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Туындаған мәселе және зерттеу 
мақсаты

• 7-сыныптар арасындағы жазылым дағдысының 
төмен болуы: сөз реті, бастауыш және 
баяндауыштың байланысуы, шақтар, артиклдер, 
сөздің дұрыс жазылуы, сөзді дұрыс 
қолданбау(сөздік қордың аз болуы);

• Жеңіл тапсырмалар жазылымды қаншалықты 
жақсартады;



Жеңіл тапсырмалар

Оқушылардың талқылау, 
лекция, мәтін, өз ойлары 
туралы жиі, формалді емес 
түрде күнделікті жазылып 
отыратын тапсырмасы 

(Elbow, 1997).



Жеңіл тапсырмалардың оқушыға пайдасы 
(Brinker, 2018; Elbow, 1997): 

Сабақты ұғуына;

Бағаланатын жазылымын жақсартады;

Белсенді болуға көмектеседі;
Мәселе бойынша өз тілінде табуға;

Сұрақ қоя білуге;

Өз ойларына зейін қоя білуге;

Метакогнитивтілік ойлау қабілетін жақсартуға;

Өз-өзімен сөйлесе білуге;

• Мұғалім:
Оқушыға коммент жасауға;

Оқушының прогресін бағалауға;



Жеңіл тапсырмалардың психологиялық 
пайдасы:

• Демалдырады

• Жазылымды жаттықтырады

• Креативтілікті жаттықтырады

• Өз-өзіңе сенуге үйретеді

• Сенімділікті арттырады  

• Шабыттандырады

• Эмоционалдық барьерді басады

• Нәтижеге емес, процеске бағыттайды

https://www.writerscookbook.com/the-psychological-benefits-of-free-writing/
https://writingcooperative.com/the-benefits-of-free-writing-9d7a5940e34

https://www.writerscookbook.com/the-psychological-benefits-of-free-writing/
https://writingcooperative.com/the-benefits-of-free-writing-9d7a5940e34


Жеңіл тапсырмалар (5 минуттық жаттығулар):

• Осы аптаға жоспарым

• Мен …

• Менің мектеебім

• Менің сүйікті үй жануарым

• Люк туралы жаз

• Күннің маңызды сәттері

• Скрудж бен оның қызының
суреті

• Жылдың маңызды
жаңалықтары

• Бір жылға арналған
шешімдер

• Менің арманым

• Таңертеңгі оқиғалар

• Губка Бобтың суреті

• Мен жазуды ұнатамын ...

• «Үш кішкентай шошқа» 
әңгімесін қалай аяқтайсыз?

• Амелия Беделя - сөздерді
пайдаланып параграф жаз

• Бұрын-соңды болмаған жерді
таңдаңыз

• Еркін жазу

• «Қараңғы түскенге дейін
динозаврлар» кітабы

• Кітаптан не білдіңдер?

• Кітап туралы сіздің пікіріңіз.



pictures



Зерттеу әдістері және жиналған ақпарат

• Сауалнама;

• Оқушылардың 5 минутқа арналған дәптерлері;

• Оқушылардың жеңіл тапсырмалар дейінгі және 
кейінгі суммативтік жұмыстары;

• 7 сынып оқушылары (40 оқушы);



Сауалнама 



Мен 5 минуттық жаттығуды жазып 
отырғанда …
• Өзімді бақытты сезінемін

• Мен үйренген сөздерді есіме түсіремін

• Мен өз ойымды бұрынғыға қарағанда жақсы 
жеткіземін …

• Мен өз күнделігімді бастадым

• Мен жаңа сөз үйренемін

• Мен демаламын

• Жазылым дағдысын жақсартуға көмектесті

• Менің көңілім көтеріледі

• Мен грамматикамды жақсарттым



Мен 5 минутттық жаттығуды жазып 
отырғанда …

• Мен не жазарымды білмей 4 минут ойлануга 
жіберемін

• Бейтараппын (ол турал жақсы не жаман ойда 
емеспін)… Мен өз күнім немесе өз өмірім турлы 
жазғым келмейді. Мен өз қиялымды 
пайдаланғым келеді. 

• Мен ұзақ ойланамын және көбінесе ештеңе 
жазбаймын



Оқушылардың  берілген пікірлерге 
жауабы

Жазуда сенімділігімді арттырды Сыни ойлау қабілетімді дамытты Өзіме кері байланыс жасауыма 
ықпалын тигізді

Жазуға деген шабытымды оятты Өз ойымды айта алуыма ықпал етті Зейінімді дамытуға көмектесті



5 минуттық жаттығудың пайдасы …

• Креативті болуға көмектесті

• Грамматикамды жақсартты

• Ағылшын тілінен жазылым дағдысын жақсартты

• Жаңа сөздерді жаттауға көмектесті 

• Кішкентай оқиғаларды есіме түсіруге көмектесті







Other examples of students’ writing









• Сөз тәртібі

• Шақтарды дұрыс қолдану

• Орфография

• Сөздік қор

• Жазуда сенімділік

• Артикль



Қорытынды

Көпшілік оқушылар 5 минуттық жаттығуды ұнатты

Оқушылардың 74%-і жазылым дағдысын біраз 
жақсартты;

5 минуттық жаттығу:

оқушылардың жазылым бойынша сенімділігін    \

арттырды 

өз ойларын еркін жеткізуге көмектесті

өзіне кері байланыс жасауға үйретті



Келешекте жүргізілетін тәжірибе

• Сабақтың мазмұнына қатысты тақырыптар/ 
сұрақтар/ тапсырмалар;

• Неғұрлым нақты тақырыптарды таңдау;

• Олардың шығармашылық дәптерлерін тексеру 
және үнемі кері байланыс жасау;

• Көбірек жағымды пікірлер беру;

• Басқа пәндерге 5 минуттық жаттығуды ұсыну;



Қолданылған әдебиеттер: 

Elbow, P. (1997). High stakes and low stakes in 
assigning and responding to writing. San Francisco, 
the USA: Jossey-Bass.

Brinker, S. (2018). Using low stakes writing as a 
teaching strategy. 



Қолданылған әдебиеттер: 

• 20 creative writing prompts that you can do in 10 
minutes http://blog.ed.ted.com/2015/11/17/21-
fun-things-to-write-about-in-10-minutes-or-less/

• 5 minutes writing 
https://www.pinterest.com/roberl1/5-minute-
writing/?lp=true

• Writing bugs 
https://www.educationworld.com/a_lesson/archiv
es/writing_bugs.shtml

http://blog.ed.ted.com/2015/11/17/21-fun-things-to-write-about-in-10-minutes-or-less/
https://www.pinterest.com/roberl1/5-minute-writing/?lp=true
https://www.educationworld.com/a_lesson/archives/writing_bugs.shtml


• https://www.time4writing.com/5-minute-daily-
writing-exercises-for-busy-families/

https://www.time4writing.com/5-minute-daily-writing-exercises-for-busy-families/

