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физика пәні мұғалімі

БАЯНДАМА ТАҚЫРЫБЫ: ФИЗИКА ПӘНІНДЕ 7-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ОЙЛАУ ЖӘНЕ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАЙ БІЛУ БЕЛСЕНДІЛІГІН 

ДАМЫТУДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ  3  D МОДЕЛЬДЕРІ 



Бейнеге сүйене 

қоғаммен қарым-

қатынасқа түсе алатын

адамның қабілетті

САНА

Адам санасы, оның 

қоршаған ортамен

байланыс ерекшелігіне

қарай түрлі болып келеді

Қарапайым жолмен

зерттеуге және 

түсіндіруге келе

бермейтін нысан

Сана іс-әрекетті, 

іс-әрекет саналы

болуға тиісті.



Сана - мидың айналадағы 

объективтік шындықты 

бейнелеуінен туады

Қазіргі уақытта белең 

алып келе жатықан сана –

КЛИПТІК САНА

Клиптік мәдениет деп

қолданылады

Таным процестері — түйсік, 

қабылдау, зейін, елес, ес, қиял, 

ойлау мен сөйлеу



Ақпаратты үзік-үзік 

етіп қабылдау

Бір іс-әрекеттен 

екіншісіне жылдам

ауысуға қабілетті

Ұзақ уақыт бір

ақпаратқа зейін бөле 

алмайды

С

А

Н 

А

Бір уақытта бірнеше

іс – әрекетті 

орындайды



12

Түйсік пен 

қабылдау 

танымның 

бірінші 

баспалдағы.

3

Ойлау  сезім 

мүшелері арқылы  

алынған мәлімет-

терді өңдейді. 

Ойлаудың 

қамтитын шеңбері 

өте кең. 

Ойлау

Сыртқы  дүние  

заттары мен 

құбылыстарының     

байланыс -

қатынастарының 

миымызда 

жалпылай және 

жанама түрде сөз 

арқылы бейнелеуі.



Көру Есту

Практикалық іс-

әрекет негізінде

Сезім мүшелері 

арқылы



7-сынып оқушыларына арналған «Қысым» тарауының «Архимед күші», «Денелердің жүзу

шарттары» тақырыбына арналған тапсырмалар ұсынылған, бұл тапсырмада оқушы өзі, күнделікті

өмірдегі құралдарды пайдаланып, физикалық шамаларды өзгерте отырып, Архимед күшін,

Денелердің жүзу шарттарын зерттеуге мүмкіндік алады.

Тапсырма №1.Архимед күшінің физикалық шамаларға тәуелделігін зерттеңіз (сурет-1).

1. «Мектептегі физика – HTML5» витруалды

эксперименттер жүйесін ашып, «Архимед күші»

батырмасын басыңыз.

(https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templat

e.php?s=mech_archimedes&l=kz)

2. Архимед күшінің өзгерісін сипаттап жазыңыз.

3. Жасаған эксперименттік жұмысқа қорытынды

жасаңыз.

Тапсырмаға кері байланыс жазыңыз.

Тапсырмада ҚҚҚҚ болған сәттерді сипаттап жазыңыз.

Құнды және

қажетті болған

Архимед күшін зерттеп, өткен

тақырыпты тағы зерттей

алдық, денелерді өзгерткенде

Архимед күшінің өзгерісін

зерттеген құнды болды,

Қызықты және

қиын болған

Өзіміздің тәжірибені жасау,

заңды ашқанымыз қызықты

болды, қиын болған жоқ, т.б.



Тапсырма №2. Денелердің жүзу шарттарының физикалық шамаларға тәуелділігін зерттеңіз

(сурет-2).

№
Цилиндр тәрізді дененің су 

астындағы бөлігінің биіктігі

Цилиндр тәрізді дененің 

тығыздығының мәні

Денелердің жүзу 

шарттарын 

жазыңыз

1. Физиканың инетрбелсенді 3 D бағдарламасын ашып, Денелердің жүзу шарттары тақырыбын

ашыңыз

2. (https://www.new3jcn.com/simulation.html).

2. Судағы цилиндр тәрізді білеушенің тығыздығын өзгерте отырып оның су астындағы бөлігінің

биіктігінің

мәнін кестеге жазыңыз.

3. Эксперимент бойынша алынған нәтиженің қорытындысын жазыңыз.

Тапсырмаға кері байланыс жазыңыз. Тапсырмада ҚҚҚҚ болған сәттерді сипаттап жазыңыз.

Құнды және қажетті

болған

Судағы ағашпен жұмыс жасаған сезім, маған заңды ашу құнды

болды, судың тығыздығына тең болса жүзгені, қолымызбен жасай

алмаған нәрсені жасағанымыз, шексіз теңізде тәжірибе орындадым

маған шын секілді көрінгені құнды болды, т.б.

Қызықты және қиын

болған

Басында біз өткен тақырып бойынша зерттеймін деп қалдым,

тапсырманы дұрыс оқымай қалдым, 3 D бағдарламасы ұнады, көкжиекті,

күнді түнді өзгертіп зерттеуді үйрендім, ағашқа жан жағынан, төбесінен

қарап зерттегенім, толқынды өзгерту қызық болды. т.б.



Келесі тапсырмалар 7-сынып оқушыларына «Ғарыш және жер» тарауы бойынша

«Астан денелері туралы ғылым» және «Күн жүйесі» тақырыптарына арналған.

Тапсырма №3. Күн жүйесіндегі планеталардың орналасуын, планеталар туралы

мәліметтерді зерттеп

жазыңыз (сурет-4). https://www.solarsystemscope.com/

1.«Solor system scope» 3D бағдарламасын телефоныңызға, googleplay, appstore

қосымшаларынан жүктеп, күн жүйесінің планеталарының ерекшеліктерін кестеге

толтырыңыз.

Құнды және

қажетті

болған

Біздің галактины өзімізге жақын сияқты көзбен көрдік, қолымызбен

жақындатып, алыстатып күн жүйесін зерттегенім құнды болды,

Планеталардың қозғалысын жеке-жеке зерттегенім ұнады, Шолпан

планетасының қозғалысын көргенім ұнады, Сатурн планетасының

сақинасының ішіне кіріп тұрғаным ұнады, ол газ екен, т.б.

Қиын және

қызықты

болған

Қиын болған жоқ, зерттеу қызық болды, уақыт жетпей қалды тағы

ұзақтау зерттесек, әр планетаның үстінде тұрғаным аспанға қарағаным

қызықты болды, Аспан әлеміндегі кішкентай ғана біздің күн ұнады,

қатты қызықтым, т.б.

Тапсырмаға кері байланыс жазыңыз. Тапсырмада ҚҚҚҚ болған сәттерді сипаттап

жазыңыз.



Бірлескен білім

ТҰЛҒА

Практиклық 

қолданыс




