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Жалпы дамытушы жаттығулар кешенімен танысу 
үшін сабақта QR-кодты қолдану

Применение QR-кода на уроке для ознакомления с 
комплексом общеразвивающих упражнений.



№1 карточка

Үйлестіру сатысында жаттығуларды орындау

Карточка №1

Выполни упражнение на координационной 

лестнице



№2 карточка 

Төрешінің  бұл қимылдары нені білдіреді?

Карточка №2

Что означают данные жесты судьи?

Оқушылар өз жауаптарын жазғаннан кейін,  QR - кодты 

сканерлеу арқылы тексере алады

Написав свой ответ учащиеся могут проверить себя 

отсканировав QR-код

Өзіңді тексер



Ребустарды шешіңіз

Разгадай ребусы



Үй тапсырмасы: 

Ерқанмен жаттығулар 

Домашнее задание:

Упражнения с нейроскакалкой

QR -кодын сканерлеңіз 

және жаттығуды 

орындаңыз

Сканируй QR-код и 

выполни упражнение 



Формат «перевернутого класса» (flipped classroom). 

Изучение материала и выполнение заданий 

происходит в противоположной стандартному уроку 

последовательности. Дома ученик через QR-код, через 

интернет просматривает теоретическую часть, а также 

практическую, предложенную преподавателем.

Это высвобождает больше времени на общение 

учителя и ученика в классе и на работу в группе. 

"Төңкерілген сынып" форматы (flipped classroom.). 

Тапсырмаларды орындау материалын зерделеу 

стандартты сабаққа қарама-қарсы бірізділікте 

жүргізіледі. Үйде оқушы QR-код арқылы, ғаламтор  

арқылы теориялық бөлімді, сондай-ақ  мұғалім  

ұсынған практикалық бөлімді де қарайды. Бұл 

мұғалім мен оқушының сыныптағы қарым-

қатынасына және топта жұмыс істеуге көбірек уақыт 

бөлуіне мүмкіндік береді.

FLIPPED CLASSROOM



Раскодировав полученный QR код и 

просмотрев видео, учащиеся 

самостоятельно разучивают 

двигательное действие которое будет 

изучаться на следующем уроке, 

например - прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами.

Алынған QR -кодын кодтап, бейнені 

көргеннен кейін, оқушылар өз бетінше 

келесі сабақта оқытылатын  қозғалыс 

әрекетін мысалы, екі аяқпен итеру 

арқылы  орнынан ұзындыққа секіруді 

өз бетінше үйренеді. 

1-4 сынып



.


