
№ 67 гимназияның 2017-2018 оқу жылы бойынша 1-сынып оқушыларының мектепке 

дайындығын зерттеу мақсатында жүргізілген Керн Йирасик әдістемесі бойынша хаттамасы 

Өткізілген мерзімі: қыркүйек – қазан 2017 жыл 

Барлық қатысқан оқушы:  

Зерттеу мақсаты: 1- ші сынып оқушыларының зейін бөлінушілігі,логикалық ойлауы,қысқа 

мерзімді есте сақтауы анықталды 

Зерттеу объектісі: 1- ші сынып оқушылары 

Зерттеу құралы: Д.Б.Элькониннің " Керн Йирасик " тесті 

Жұмыс барысы:  

- Психологиялық тест даярлау 

- Аталмыш сыныпта зерттеу жұмыстарын жүргізу 

- Алынған нәтижені талдау, қорытындылау 

         Алынған нәтижеге сүйенетін болсақ, 1- сынып оқушыларының мектепке 

психологиялық дайындығының көрсеткіші бойынша деңгейлерді төмендегі гистограммаға 

сәйкес болады: 

 

 

Жоғары деңгей- 73%, орта деңгей-22%, төмен деңгей-3%, өте төмен деңгей -2%. 

Ұсыныс: Алынған нәтижені ұстаздар, ата-аналар назарына ұсыну. Оқушылардың мектепке 

қызығушылығын арттыру мақсатында қосымша жұмыстар жүргізу. 
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№ 67 гимназияның 2017-2018 оқу жылы бойынша 2-сынып оқушыларының ерік саласының даму 

деңгейін анықтау мақсатында жүргізілген Д.Б.Элконин  "Графикалық диктант "әдістемесі бойынша 

хаттамасы 

Өткізілген мерзімі: 13-18 қараша аралығында 

Барлық қатысқан оқушы: 284 

Зерттеу мақсаты: 2-сынып оқушыларының ерік саласының даму деңгейін анықтау 

Зерттеу объектісі: 2- ші сынып оқушылары 

Зерттеу құралы: Д.Б.Элконин  "Графикалық диктант 

Жұмыс барысы:  

- Психологиялық тест даярлау 

- Аталмыш сыныпта зерттеу жұмыстарын жүргізу 

- Алынған нәтижені талдау, қорытындылау 

          

№ Сынып 10-12 ұпай - 

жоғары 

 

6-9 ұпай – 

орташа  

 

3-5 ұпай  - төмен 

 

 

0-2 ұпай -          

өте төмен 

 

1 2 А  сынып 6 10 4 3 

2 2 Ә сынып 17 7 2 0 

3 2 Б сынып 11 6 3 0 

4 2 В сынып 4 12 13 0 

5 2 Г сынып 16 7 2 0 

6 2 Д сынып 16 6 1 0 

7 2 Е сынып 9 12 6 0 

8 2 Ж сынып 17 5 1 0 

9 2 З сынып 9 12 6 0 

10 2 И сынып 18 7 0 0 

11 2 К сынып 15 3 2 1 

12 2 Л  сынып 6 7 4 3 

 Барлығы: 154(54%) 88(31%) 35(13%) 7(2%) 

 

 

Жоғары деңгей- 54%, орта деңгей- 31%, төмен деңгей-13%, өте төмен деңгей -2%. 

         Ұсыныс: 

 

1. Бастауыш сынып оқушыларының оқу үлгерімін арттыру үшін, ең бірінші кезекте, әр баланы терең 

танып білу керек,оның даралық қасиеттері мен психологиялық ерекшеліктеріне орай жеке даралық 

қатынас құру қажет. 
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2.  Екіншіден, бастауыш сынып оқушылары үшін мұғалім бейнесі ұлы тұлға, барлығын білетін, 

ешқашан қателеспейтін,ерекше жан және мұғалімнің айтқанын заң ретінде қабылдайды. 

Сондықтан, осы «мүмкіншілікті»пайдалана отырып, баланың оқуға белсенділігін арттыру 

мақсатында қолданылатын педогогикалық мадақтау және жазалау сияқты бағаларды тиімді қолдану 

қажет 

3. Үшіншіден, әр сабақта оқытудың түрліше әдіс-тәсілдерін қолданған дұрыс. Бастауыш мектеп 

оқушыларының ойын баласы екенін ескерсек,әрбір сабақтағы жаңа білімдерді меңгерудегі ойын 

сипатында ұйымдастырған баланың оқуға белсенділігін одан әрі ынталандыра түсер еді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


