім

берудегі технологиялар

мен инженерияның рөлін

анықтау

Ғылым: табиғи әлемді зерттеу мен 

түсінуді қамтиды Бұл бір уақытта білім

жиынтығы да, процесс те. 

Технология: бұл қажеттіліктер

қанағаттандыру үшін адам жасаған

өнімдер, жүйелер мен процестер

арқылы табиғи ортаның

модификациясын түсіндіреді. 

Математика: ол байланыс пен 

сыни талдауды, сонымен қатар

сандар мен есептеу дәлелдерін

қолдана отырып, адам мен табиғи

әлемді қалай түсінетінімізді

қамтамасыз етеді. 

Биылғы жылы Caravan of knowledge ұйымдастыруымен өткен курсқа қатысып, 

білім алғанмын, сол білім-білігімді қолданып, 5 Е, PBL, инженерлік дизайн 

бойынша өткізген сабақтардың да негізгі біліммен қоса үштілділік дамытуда өз 

үлесін тигізуде деп ойлаймын



Биылғы жылы Caravan of knowledge ұйымдастыруымен өткен курсқа қатысып, 

білім алғанмын, сол білім-білігімді қолданып, 5 Е, PBL, инженерлік дизайн 

бойынша өткізген сабақтардың да негізгі біліммен қоса үштілділік дамытуда өз 

үлесін тигізуде деп ойлаймын



Физика пәнін аталмыш әдістерін қолдана отырып
ағылшын тілінде оқыту оқушылардың сөздік қорын
кеңейтеді, жаңалық ашуға, әртүрлі бақылаулар, 
тәжірибелер жүргізуге құлшындырады. Қарапайым
көрсетулер оқушыны өз бетімен ізденуге, танымдық
және шығармашылық икемділіктерін дамытуға
бағыттайды. Сонымен қатар, алған білімі өмірге деген
қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгерілуі
қажет екендігі оқушы санасына сіңіріледі. Ең бастысы
оқушының ағылшын тілін меңгерудегі сөздік қоры
толығады, сөйлеу дағдысы қалыптасады


